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ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

คำนำ
ด้วยมหาวิทยาลัย ราชภัฏ พระนครศรีอยุ ธยา ดาเนินการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติขึ้น เพื่อให้ คณาจารย์
นักวิจัย นักศึกษา บุคลากรในแวดวงวิชาการและวิจัยทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และภาคประชาสังคม ได้มีโอกาส
นาเสนอผลงานทางวิจัย ภายใต้ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายใน ได้แก่ สถาบันวิจัยและพัฒนา คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะครุศาสตร์ สานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
และความร่วมมือจากสถาบัน ทางการศึกษาต่างๆ ในระดับอุดมศึกษา ได้แก่ มหาวิทยาลั ยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลั ย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สมาคมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า (ประเทศไทย) มหาวิทยาลัยรังสิต
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร และสานักงานการวิจัยแห่งชาติ
สาหรับในปี พ.ศ. 2563 โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาดาเนินการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ
“ราชภัฏกรุงเก่า” ประจาปี พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 15-16 ธันวาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
เนื้ อ หาในเล่ ม ประกอบด้ ว ย บทความวิ จั ย ของผู้ เ ข้ า ร่ ว มการน าเสนอผลง านวิ จั ย ในภาคบรรยาย (Oral
Presentation) จานวน 90 บทความ ซึ่งผ่านการตรวจประเมินคุณภาพทางวิชาการจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยแยก
ตามกลุ่มสาขาวิชา 5 กลุ่ม ดังนี้ 1) สาขาการศึกษา จานวน 16 บทความ 2) สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จานวน
18 บทความ 3) วิทยาการจัดการและบริหารธุรกิจ จานวน 28 บทความ 4) วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
จานวน 9 บทความ และ 5) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จานวน 19 บทความ
บทความวิจั ยของผู้ เข้าร่วมการน าเสนอผลงานวิจัย ในภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation) ซึ่งผ่านการตรวจ
ประเมินคุณภาพทางวิชาการจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 70 บทความ ซึ่งผ่านการตรวจประเมินคุณภาพทาง
วิชาการจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยแยกตามกลุ่มสาขาวิชา 5 กลุ่ม ดังนี้ 1) สาขาการศึกษา จานวน 19 บทความ
2) สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จานวน 6 บทความ 3) วิทยาการจัดการและบริห ารธุร กิจ จานวน 9 บทความ
4) วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี อุตสาหกรรม จานวน 5 บทความ และ 5) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จานวน 31
บทความ
คณะผู้จัดงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การจัดประชุมวิชาการระดับชาติในครั้งนี้ เป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้อาจารย์ นักวิจัย
นักศึกษา บุคลากรในแวดวงวิจัย ตลอดจนผู้สนใจทุกท่าน ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เป็นเครือข่ายในการสร้างสรรค์ผลงาน
วิจัย นวัตกรรม และสามารถนาองค์ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่น สังคมและประเทศชาติสืบไป
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ธันวาคม 2563

กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ “รำชภัฏกรุงเก่ำ” ประจำปี พ.ศ. 2563
วันที่ 15 – 16 ธันวำคม พ.ศ. 2563
มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ
___________________________________
หน่วยงำนร่วมจัดกำรประชุมวิชำกำร
เจ้ำภำพหลัก

เจ้ำภำพร่วม

มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ
หน่วยงำน สถาบันวิจัยและพัฒนา
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะครุศาสตร์
สานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ
สมำคมวิชำกำรทำงวิศวกรรมไฟฟ้ำ (ประเทศไทย)
มหำวิทยำลัยรังสิต
คณะวิศวกรรมศำสตร์ สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง
สถำบันวิจัยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
มหำวิทยำลัยศิลปำกร
สำนักงำนกำรวิจัยแห่งชำติ

ประธำนกรรมกำร
รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์

อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

คณะกรรมกำรอำนวยกำร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี มหันตรัตน์
อาจารย์จิรศักดิ์ ชุมวรานนท์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิพย์ เนียมถนอม
อาจารย์ ดร.นพดล ปรางค์ทอง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญไท เจริญผล
อาจารย์นรินทร์ อุ่นแก้ว
อาจารย์สุดารัตน์ เกลี้ยงสะอาด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิตกัลยา มฤครัฐอินแปลง

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและพัฒนาท้องถิ่น
รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากร
รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานวิชาการ
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารงานทั่วไปและกฎหมาย
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ ไวยกุล
รองศาสตราจารย์ ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์
อาจารย์ประพันธ์ แสงทองดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช ปุรสิ ังคหะ
อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ
อาจารย์สุทัศน์ อู่ทอง
นางลักขณา เตชวงษ์
นางสาวพรสวรรค์ คล้ายกัน

คณบดีคณะครุศาสตร์
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้อานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี
ผู้อานวยการกองกลาง

คณะกรรมกำรจัดงำนประชุมวิชำกำรระดับชำติฝ่ำยต่ำงๆ
ตามคาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 1209/2563
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานประชุมการประชุมวิชาการระดับชาติ
บรรณำธิกำร/กรรมกำร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง
รองอธิการบดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิตกัลยา มฤครัฐอินแปลง ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
กรรมกำรและกองบรรณำธิกำร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เลิศชาย สถิตย์พนาวงศ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กานดา เต๊ะขันหมาก
อาจารย์ ดร.สุขรักษ์ แซ่เจี่ย
นางสาวศรินยา โพธิ์นอก
นายอวิรุทธ์ เจียมฮวดหลี
นางสาวสุธีรา มูลดี
กรรมกำรและเลขำนุกำร
นางสาวพิมพ์ประภา พลรักษ์

รองผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
รองผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
รองผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
นางสาววิไลวรรณ สังฤทธิ์
นางสาวสุจิตรา งามบุญปลอด
นางสาวบงกช สมหวัง
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
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 ชอบทาดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประดินันท์ เอี่ยมสะอาด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีณา รัตนเสนา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะธิดา ทองอร่าม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัทธ์พสุตม์ สาธุนุวัฒน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิเชฐ ศรีสังข์งาม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทยา ใจคา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัททิรา หอมหวล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรนันท 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 หลัง่ ประยูร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาพร ณ หนองคาย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรกช เก็จพิรุฬห์
ดร.พิชิต โชดก
ดร.เมธารัตน์ จันตะนี
ดร.วัชรภัทร เตชะวัฒนศิริดารง
ดร.วุฒิพงษ์ แปงใจ
ดร.ศุภลักษณ์ ศรีวิไลย
ดร.สุขรักษ์ แช่เจี่ย

คณะกรรมกำรพิชญพิจำรย์ (Peer Review) ในกองบรรณำธิกำร (ผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก)
รองศาสตราจารย์ ดร.กาสัก เต๊ะขันหมาก
รองศาสตราจารย์ ดร.จิราภา วิทยาภิรักษ์
รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงใจ บุญกุศล
รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์เสฐียร เหลืองอลงกต
รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.พัชราภรณ์ สุดชาฎา
รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี ศิริปรัชญานันท์
รองศาสตราจารย์ ดร.มนัญญา คาวชิระพิทักษ์
รองศาสตราจารย์ ดร.มนูญ โต๊ะยามา
รองศาสตราจารย์ ดร.สนิท ปิ่นสกุล
รองศาสตราจารย์ ดร.สมชัย ศรีนอก
รองศาสตราจารย์ ดร.สาโรช พูลเทพ
รองศาสตราจารย์ ดร.อรฤทัย ภิญญาคง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลชัย กุลตวนิช

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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 มหาวิทยาลัยรามคาแหง
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.รัชนีวรรณ ตั้งภักดี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิมา เจริญกิจ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ นิยม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพร เกษแก้ว
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทร ปัญญะพงษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนันท์ สีพาย
มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
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 สุวัตถิพงศ์
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
รองศาสตราจารย์ ดร.ประภาส พาวินันท์
รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี ศิริปรัชญานันท์
รองศาสตราจารย์ ดร.สาโรช พูลเทพ
รองศาสตราจารย์ ดร.กาสัก เต๊ะขันหมาก
รองศาสตราจารย์ ดร.เสน่ห์ จุ้ยโต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทอดศักดิ์ ศรีสุรพล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญชนก นัยจรัญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนา สีดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัญญา กุดั่น
ดร.สุรชัย ใหญ่เย็น

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
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

กำหนดกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ “รำชภัฏกรุงเก่ำ” ประจำปี 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” ประจำปี พ.ศ. 2563
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิตกัลยา มฤครัฐอินแปลง ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
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)
ประธานสถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา (IFD)
13.00 – 17.00 น.
การนาเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย ณ อาคารสิงหาราม (บัณฑิตวิทยาลัย)
การนาเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ ณ อาคารครุสรรพสิทธิ์
วันที่ 16 ธันวำคม พ.ศ. 2563
08.00 - 9.00 น.
ลงทะเบียน
09.00 – 16.30 น.
การนาเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย ณ อาคารสิงหาราม (บัณฑิตวิทยาลัย)
การนาเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ ณ อาคารครุสรรพสิทธิ์

สำรบัญ
กำรนำเสนอผลงำน ภำคบรรยำย (Oral Presentation)
ลาดับที่
1

รหัส
สำขำกำรศึกษำ (ED)
บทความ
ED102 การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบวิธีแอคทีบเลิร์นนิ่งด้วยวิธีการเรียนรู้ผสมผสานผ่านระบบสื่อสาร
ออนไลน์ด้วยเทคโนโลยีดจิ ิทัลเพื่อการศึกษา และถอดบทเรียน เพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา

หน้า
1

2

ชัยวัฒน์ จิวพานิชย์
ED103 ผลการใช้สื่อการเรียนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ในรายวิชาภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

9

3

บุตรศิรินทร์ จิวพานิชย์
ED105 การสอนลักษณะสัทสัมพันธ์ผ่านเพลงภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ด้านการออกเสียงภาษาอังกฤษ
สาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

15

4
5

6

7

8

เนตรนิภา เจียมศักดิ์ และ รวมศักดิ์ เจียมศักดิ์
ED106 ผลการจัดกิจกรรมเกมศึกษาที่ส่งต่อการเรียนรู้วิชาวิทยาการคานวณ สาหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา
ศิริพล แสนบุญส่ง และ อัครพล พูลสวัสดิ์
ED107 การพัฒนาสมรรถนะการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของครูระดับปฐมวัยตามแนวคิดโรงเรียนชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ
วัชรภัทร เตชะวัฒนศิริดารง และ ภัทราวรรณ จันทร์เนตร์
ED108 ผลของการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุกรายวิชาจิตวิทยาการแนะแนวและการให้คาปรึกษา
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ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ชลอ หนูอินทร์ ณัฐธิดา ถุงทรัพย์โต เกวลิน นิลพฤกษ์ กฤตพร บุญมี
และ เพ็ญพระพักตร์ มานะปรีชาดีเลิศ
MB324 การตอบสนองของราคาหลักทรัพย์ต่อระดับการเปิดเผยรายงานความยั่งยืนและคะแนนการกากับดูแล
กิจการในกลุ่มธุรกิจการเงิน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ฉัตรธิมา ยกซิ่ว ภาวิณี ขันธมาศ ภาณุวัฒน์ นัยจิตร ภาณุพงศ์ ทองระย้า
และ เพ็ญพระพักตร์ มานะปรีชาดีเลิศ
MB325 ผลกระทบของ TFRS15 รายได้จากสัญญาที่ทากับลูกค้าที่มตี ่องบการเงิน ของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กรุณา ปัญญายิ่ง กัณฐิกา เพ็ชร์หนิ ชาริสา งามบุญแถม ณัฐพร กาลังเดช
และ เพ็ญพระพักตร์ มานะปรีชาดีเลิศ
MB326 ผลกระทบของความเสี่ยงในการสอบบัญชีกับการตอบสนองของนักลงทุน ในกลุ่มธุรกิจการเงินของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
วิชุดา สมงาม พิมพ์ชนก แตงสี ปิยพร บุญประเสริฐ พรนภา สุขสุนทรี
และ เพ็ญพระพักตร์ มานะปรีชาดีเลิศ
MB327 ผลกระทบของคุณลักษณะของคณะกรรมการและคะแนนการกากับดูแลกิจการที่มีต่อมูลค่ากิจการ
ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี
มาลี พรหมชะอ้อน ลัดดาวัลย์ ทรัพย์พืช วนิดา สุขสม มณฑาทิพย์ มาพันธ์สุ
และ เพ็ญพระพักตร์ มานะปรีชาดีเลิศ
MB328 ผลกระทบของการกากับดูแลกิจการที่มีต่อการจัดการเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทจดทะเบียนของกลุม่
ธุรกิจทรัพยากร ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กุลประภัสสร์ สุขีโรจน์ กัญญารัตน์ บุญเกิด กษมา พิมลสุข กมลรัตน์ วงษ์สุดิน
และ เพ็ญพระพักตร์ มานะปรีชาดีเลิศ
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รหัส
สำขำวิทยำกำรจัดกำรและบริหำรธุรกิจ (MB)
บทความ
MB329 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้าชมฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกและไทยดิวิชั่น 1 ฤดูกาล 2561/2562
ภาณุวัฒน์ ชาติไทย และ ธนวิทย์ บุญสิทธิ์
MB330 เรื่องสาคัญในการตรวจสอบในหน้ารายงานผูส้ อบบัญชีต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน ของบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม
บุญญารัตน์ ยรรยงพาณิชย์ เพ็ชรัตน์ สุขมานพ พรพิมนตร์ ธานะกูล เมธาวี โพธิ์ถวิล
และ เพ็ญพระพักตร์ มานะปรีชาดีเลิศ
MB331 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการแข่งขันยอดขายสมาร์ทโฟนในประเทศไทย ปี 2552 - 2561
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กิตติภฏั ทองชะนะ และ ธนวิทย์ บุญสิทธิ์
MB332 ผลกระทบคุณภาพการสอบบัญชีที่มีต่อคุณภาพกาไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ในกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร

377

26

วันวิสา กลิ่นหอม ลลิตา บัววิจติ ร ปวีณา ชาลีผาย วรดา สุขเกษม และ เพ็ญพระพักตร์ มานะปรีชาดีเลิศ
MB334 กลยุทธ์การตลาดสาหรับวิสาหกิจชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตาบลไทรน้อย อาเภอบางบาล
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

384
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ปัชฌา ตรีมงคล และ เกษสิริ ศักดานเรศว์
MB336 ศึกษาคุณลักษณะบุคลิกภาพของนักศึกษาวิชาการพัฒนาบุคลิกภาพ

392
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แสงจิตต์ ไต่แสง
MB338 แรงจูงใจของพนักงานบริษัทเนอร์วาน่า ฟูดส์ แอนด์ คอมเมิช อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด
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บรรพต กิตสิ ุนทร และ วัศวรรณ สุขจินดา
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รหัส
สำขำวิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยีอุตสำหกรรม (EI)
บทความ
EI401 ปริทัศนงานวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาการหาค่าที่เหมาะสมทีส่ ุดสาหรับกระบวนการเผาเซรามิกด้วยโครงข่าย
ประสาทเทียม
วิรัลพัชร พรหมจรรย์ และ ก้าวหน้า จงวัฒนารักษ์
EI404 การออกแบบ และพัฒนาเครื่องต้นแบบสาหรับลดขนาดขวดพลาสติกและขวดแก้ว โดยใช้เทคนิคการ
กระจายหน้าที่เชิงคุณภาพ
EI407

ช่อเพชร จาปี และ ธีรพล ทรัพย์บญ
ุ
การประเมินประสิทธิภาพของอิเล็กโตรดคอปเปอร์ทังสเตนและอิเล็กโตรดกราไฟต์ในกระบวนการกัดอาร์ค
ด้วยไฟฟ้าบนเหล็กกล้าเอสเคดี61
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EI408

ปทิตตา นาควงษ์
การศึกษาคุณสมบัติของผิวทางคอนกรีตพรุนด้วยเทคนิคการสร้างโพรง

426

EI410

กฤษดา เสือเอี่ยม และ สุพรชัย อุทัยนฤมล
การปรับปรุงตาแหน่งของ GPS ในสภาพแวดล้อมที่รับข้อมูลได้และไม่ได้ โดยใช้ระบบคาลมานสองระบบ
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ภูริภัค ชุนหคาม ภูริชญา จีนอิ่ม ภูริช ภุมรินทร์ อภิชาติ สุธรรม
สุรพล บุญจันทร์ ปราโมทย์ วาดเขียน พิเชษฐ์ วิสารทพงศ์ และ กฤตภาส เลิศธีรดา
การปรับค่าพารามิเตอร์ของอัลกอริธึมดิฟเฟอเรนเชียลอีโวลลูชั่นเพื่อการแก้ปัญหาการบริหารจัดการ
แหล่งพลังงาน
จักรกฤษณ์ เคลือบวัง และ สวัสดิ์ ยุคะลัง
การพัฒนาโปรแกรมจาลองสาหรับใช้งานวางแผนภารกิจการทดสอบทางวิทยาศาสตร์/วิศวกรรมศาสตร์
ด้วย High-Altitude Balloon
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วรายุทธ สีทา ภีมวิชญ์ สุทธิกาญจน์ และ ศรวัฒน์ ชิวปรีชา
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม้เทเบิลเทนนิสโดยใช้วัสดุภายในประเทศ

449

EI414

สิทธิกร สุภาเนตร และ กนกพร ศรีปฐมสวัสดิ์
การปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิตไฟเลี้ยวข้างรถยนต์ กรณีศึกษา

456

นพดล เอกโชติ และ กนกพร ศรีปฐมสวัสดิ์
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รหัส
สำขำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี (ST)
บทความ
ST503 ลักษณะทางกายภาพของหญ้าหมักที่เสริมด้วยกล้วยน้าว้าสุกและกากน้าตาลสาหรับใช้เป็นส่วนผสมใน
อาหารกระต่าย
กรรณิกา อัมพุช
ST504 ผลกระทบของมลภาวะทางอากาศต่อความชราของผิว แนวทางการป้องกันและบรรเทา : ทบทวน
วรรณกรรม
ST509

ปาริศา ชุติพงษ์ไพโรจน์ และ มาศ ไม้ประเสริฐ
การพัฒนาสื่อโมชันอินโฟกราฟิกสาหรับส่งเสริมการรับรู้การคัดแยกขยะในครัวเรือนของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี
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กัมปนาท คูศิริรตั น์ เธียรธาดา หิรัญญะชาติธาดา จุฑามาศ ศรีวิรกั ษ์ และ นุชรัตน์ นุชประยูร
ความสัมพันธ์ระหว่างความรอบรูท้ างสุขภาพกับพฤติกรรมสุขภาพ ในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2
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ST519

ไพฑูรย์ สอนทน
แกมมาอินดิเพนเดนท์โดมิเนติกราฟของ gear graph และ lollipop graph
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ST520

รุ่งรัตน์ สมานหมู่ และ นันทพัทธ์ ตระกูลไตรพฤกษ์
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID–19 ของ
กลุ่มผู้ที่ปฏิบัติงานในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
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สกุลทิพย์ พิมพกรรณ์ มงคล รัชชะ จักรกฤษ เสลา อนุ สุราช และ ชุนิกา แจ่มจารัส
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน(PM 2.5) ของ
พนักงานรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยรามคาแหง
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ST523

พูนสุข ลาเลิศ จักรกฤษ เสลา มงคล รัชชะ อนุ สุราช และ สมบูรณ์ ใจประการ
การย่อยได้ของพืชอาหารสัตว์ในแพะเนื้อลูกผสมบอร์แองโกลนูเบียนโดยวิธีใช้สารบ่งชี้
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ธนัญชัย เพชรประดับ อิศราภรณ์ ล้าวาลีกลุ จุฑามาส คงวัฒนา เจนจินา แต้มเรืองอิทธิ์
และ วนิดา มากศิริ
การประเมินฤทธิ์ต้านแบคทีเรียของสารสกัดต่าง ๆ จากพืชสมุนไพรพังแหร
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อัปสรสวรรค์ ใจบุญ เรืองวุฒิ ชุติมา พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ ภรภัทร สาอางค์ ทิวธวัฒ นาพิรุณ
และ กีรติ ตันเรือน
การประเมินฤทธิ์ต้านอนุมลู อิสระของสารสกัดจากพืชสมุนไพรกาลังเจ็ดช้างสาร
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พัชรี ยอดยิ่ง พิสิษฐ์ พูลประเสิรฐ เรืองวุฒิ ชุติมา ภรภัทร สาอางค์ ทิวธวัฒ นาพิรุณ
และ กีรติ ตันเรือน
การเปรียบเทียบฤทธิ์ต้านอนุมลู อิสระของสารสกัดต่าง ๆ จากพังแหร
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ศิริลักษณ์ ไชยพาลี พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ เรืองวุฒิ ชุติมา ภรภัทร สาอางค์ ทิวธวัฒ นาพิรุณ
และ กีรติ ตันเรือน
พฤติกรรมนกแก้วโม่งในพื้นที่วัดโพธิ์ประทับช้างจังหวัดพิจิตร

534

ณัฐพงค์ เกตุเม้า และ อรรถพล นาขวา
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รหัส
สำขำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี (ST)
บทความ
ST532 การศึกษาและพัฒนาสมบัติของเนือ้ ดินสโตนแวร์ จังหวัดลาปาง เพื่อลดอุณภูมิเผาและน้าหนักหลังเผาโดย
ใช้วัสดุเหลือทิ้งจากธรรมชาติ
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ภาสินี ศิรปิ ระภา วรวุฒิ ทาราช และ อัมพิกา ราชคม
การคัดเลือกเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ที่มีความสามารถในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย Xanthomonas oryzae
pv. oryzae สาเหตุโรคขอบใบแห้งของข้าว
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ST543

ณัฐินา สวัสดิ์พาณิชย์ วราภรณ์ สุทธิสา และ ตันติมา กาลัง
การพัฒนาระบบศิษย์เก่าออนไลน์ด้วยการยืนยันตัวตน Facebook Login สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
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ST545

แก้วใจ อาภรณ์พิศาล ธนพงษ์ เมืองนก และ พีระพล ทรัพย์ประเสริฐ
ระบบสั่งอาหารออนไลน์ กรณีศึกษา ร้านอาหารจันทร์เพ็ญสเต็ก

564

ST546

แก้วใจ อาภรณ์พิศาล และ กฤศอนันต์ ชาญเชี่ยว
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ดวงรัตน์ จิตต์เจริญ
ระบบบริหารจัดการครุภณ
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แก้วใจ อาภรณ์พิศาล ยุราตรี โพธิ์ประสิทธิ์ และ ชาลิตา อื้อกงฮะ
วัสดุเชิงประกอบโลหะพื้นอะลูมิเนียมเสริมแรงด้วยอนุภาคนาโนของไทเทเนียมไดออกไซด์ (TiO2) โดย
กระบวนการหล่อกวน
เดช เหมือนขาว และ ยงยุทธ ดุลยกุล
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การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบวิธีแอคทีบเลิร์นนิ่งด้วยวิธีการเรียนรู้ผสมผสานผ่านระบบสื่อสาร
ออนไลน์ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา และถอดบทเรียน เพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา
The 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
ชัยวัฒน์ จิวพานิชย์
สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
Email: chaiwat.je@ssru.ac.th

บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 1.เพื่อสังเคราะห์กรอบแนวคิดรูปแบบการเรียนรู้การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบวิธีแอคทีบเลิร์นนิ่ง
ด้วยวิธีการเรียนรู้ผสมผสานผ่านระบบการสื่อออนไลน์ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา และถอดบทเรียน เพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา
ของนักศึกษาครุศาสตร์บัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และ 2.เพื่อพัฒนารูปแบบการ
เรียนรู้การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบวิธีแอคทีบเลิร์นนิ่งด้วยวิธีการเรียนรู้ผสมผสานผ่านระบบการสื่อออนไลน์ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเ พื่อ
การศึกษา และถอดบทเรียน เพื่อ พัฒ นาทักษะการแก้ปัญ หาของนักศึกษาครุศาสตร์บัณ ฑิ ต สาขาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ กลุ่มตัวอย่าง ตัวแทนอาจารย์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จานวน 5 คน โดยกาหนดกลุ่ม
ตัวอย่างใช้วิธีการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ซึ่งเป็นอาจารย์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็น
งานวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้วิธีวิจัยคือ ทาแบบประเมิน ความสอดคล้องของปัจจัยนาเข้า ความเหมาะสมของขั้นประมวลผล ความเหมาะสม
ของทักษะการแก้ปัญหา และความเหมาะสมของ Feedback
ผลการศึกษาพบว่าการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบวิธีแอคทีบเลิร์นนิ่งด้วยวิธีการเรียนรู้ผสมผสานผ่านระบบสื่อสารออนไลน์ด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา และถอดบทเรียน เพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา ของนักศึกษาครุศาสตร์บัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการศึกษา
และคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีผลการประเมินดังนี้ ความสอดคล้องของปัจจัยนาเข้า ความเหมาะสมของขั้นประมวลผล
ความเหมาะสมของทักษะการแก้ปัญหา และความเหมาะสมของ Feedback อยู่ในระดับมากที่สุด
คาสาคัญ: 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
อรวรรณ แซ่อึ้ง ระย้า [2] ได้ความหมายไว้ว่า แอคทีปเลิร์นนิ่ง คือ
กระบวนการในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ มีกิจกรรมเปิดโอกาสลง
มือกระทามากกว่าการฟัง ต้องดาเนินจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้การ
เรี ย นรู้ โดยการอ่ า น การเขี ย น การโต้ ต อบ และการวิ เคราะห์
ปัญหา สถาพร พฤฑฒิกุล [3] ได้ให้ความหมายว่า แอคทีปเลิร์นนิ่ง
คื อกระบวนการจั ด การเรีย นรู้ ต ามแนวคิ ด การสร้า งสรรค์ ก ารคิ ด
ปัญญา โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้มากกว่าเนื้อหาวิชา ดังนั้นแอค
ทีปเลิร์นนิ่งคือกระบวนการให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจนเกิดปัญญารู้
แจ้งในวิชาชานั้นๆ ปรัชญนันท์และปณิตา [4] ได้ให้ความหมายของ
คาว่าการเรียนรู้แบบผสมผสาน คือเป็นการจัดเรียนการสอนที่โดยมี
รูปแบบที่ผสมกันระหว่างการเรียนแบบปกติและออนไลน์ ซึ่งนักวิจัย
ได้ให้คาจากัดความว่าเป็นรูปแบบการเรียนที่เรียนในห้องเรียนและ
เรียนผ่านระบบเครือข่ายโดยมีการกาหนดลักษณะการเรียนที่ชัดเจน
กระบวนการถอดบทเรียนเป็นกระบวนการที่ทาให้ผู้เรียน
ทบทวนเหตุการณ์ต่างๆที่ปฏิบัติในขั้นตอนการเรียนเพื่อหาข้อสรุปว่า
สิ่งที่เรียนรู้ได้มาอย่างไร มีขั้นตอนอย่างไร เป็นการตรวจสอบความรู้
และสกัดความรู้ของผู้เรียน
ทักษะการแก้ปัญหาเป็นทักษะที่จาเป็นอย่างยิ่งในศตวรรษ
ที่ 21 โดยนักศึกษาวิชาชีพครูซึ่งอนาคตนักศึกษาวิชาชีพครูต้องไป
ประกอบอาชีพเป็นครู เพราะฉะนั้นการที่มีค รูที่มีทักษะที่ต้องการ
ตามทักษะในศตวรรษที่ 21 แล้วนั้นว่าที่ครูเหล่านั้นจะมีศักยภาพไป
พัฒนาเยาวชนของชาติในอนาคตอันใกล้นี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นักวิจัยจาเป็นต้องหาขั้นตอนกระบวนการที่ทาให้ผู้เรียนมีกทักษะ
การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบโดยต้องส่งเสริมระบบการคิดวิเคราะห์
วางแผน การดาเนินงานและสรุปผลอย่างมีประสิทธิภาพ
จากเหตุผลดังกล่าวนักวิจัยจึงสนใจที่จะวิจัยในหัวข้อเรื่อง
การพั ฒ นารูป แบบการเรีย นรู้แ บบวิธี แอคที บ เลิ ร์น นิ่ งด้ วยวิธี การ
เรียนรู้ผสมผสานผ่านระบบการสื่อออนไลน์ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
การศึก ษา และถอดบทเรียน เพื่ อ พั ฒ นาทักษะการแก้ปั ญ หาของ
นั ก ศึ ก ษาครุ ศ าสตร์ บั ณ ฑิ ต สาขาเทคโนโลยี ก ารศึ ก ษาและ
คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

1.บทนา
แผนยุท ธศาสตร์ชาติป ระเทศไทย 4.0 จะเกิด ขึ้น ได้ โดย
จะต้อ งมี แผนยุ ท ธศาตร์อื่ น ๆของส่ว นราชการต่ างๆ มาสนั บ สนุ น
เพื่อให้แผนยุทธศาสตร์ชาติบรรลุตามเป้าประสงค์ ในส่วนของภาค
การศึกษา จะมีแผนยุทธศาสตร์ การศึกษาไทย 4.0 ดังนั้นในภาค
การศึกษาระดับอุดมศึกษาจึงต้องคิดค้นการใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร
ระบบดิจิทัลเพื่อการศึกษาซึ่งมีการพัฒนาและเติบโตอย่างรวดเร็ว
เพื่อให้สอดคล้องกับ การศึกษาไทย 4.0 และ การจัดการเรียนการ
สอนในสภาวะปัจจุบันมีพัฒนาการด้านกระบวนการ และเครื่องมือที่
ใช้ป ระกอบกิ จกรรมการเรีย น การเรียนหรือกระบวนการจั ดการ
เรียนรู้ต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ฉบับ พ.ศ.
2542 และฉบับปรับ ปรุง 2545 โดยเฉพาะหมวด 4 แนวการจัด
การศึกษาและหมวด 9 เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
แต่ ว่ า การพั ฒ นาระบบการเรี ย นการสอนยั ง ไม่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงไปตามบริบทของสังคมแห่งการเรียนรู้ อาจจะเรียกได้
ว่าการเรียนการสอนยังคงยึดเอาชื่อวิชาเป็นหลัก แต่ระบบการศึกษา
ไม่ได้ยึดเอา คน หรือ ผู้เรียนเป็นสาคัญ และยังบกพร่องกระบวนการ
หรือเครื่องมือที่เหมาะสมในการเรียนการสอนจึงทาให้การพัฒนาการ
เรียนการสอนไม่ประสบความสาเร็จเท่าที่ควร
การดาเนินการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 มีมุ่งเน้นให้
ผู้เรียนได้เตรียมตัวเพื่ อใช้ชีวิตในโลกที่ เป็น จริง (Life in the Real
World) ปลูกฝังนิสัยการศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong Learning) ด้วย
วิธีการสอนที่มีความยืดหยุ่น (Flexible in How We Teach) เรียนรู้
ผ่านการวิจัยและการปฏิบัติในโครงงาน โดยเชื่อมโยงกับความรู้และ
ประสบการณ์เก่าที่มีอยู่ สุทัศน์ สังคะพันธ์ [1] นอกเหนือจากสิ่งที่
กล่าวมานั้นการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ยังต้องจาเป็นต้องมี
ทักษะที่จาเป็นในการเรียนรู้เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ
และในปัจจุบันมียุทธศาสตร์การศึกษาไทย4.0 และประเทศไทย4.0
และทักษะการแก้ปัญ หาก็ยังเป็นทักษะสาคัญ ของศตวรรษที่21 ที่
ส่งผลกระทบต่อยุทธศาสตร์การศึกษาไทย 4.0 และประเทศไทย 4.0
และ แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับปัจจุบัน และยังมีงานวิจัยและ
งานวิชาการที่ ให้ การสนั บสนุ นการเรี ยนรู้ในรูปแบบแอคที ปเลิ ร์นนิ่ ง
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3.กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง อาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต รเทคโนโลยี
การศึ ก ษาและคอมพิ ว เตอร์ และหลั ก สู ต รวิท ยากรคอมพิ ว เตอร์
จานวน 5 คน โดยการเลื อ กแบบเจาะจง คื อ ส าเร็ จหรือ ก าลั งท า
วิ ท ยานิ พ นธ์ ร ะดั บ ปริ ญ ญาเอก ทางด้ า นเทคโนโลยี ก ารศึ ก ษา
เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารเพื่ อ การศึ ก ษา วิ ท ยาการ
คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ตัวแปรต้น คือ รูปแบบการเรียนรู้การพัฒนารูปแบบการ
เรียนรู้แบบวิธีแอคทีบเลิร์นนิ่งด้วยวิธีการเรียนรู้ผสมผสานผ่านระบบ
การสื่ อ ออนไลน์ ด้ ว ยเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล เพื่ อ การศึ ก ษา และถอด
บทเรีย น เพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะการแก้ ปั ญ หาของนั ก ศึ ก ษาครุศ าสตร์
บัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา
ตัว แปรตาม คื อ ผลการประเมิ น รูป แบบการเรีย นรู้การ
พัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบวิธีแอคทีบเลิร์นนิ่งด้ว ยวิธีการเรียนรู้
ผสมผสานผ่ า นระบบการสื่ อ ออนไลน์ ด้ ว ยเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล เพื่ อ
การศึก ษา และถอดบทเรียน เพื่ อพั ฒ นาทักษะการแก้ปั ญ หาของ
นั ก ศึ ก ษาครุ ศ าสตร์ บั ณ ฑิ ต สาขาเทคโนโลยี ก ารศึ ก ษาและ
คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ขั้นตอนการดาเนินงานวิจยั
1. ศึกษาปัญหาของนักศึกษาวิชาชีพครู
2. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกีย่ วข้อง
3. ออกแบบรูปแบบการเรียนรู้
4. ประเมินรูปแบบโดยผูเ้ ชี่ยวชาญ คือกลุ่มตัวอย่างที่กาหนดไว้
5. สรุปผล อภิปรายผลการวิจยั

2.วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1.เพื่ อ สั งเคราะห์ ก รอบแนวคิ ด รู ป แบบการเรี ย นรู้ ก าร
พัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบวิธีแอคทีบเลิร์นนิ่งด้วยวิธีการเรียนรู้
ผสมผสานผ่ า นระบบการสื่ อ ออนไลน์ ด้ ว ยเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล เพื่ อ
การศึก ษา และถอดบทเรียน เพื่ อพั ฒ นาทักษะการแก้ปั ญ หาของ
นั ก ศึ ก ษาครุ ศ าสตร์ บั ณ ฑิ ต สาขาเทคโนโลยี ก ารศึ ก ษาและ
คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
2.เพื่ อ พั ฒ นารูป แบบการเรี ย นรู้ก ารพั ฒ นารูป แบบการ
เรียนรู้แบบวิธีแอคทีบเลิร์นนิ่งด้วยวิธีการเรียนรู้ผสมผสานผ่านระบบ
การสื่ อ ออนไลน์ ด้ ว ยเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล เพื่ อ การศึ ก ษา และถอด
บทเรีย น เพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะการแก้ ปั ญ หาของนั ก ศึ ก ษาครุศ าสตร์
บัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา

3.สมมติฐานของการศึกษา
1.ได้กรอบแนวคิดรูปแบบการเรียนรู้การพั ฒ นารูปแบบ
การเรียนรู้แบบวิธีแอคทีบเลิร์นนิ่งด้วยวิธีการเรียนรู้ผสมผสานผ่าน
ระบบการสื่อออนไลน์ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา และถอด
บทเรีย น เพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะการแก้ ปั ญ หาของนั ก ศึ ก ษาครุศ าสตร์
บัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา
2.ได้รูปแบบการเรียนรู้การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบ
วิธีแอคที บ เลิ ร์น นิ่ งด้ วยวิธีก ารเรียนรู้ผ สมผสานผ่ านระบบการสื่ อ
ออนไลน์ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา และถอดบทเรียน เพื่อ
พั ฒ นาทั ก ษะการแก้ ปั ญ หาของนั ก ศึก ษาครุ ศาสตร์บั ณ ฑิ ต สาขา
เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน
ทา

5.กรอบแนวคิดในการวิจัย

4.ขอบเขตของการศึกษา
การวิจัยครั้งนี้ผู้รายงานได้กาหนดขอบเขตของการวิจัยไว้
ดังนี้
1. เนื้ อ ห าที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ นื้ อ ห าในรายวิ ช า
ETC2502 การออกแบบระบบงานคอมพิวเตอร์การศึกษา
2.ประชากรที่ ใช้ในการศึก ษา อาจารย์ป ระจาสาขานวัต
กรรรมและเทคโนโลยี ก ารศึ ก ษา และประจ าหลั ก สู ต รวิ ท ยากร
คอมพิวเตอร์ จานวน 8 คน

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
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6.ผลการวิจัย

ทักษะการแก้ปัญหา

ผลสะท้อนกลับ

กระบวนการแบบผสมผสาน
1.ปัญหาใช้กระบวนการออนไลน์
2.จาแนกปัญหาใช้กระบวนการออนไลน์
3.วิเคราะห์ใช้กระบวนการออนไลน์
4.ศึกษา แสวงหาวิธใี ช้วิธีเข้าชั้นเรียนแบบ
เผชิญหน้า
5.ดาเนินการแก้ปญ
ั หา ถอดบทเรียนใช้วิธีเข้าชั้น
เรียนแบบเผชิญหน้า
6.สรุปใช้กระบวนการออนไลน์

กระบวนการสอนแบบแอคทีบเลิรน์ นิ่งด้วยวิธีการผสมผสานผ่านระบบการสือ่ สารออนไลน์ด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา และถอดบทเรียน เพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาของนักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต สาขา
เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ปัจจัยนาเข้า

ภาพที่ 2 รูปแบบการเรียนรู้แบบแอคทีบเลิร์นนิ่งด้วยวิธีการผสมผสานผ่านระบบการสื่อสารออนไลน์ดว้ ยเทคโนโลยีดจิ ิทัลเพื่อการศึกษา และ
ถอดบทเรียน เพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาของนักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา
กระบวนการเรีย น เริ่ม จากปั จจั ย น าเข้า คื อ เป็ น การตรวจสอบ
ความพร้อมของการเรียนการสอน กล่าวคือ กระบวนการนี้จะเป็น
บทบาทของผู้สอนเป็นผู้ประเมิน
1. ระบบนิเวศการเรียนรู้
2. อุปกรณ์การเรียน
3. คอมพิวเตอร์
4. สัญญาณอินเทอร์เน็ต
5. เครื่องเสียง

หลังจากนั้นก็เข้าสู่กระบวนการเรียนโดยเริ่มจาก
1. ปัญ หา(ใช้กระบวนการออนไลน์ ) กล่าวคือผู้เรียนต้อง
เข้าสัมผัสปัญหา หรือ ผู้สอนนาปัญหามาให้ผู้เรียนได้
ศึกษา
2. จาแนกปัญหา(ใช้กระบวนการออนไลน์ ) ผู้เรียนต้องทา
การจาแนกร่วมกันเป็นกลุ่มว่าปัญหาไหนจาเป็น ปัญหา
ไหนไม่จ าเป็ น หรือ สิ่ งที่ คิ ดว่าเป็ น ปั ญ หาแต่แท้ ที่ จ ริง
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แล้วไม่ใช่ปัญหา ตัดข้อที่ไม่ใช่ปัญหาจริงๆออก ทาการ
ประชุมกลุ่มผ่านไลน์กรุ๊บ
3. วิเคราะห์(ใช้กระบวนการออนไลน์ ) เป็นขึ้นตอนการหา
สาเหตุของปัญหา ประชุมผ่านไลน์กรุ๊บ
4. ศึก ษา แสวงหาวิธี (ใช้วิธีเข้ าชั้น เรีย นแบบเผชิ ญ หน้ า )
เป็ น ขั้ น ตอนที่ แ ต่ ล ะคนไปค้ น หางานวิ จั ย ที่ มี ค วาม
ใกล้เคียงปัญ หาที่สุด แล้วทามาอภิปรายในกลุ่ม ผ่าน
ไลน์กรุ๊บ

5. ดาเนินการแก้ปัญหา ถอดบทเรียน (ใช้วิธีเข้าชั้นเรียน
แบบเผชิญหน้า)
6. สรุป ผล (ใช้ ก ระบวนการออนไลน์ ) ต้ อ งท าอย่า งเป็ น
ระบบ
สิ่งที่ได้ จะเกิดเป็นทักษะการแก้ปัญหาของผู้เรียน
ผลสะท้ อ นกลั บ สามารถตรวจสอบข้ อ ผิ ด พลาดได้ ตั้ งแต่
ปัจจัยนาเข้า

ตารางที่ 1 ความสอดคล้องของปัจจัยนาเข้า
ที่
1
2
3
4
5

รายการ

S.D.

X

แปลผล

ระบบนิเวศการเรียนรู้
อุปกรณ์การเรียน
คอมพิวเตอร์
สัญญาณอินเทอร์เน็ต
เครื่องเสียง

5.00
0.00 มากที่สุด
5.00
0.00 มากที่สุด
5.00
0.00 มากที่สุด
5.00
0.00 มากที่สุด
5.00
0.00 มากที่สุด
รวมเฉลี่ย
5.00
0.00 มากที่สุด
จากตารางที่ 1 ความสอดคล้องของปัจจัยนาเข้า มีความสอดคล้องในระดับ มากที่สุด โดยมีคะแนนเฉลี่ยรวม 5.00 และมีผล
การประเมินในระดับที่ใกล้เคียงกัน โดยมีค่า S.D. เท่ากับ 0.00
ตารางที่ 2 ความเหมาะสมของขั้นประมวลผล
ที่
1
2
3
4
5
6

รายการ
ปัญหา
จาแนกปัญหา
วิเคราะห์ปัญหา
ศึกษาแสวงหาวิธี
ดาเนินการแก้ปัญหา ถอดบทเรียน
สรุป
รวมเฉลี่ย

X

S.D.

แปลผล

4.80
4.80
4.80
4.80
4.80
4.80
4.80

0.45
0.45
0.45
0.45
0.45
0.45
0.45

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

ตารางที่ 2 ความเหมาะสมของขั้นประมวลผล มีความเหมาะสมในระดับ มากที่สุด โดยมีคะแนนเฉลี่ยรวม 4.80 และมีผลการ
ประเมินในระดับที่ใกล้เคียงกัน โดยมีค่า S.D. เท่ากับ 0.45
ตารางที่ 3 ความเหมาะสมของทักษะการแก้ปัญหา
ที่
1

รายการ

X

S.D.

แปลผล

รวมเฉลี่ย

4.80
4.80

0.45
0.45

มากที่สุด
มากที่สุด

ทักษะการแก้ปัญหา

ตารางที่ 3 ความเหมาะสมของทักษะการแก้ปัญหาพบว่า ความสอดคล้ องของทักษะการแก้ปัญหา มีความสอดคล้องและชัดเจนใน
ระดับ มากที่สุด โดยมีคะแนนเฉลี่ยรวม 4. โดยมีค่า S.D. เท่ากับ 0.45
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................
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ตารางที่ 4 ความเหมาะสมของผลสะท้อนกลับ
ที่
1

รายการ

X

S.D.

แปลผล

Feedback

5.00
0.00
มากที่สุด
รวมเฉลี่ย
5.00
0.00
มากทีส่ ุด
จากตารางที่ 4 แสดงว่า ผลสะท้อนกลับมีความเหมาะสมในระดับ มากที่สุด โดยมีคะแนนเฉลี่ยรวม 5.00 โดยมีค่า S.D. เท่ากับ 0.00
ระดับปริญญาบัณฑิตทางครุศาสตร์ 2. เพื่อประเมินรูปแบบการเรียนรู้
แบบโครงการด้ วยวิ ธี การอภิ ปรายและถอดบทเรี ยน ผ่ านสื่ อสั งคม
ออนไลน์เพื่ อพั ฒนาทักษะการแก้ปั ญหาของนักศึกษาระดับปริญญา
บัณฑิตทางครุศาสตร์ ผลการวิจัยพบว่า 1. รูปแบบการเรียนรู้แบบ
โครงการด้วยวิธีการอภิปรายและถอดบทเรียน ผ่านสื่อสังคมออนไลน์
เพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตทาง
ครุศาสตร์ ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบคือ 1) วิเคราะห์ความพร้อม
ของปั จจัยน าเข้ า (Input) 2) กระบวนการเรียนรู้แบบโครงการด้วย
วิธีการอภิปรายและถอดบทเรียนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Process) 3)
ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการแก้ปัญหา (Output)
และ 4) ประเมินผลระหว่างกระบวนการและป้อนกลับ (Evaluate
& Feedback)
1.2 พัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบวิธีแอคทีบเลิร์นนิ่งด้วย
วิธีการเรียนรู้ผสมผสานผ่านระบบสื่อสารออนไลน์ด้วยเทคโนโลยี
ดิ จิ ทั ล เพื่ อ การศึ ก ษา และถอดบทเรี ย น เพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะการ
แก้ ปั ญ หา ของนั ก ศึ ก ษาครุ ศ าสตร์ บั ณ ฑิ ต สาขาเทคโนโลยี
การศึกษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จาก
แนวคิดและทฤษฎีต่าง ๆ โดยศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตลอด
ทั้ ง ได้ วิ เ คราะห์ เ นื้ อ หาบทเรี ย นจากหลั ก สู ต ร การก าหนด
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม วางแผนการสร้างและพัฒนา อีกทั้งยัง
ได้รับความอนุเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา ซึ่งความคิดเห็น
ของผู้ เชี่ ย วชาญเกี่ ย วกั บ ดั ช นี ค วามสอดคล้ อ งระหว่ างประเด็ น
คาถามกับแบบประเมิน
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Chaiwat and Pallop [6]
ได้ทาวิจัยเรื่อง พัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบโครงการด้วยวิธีการ
อภิปรายและถอดบทเรียน ผ่านสื่อสังคมออนไลน์เพื่อพัฒนาทักษะ
การแก้ ปัญ หาของนัก ศึกษาระดับปริญ ญาบัณ ฑิ ตทางครุศาสตร์
การวิ จั ยครั้ งนี้ มี วั ตถุ ประสงค์ เพื่ อประเมิ นรู ปแบบการเรี ยนรู้ แบบ
โครงการด้วยวิธีการอภิปรายและถอดบทเรียน ผ่านสื่อสังคมออนไลน์
เพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตทาง
ครุ ศาสตร์ กลุ่ มตั วอย่ างคื อผู้ เชี่ ยวชาญทางด้ านการเรี ยนการสอน
ทางด้านการพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา ทางด้านเทคโนโลยีการศึกษา
และทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร รวมจานวน 9 ท่าน
ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากนั้นผู้วิจัย
ทาการวิเคราะห์ตามหลักสถิติเพื่อหาค่าเฉลี่ย ( x ) และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)

7.อภิปรายผล
1. อภิ ปรายผลการพั ฒ นารูปแบบการเรียนรู้ แบบวิ ธี
แอคที บ เลิ ร์ น นิ่ งด้ วยวิ ธี ก ารเรี ยนรู้ ผ สมผสานผ่ านระบบสื่ อ สาร
ออนไลน์ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา และถอดบทเรียน เพื่อ
พัฒนาทักษะการแก้ปัญหา ของนักศึกษาครุศาสตร์บัณฑิต สาขา
เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิ วเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภั ฏสวน
สุนันทาอภิปรายผลได้ดังนี้
1.1 เพื่ อ สั งเคราะห์ รู ป แบบ ในรู ป แบบประกอบด้ วย
องค์ประกอบ ดังนี้ กระบวนการนี้จะเป็นบทบาทของผู้สอนเป็นผู้
ประเมิน
1. ระบบนิเวศการเรียนรู้
2. อุปกรณ์การเรียน
3. คอมพิวเตอร์
4. สัญญาณอินเทอร์เน็ต
5. เครื่องเสียง
หลังจากนั้นก็เข้าสู่กระบวนการเรียนโดยเริ่มจาก
1. ปัญหา กล่าวคือผู้เรียนต้องศึกษา วิเคราะห์ปัญหา หรือ
ผู้สอนให้ปัญหามาให้ผู้เรียนได้ทาการศึกษา วิเคราะห์
2. จ าแนกปั ญ หา ผู้ เ รี ย นต้ อ งท าการวิ เ คราะห์ จ าแนก
ร่วมกันเป็ นกลุ่มว่าปัญ หาไหนจาหรือไม่ ใช่ปั ญ หา จัด
อันดับปัญหาที่มีผลกระทบ มากไปน้อย ทาการประชุม
กลุ่มผ่านไลน์กรุ๊บ
3. วิเคราะห์ เป็นเหตุปัจจัยของปัญหา ประชุมผ่านไลน์กรุ๊บ
4. ศึกษา ค้นหาวิธีการอย่า งมีหลักการ เป็นขั้นตอนที่แต่
ละคนไปค้ นหางานวิจัย ที่ มีค วามใกล้ เคีย งปั ญ หาที่ สุ ด
แล้วทามาอภิปรายในกลุ่ม ผ่านไลน์กรุ๊บ
5. ด าเนิ 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 ต้องทาอย่างเป็นระบบ
ผลสะท้อนกลับ สามารถตรวจสอบข้อผิดพลาดได้ตั้งแต่
ปัจจัยนาเข้า ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Chaiwat and Pallop
[5] ได้ ทาวิจัยเรื่อง พั ฒ นารูปแบบการเรียนรู้แบบโครงการด้ วย
วิธีการอภิปรายและถอดบทเรียน ผ่านสื่อสังคมออนไลน์เพื่อพัฒนา
ทั กษะการแก้ ปั ญ หาของนั ก ศึก ษาระดับ ปริ ญ ญาบั ณ ฑิ ต ทางครุ
ศาสตร์ การวิจั ยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ 1. เพื่ อพั ฒนา
รูปแบบการเรียนรู้แบบโครงการด้วยวิธีการอภิปรายและถอดบทเรียน
ผ่านสื่ อสั งคมออนไลน์ เพื่ อพั ฒนาทั กษะการแก้ ปั ญหาของนั กศึกษา
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ชั ช วาลย์ บั ว ริ ค าน [8] ได้ ท าวิ จั ย เรื่ อ ง การจั ด การเรี ย นรู้ ด้ ว ย
รู ป แบบการสอนแบบซิ ป ป้ า เรื่ อ งการเรี ย งสั บ เปลี่ ย นส าหรั บ
นั ก เรี ย นชั้ น มั ธย ม ศึ กษ าปี ที่ 5 (LEARNING MANAGEMENT
USING CIPPA MODEL ON PERMUTATION FOR
MATHAYOMSUKSA 5 STUDENTS) ผลการวิ จั ย ค่ า เฉลี่ ย ของ
คะแนนประเมินความเหมาะสมของ แผนการจัดการเรียนรู้มีค่า
เท่ ากั บ 4.29แบบวั ด ทั ก ษะการแก้ ปั ญ หาทางคณิ ต ศาสตร์มี ค่ า
ความเชื่ อ มั่ น เท่ ากั บ 0.96 และแบบวั ด ทั ก ษะการเชื่ อมโยงทาง
คณิตศาสตร์มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.92 ผลการวิจัย 1. ทักษะ
การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5
หลังได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการสอนแบบซิปป้า เรื่อง
การเรียงสับเปลี่ยน สูงกว่า เกณฑ์ร้อยละอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 และ ชัยวัฒน์ จิวพานิชย์ และชัยวัฒน์ วารีได้ [9] ทา
วิจัยเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการสร้างบทเรียนออนไลน์
โดยใช้ LMS Moodle เพื่ อ การเตรี ย มความพร้ อ มในการฝึ ก
ประสบการณ์ วิชาชีพครู ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะครุศาสตร์
มห าวิ ท 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 เพื่ อ
การเตรี ย มความพร้อ มในการฝึ ก ประสบการณ์ วิ ชาชี พ ครู ของ
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน
ทา เป็นการนาหลักสูตรฝึกอบรมที่ปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้กับ
กลุ่มทดลอง ซึ่งเป็นนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา ชั้นปีที่ 2 ซึ่งได้มาจากการสุ่มอย่างเป็นระบบ จานวน
40 คน รู ป แบบการทดลองเป็ น แบบ Randomized Control
Group Pre-Test Post-Test Design วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ
t-Test ด้วยโปรแกรมสาเร็จรูป SPSS for Windows ผลการวิจัย
พบว่า 1). ความสามารถในการสร้างบทเรียนออนไลน์ โดยใช้ LMS
Moodle เพื่ อ การเตรี ย มความพร้ อ มในการฝึ ก ประสบการณ์
วิชาชีพครู หลังอบรมสูงกว่าก่อนอบรม อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .01

ผลการวิ จั ยพบว่า ประเมิ นผลระหว่ างกระบวนการและ
ป้อนกลับ (Evaluate & Feedback) 2. ผลการประเมิน รูปแบบการ
เรียนรู้แบบโครงการด้วยวิธีการอภิปรายและถอดบทเรียน ผ่านสื่ อ
สังคมออนไลน์ เพื่ อพั ฒนาทั กษะการแก้ ปั ญหาของนั กศึ กษาระดั บ
ปริญญาบัณฑิตทางครุศาสตร์ พบว่า 1) ผลการประเมินความพร้อม
ของปั จจั ยน าเข้ า(Input) มี ค่ าเฉลี่ ยรวมที่ ( x ) 4.50 ค่ าเฉลี่ ยส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) 0.80 2) กระบวนการเรียนรู้แบบโครงการ
ด้วยวิธีการอภิปรายและถอดบทเรียน ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Process)
มีค่าเฉลี่ยรวมที่ ( x ) 4.52 ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 0.62
3) ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการแก้ปัญหา (Output)
มี ค่ าเฉลี่ ยดั งนี้ ค่ าเฉลี่ ยรวมที่ ( x ) 4.62 ค่ าเฉลี่ ยส่ วนเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน(S.D.) 0.72 4) ประเมิ น ผลระหว่ างกระบวนการและ
ป้อนกลับมีค่าเฉลี่ยรวมที่ ( x ) 4.71 ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.) 0.48 และ 5) ผลการประเมิ นรู ปแบบการเรี ยนรู้ โดยรวมที่
พัฒนาขึ้น มีค่าเฉลี่ยรวมที่ ( x ) 4.53 ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.) 0.75 ดังนั้นรูปแบบการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นมีคุณภาพอยู่ในระดับ
เหมาะสมมากที่สุด
การที่หาคุณ ภาพของรูปแบบการเรียนรู้ ภาพรวม
ของรู ปแบบทั้ งหมดมี คุ ณ ภาพในระดั บมากเนื่ องจาก หั วข้ อการ
ประเมิน อยู่ในระดับมากทุกหัวข้อดังนี้
ความสอดคล้ องของปั จจั ย น าเข้ า มี ค วาม
สอดคล้องในระดับ มากที่สุด โดยมีคะแนนเฉลี่ยรวม 5.00 และมี
ผลการประเมินในระดับที่ใกล้เคียงกัน โดยมีค่า S.D. เท่ากับ 0.00
ความเหมาะสมของขั้ น ประมวลผล มี ค วาม
เหมาะสมในระดับ มากที่สุด โดยมีคะแนนเฉลี่ยรวม 4.80 และมี
ผลการประเมินในระดับที่ใกล้เคียงกัน โดยมีค่า S.D. เท่ากับ 0.45
ความเหมาะสมของทั ก ษะการแก้ ปั ญ หาพบว่ า
ความสอดคล้องของทักษะการแก้ปัญ หา มีความสอดคล้องและ
ชัดเจนในระดับ มากที่ สุด โดยมี คะแนนเฉลี่ย รวม 4. โดยมี ค่ า
S.D. เท่ากับ 0.45
Feedback มี ค วามเหมาะสมในระดั บ มากที่ สุ ด
โดยมี ค ะแนนเฉลี่ ย รวม 5.00 โดยมี ค่ า S.D. เท่ า กั บ 0.00
ซึ งสอดคล้ อ งกั บ พั ช รี ศรี สั งข์ [7] ได้ ท าวิ จั ย เรื่ อ ง การพั ฒ นา
รูป แบบการจั ด การเรี ย นรู้ วิช าจิ ต วิท ยาสั งคมโดยใช้ ชุ ม ชนและ
ประสบการณ์เป็นฐาน เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ พั ฒ นาและศึ ก ษาประสิ ท ธิ ผ ลของ
รูป แบบการจัด การ เรี ยนรู้วิชาจิต วิท ยาสังคมโดยใช้ ชุม ชนและ
ประสบการณ์เป็นฐานเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะของ บัณฑิตที่พึง
ประสงค์ มีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับดี ด้านอารมณ์ ความรู้สึก มี
ค่าคะแนนเฉลี่ ย อยู่ ในระดั บ มาก และด้า นทั ก ษะทุ ก ทั ก ษะมี ค่ า
คะแนน เฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ยกเว้นทักษะการสังเกตอยู่ในระดับ
มากที่สุด สูงกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับ ก่อนใช้รูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ด้านสติปัญญามีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับปรับปรุง ด้าน
อารมณ์ ความรู้สึกอยู่ในระดับปานกลางและด้านทักษะทุกทักษะ
อยู่ ในระดับ เล็ ก น้ อยยกเว้น ทั ก ษะการสังเกต อยู่ ในระดั บ พอใช้
แต กต่ างกั น อย่ า งมี นั ยส าคั ญ ท างส ถิ ติ ที่ ระดั บ .05 แล ะ

ข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาค้นคว้า ผู้รายงานมีข้อเสนอแนะดังนี้
1. เป็นตัวอย่างในการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้อื่นๆ
ต่อไป
2. ควรส ารวจความพึ งพอใจของผู้ เรี ย นและผู้ ส อน
เพราะในบริบทระบบนิเวศการเรียนที่แตกต่างย่อม
มีผลต่อความพึงพอใจได้
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ผลการใช้สื่อการเรียนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ในรายวิชาภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
Results of using learning media via social media in English course Prathom 1
level Demonstration School of Suan Sunandha Rajabhat University
บุตรศิรินทร์ จิวพานิชย์
หมวดภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา(ประถม)
Email: butsitin.je@ssru.ac.th

บทคัดย่อ
วัตถุ ประสงค์ของการศึกษา เพื่ อศึกษา 1.เพื่ อศึ กษาประสิ ทธิภาพของสื่อการเรียนผ่ านสื่ อสั งคมออนไลน์ ในรายวิชาภาษาอั งกฤษชั้ น
ประถมศึกษาปีที่1โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และ 2.ศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียน และหลังเรียนด้วยสื่อการ
เรียนผ่านสือ่ สังคมออนไลน์ในรายวิชาภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ สื่อ
การเรียนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ในรายวิชาภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่1 ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น เนื้อหาการสื่อสารภาษาอังกฤษ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่
นักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จานวน 30 คน วิธีการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) หลังจากนั้นนาข้อมูลที่
ได้มาวิเคราะห์ตามหลักสถิติ ค่าร้อยละ และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยค่าที (t-test) ผลการศึกษาพบว่าประสิทธิภาพของสื่อการเรียน
ซึ่งมีผลประเมินประสิทธิภาพ มีค่า E1 /E2 เท่ากับ 83.55 / 85.89 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้ งไว้ที่ 80/80 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของ
นักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ .05 เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
คาสาคัญ: 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 ttest. 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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สอนในระดับ ประถมศึก ษาหรือ การศึ กษาภาคบั งคับ เพื่ อสร้าง
ฐานความรู้ของนักเรียนให้ก้าวสู่การศึกษาในระดับสูงต่อไป แต่ใน
การปฏิบัติหน้าที่สอนของอาจารย์ผู้สอนก็ต้องพบเจอปัญหาอุป
สรรค์ในการเรียนรู้มากมาย ผู้วิจัยมีหน้าที่สอนภาษาอังกฤษใน
ระดั บ ชั้น ประถมศึ กษาปี ที่ 1 จะท าให้ ท ราบถึ งปั ญ หาที่ ส าคั ญ
ปัญหา 1 คือ การขาดทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ และยังเป็น
นโยบาย แนวปฏิ บั ติ ใ ห้ ผู้ ส อนท าการสอนในเชิ ง บู ร ณาการ
กล่าวคือ ต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ซึ่งเป็นเรื่องจาเป็นใน
การเร่ง ฝึกทักษะให้นักเรียนสามารถสื่อสารได้
จากเหตุ ผ ลดั งกล่ าว คณะผู้ วิ จั ย จึ งสนใจที่ จ ะวิ จั ย ใน
หัวข้อ ผลการใช้ สื่อการเรียนผ่านสื่ อสังคมออนไลน์ ในรายวิชา
ภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา

1.บทนา
การเรี ย นการสอนในปั จ จุ บั นมี พั ฒ นาการด้ า น
กระบวนการ และเครื่องมือที่ใช้ประกอบกิจกรรมการเรียน การ
เรี ย น ห รื อ ก ระ บ วน ก ารจั ด ก ารเรี ย น รู้ ต้ องเป็ น ไป ต าม
พระราชบัญ ญัติการศึกษาแห่งชาติ ฉบับ พ.ศ. 2542 และฉบับ
ปรับปรุง 2545 โดยเฉพาะหมวด 4 แนวการจัดการศึกษาและ
หมวด 9 เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
แต่การเรียนการสอนต้องเข้าถึงนักเรียนและผู้ปกครอง
เนื่องจากประสบการณ์การสอนที่ผ่านมาครูไม่ใช่แค่สอนนักเรียน
อย่างเดียว แต่ต้องถ่ายทอดให้ผู้ปกครองด้วยเพราะในปัจจุบัน
ผู้ปกครองส่วนใหญ่จะใส่ใจต่อการเรียนการสอนในแต่และวันแต่
ละวิชาโดยเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งผู้ปกครองตระหนักว่าเป็น
วิชาที่สาคัญต่ออนาคตของลูกหลานในการเรียนในระดับที่สูงขึ้น
จนสามารถประกอบอาชี พ ได้ นั้ น การจั ด การศึ ก ษาจึ งต้ อ งน า
เทคโนโลยีเข้ามาเพื่อให้การศึกษาเกิดผลตามทักษะที่ต้องการใน
ศตวรรษที่ 21
การจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่มุ่งเน้นให้
นั กเรี ยนได้ เตรี ยมตั วเพื่ อใช้ชีวิต ในโลกที่ เป็ น จริง (Life in the
Real World) เน้ น การศึ ก ษาตลอดชี วิ ต (Lifelong Learning)
ด้ ว ยวิ ธี ก ารสอนที่ มี ค วามยื ด หยุ่ น (Flexible in How We
Teach) เรี ย นรู้ ผ่ า นการวิ จั ย และการปฏิ บั ติ ใ นโครงงาน โดย
เชื่อมโยงกับความรู้และประสบการณ์ เก่าที่มีอยู่ สุทัศน์ สังคะ
พั น ธ์ [1] และยั ง เป็ น สมรรถนะที่ ส่ ว นการศึ ก ษาต้ อ งการ
ยุทธศาสตร์การศึกษาไทย4.0 และประเทศไทย4.0 และทักษะ
การแก้ ปั ญ หาก็ ยั งเป็ น ทั ก ษะส าคั ญ ของศตวรรษที่ 21 ที่ ส่ งผล
กระทบต่อยุทธศาสตร์การศึกษาไทย 4.0 และประเทศไทย4.0
สื่อการเรียนรู้เป็นเครื่องมือที่ครูผู้สอนใช้สอนเพื่อช่วย
สนับสนุนการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งตรงตาม บุญ
เกื้อ ควรหาเวช [2] ได้ให้ความหมายไว้ว่า สื่อการเรียนการสอน
ทางคอมพิ ว เตอร์ เพื่ อ ท าการถ่ า ยทอดเนื้ อ หาบทเรี ย น หรื อ
ความรู้ให้กับผู้เรียนเรียนมากที่สุด
สื่ อ สั งคมออนไลน์ ในปั จ จุ บั น ได้ พั ฒ นาระบบจนถึ ง
ระดับการประมวลผลบนกลุ่มเมฆ หรือเรียกว่า สื่อสังคมบนคราว
หมายถึง ช่องทางการเรียนรู้ที่ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เรียกว่า
สื่อสังคมออนไลน์เพื่อให้ได้การเรียนรู้ที่ดีที่สุด รวดเร็ว สามารถ
เรียนได้ทุกทีเพียงมีระบบอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์รองรับ และ
สามารถเรียนทบทวนซ้าๆ หลายๆ รอบ ซึ่งเป็นการยืดหยุ่นใน
การเรียน ซึ่งสอดคล้องกับ นาวิน คงรักษา [3] ได้ให้ความหมาย
ว่า เป็นการประมวลผลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ขนาดใหญ่ คือเป็นการบริการผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
และโทรคมนาคม ที่ ใ ช้ ด าเนิ น กิ จ กรรมต่ า งๆ ท าให้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพในการใช้งาน
การจั ด การเรี ย นการสอนภาษาอั งกฤษ ในโรงเรี ย น
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ประถม) เป็นสถานศึกษา
ในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีหน้ าทีหลัก คือการ

2.วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1.เพื่ อศึ กษาประสิ ทธิภาพของสื่อการเรียนผ่ านสื่อสั งคม
ออนไลน์ในรายวิชาภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่1โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
2.ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียน และหลังเรียน
ด้วยสื่อการเรียนผ่านสื่อสั งคมออนไลน์ในรายวิชาภาษาอังกฤษชั้ น
ประถมศึกษาปีที่1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

3.สมมติฐานของการศึกษา
1.สื่อการเรียนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ในรายวิชาภาษาอังกฤษชั้น
ประถมศึกษาปีที่1โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
2.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียน สูงกว่า หลังเรียนด้วยสื่อ
การเรี ย นผ่ า นสื่ อ สั งคมออนไลน์ ในรายวิ ช าภาษาอั ง กฤษชั้ น
ประถมศึกษาปีที่1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

4.ขอบเขตของการศึกษา
การวิจัยครั้งนี้ผู้รายงานได้กาหนดขอบเขตของการวิจัย
ไว้ดังนี้
1. เนื้ อ หาที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ นื้ อ หาในรายวิ ช า
ภาษาอังกฤษชั้น ป.1
2.ประชากร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา
1/2563 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จานวน
60 คน
3.กลุ่มตัวอย่าง นักเรียนชั้นประถมสาธิตชั้นปีที่ 1 ห้องที่
2 ปีการศึกษา 1/2562 จานวน 30 คน ได้มาจากการเลือกแบบ
เจาะจง
ตัวแปรต้น คือ สื่อการเรียนรู้บนสื่อสังคมออนไลน์
ตัวแปรตาม คือ ผลของการใช้สื่อการเรียนรู้บนสื่อสังคม
ออนไลน์

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................
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4.เครื่ อ งมื อ ในการวิ จั ย สื่ อ การเรี ย นผ่ า นสื่ อ สั ง คม
ออนไลน์ในรายวิชาภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่1โรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่เป็นไปตามหลักสูตรและ
ผ่านเกณฑ์การหาคุณภาพเครื่องมือแล้ว ประกอบไปด้วย สื่อการ
เรีย นเรื่อ งการใช้ ภ าษาอั งกฤษในการติ ดต่ อ สื่ อ สาร แบบฝึก หั ด
แบบฝึกปฏิบัติ และแบบทดสอบ
5.การหาคุณ ภาพเครื่องมือ เมื่อนักวิจัยได้สร้างสื่อ การ
เรี ย นผ่ า นสื่ อ สั ง คมออนไลน์ ใ นรายวิ ช าภ าษาอั ง กฤษชั้ น
ประถมศึกษาปีที่1โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
แล้ว ได้ใช้วิธีประเมิ นคุณ ภาพสื่อเชิงคุณ ภาพจากการประชุมครู
ผู้เชี่ยวชาญในหมวดภาษาต่างประเทศ 2 ท่าน อาจารย์จากคณะ
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาที่เชี่ยวชาญด้านภาษา
1 ท่าน และเทคโนโลยีการศึกษา 2 ท่าน เป็นจานวน 5 ท่าน
6.ขั้นตอนการสอน ประกอบไปด้วย ครูทาการสนทนา
กั บ นั ก เรี ย นด้ ว ยการพู ด คุ ย แล้ ว ประเมิ น ถื อ ว่ า เป็ น การท า
แบบทดสอบก่อนเรียน หลังจากนั้น ครูทาการสอนโดยใช้สื่อการ
เรียนรู้ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ และครูมอบหมาย แบบฝึกหัด และ
แบบฝึกปฏิบัติโดยให้นักเรียนฝึกสนทนาระหว่าง ครูกับนักเรียน
และนักเรียนกับนักเรียน โดยผ่านสื่อสังคมออนไลน์หลังจากดาเนิน
กิจกรรมเสร็จ นักเรียนจะต้องทาการทดสอบหลังเรียนด้วยการพูด
สนทนาตามแบบทดสอบของครู เนื่ อ งจากยั งเป็ น นั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 1 ซึ่ง การอ่านยังไม่คล่องแคล่วจึงจาเป็นต้องใช้
วิธี ฟังและพูดเป็นหลัก ตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญสนทนาตาม
แบบทดสอบของครู เนื่องจากยังเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
1 ซึ่ง การอ่านยังไม่คล่องแคล่วจึงจาเป็นต้องใช้วิธี ฟังและพูดเป็น
หลัก ตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญ

5.กรอบแนวคิดในการวิจัย

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

6.ผลการวิจัย
การรายงานผลการใช้สื่อการเรียนผ่านสื่อสังคมออนไลน์
ในรายวิ ชาภาษาอั งกฤษชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 1 โรงเรี ย นสาธิ ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ดังนี้
ตารางที่ 1 ประสิทธิภาพของสื่อการเรียนผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ในรายวิชาภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่1 โรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา N=30
จานวน
คน
N = 30

คะแนน
ระหว่างเรียน(E1)
30 คะแนน ร้อยละ
คะแนน
E1
เฉลี่ย
=
25.07
83.55

คะแนน
หลังเรียน (E2)
30 คะแนน ร้อยละ
คะแนน
E2
เฉลี่ย
=
25.77
85.89

จากตารางที่ 1 พบว่ า นั กเรี ยนมี ค ะแนนระหว่ าเรียน (E1 )
เท่ากับ ร้อยละ 83.55 และมีคะแนนหลังเรียนด้วยสื่อการเรียน
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ในรายวิชาภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่
1 (E2 ) เท่ากับ ร้อยละ 85.89 แสดงว่าสื่อการเรียนรู้ มีค่า E1 /E2
= 83.55 / 85.89 สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ที่ 80/80 ที่กาหนดไว้

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................
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ตารางที่ 2

ผลการเปรียบเทียบความก้าวหน้าผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนก่อนเรียนและหลังเรียน
โดยใช้ ค่าร้อยละของนักนักเรียน N=30
การทดสอบ

คะแนน
ความ
ก้าวหน้า

ร้อยละ
ของ
ความก้าวหน้า

ที่

ก่อนเรียน
30 คะแนน

หลังเรียน
30
คะแนน

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

13
11
12
11
12
11
11
10
9
11
12
12
12
12
13
12
13
12
11
12

24
27
24
25
25
24
27
25
25
24
27
25
28
26
26
25
28
24
25
28

11
16
12
14
13
13
16
15
16
13
15
13
16
14
13
13
15
12
14
16

36.67
53.33
40.00
46.67
43.33
43.33
53.33
50.00
53.33
43.33
50.00
43.33
53.33
46.67
43.33
43.33
50.00
40.00
46.67
53.33

26

10

25

15

50.00

27
28
29
30

10
12
14
12

27
27
28
27

17
15
14
15

56.67
50.00
46.67
50.00

ตารางที่ 3 แสดงการเปรียบเทียบผลต่ างระหว่างการประเมิ น
ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ t-test
การ
N
t
X
 D  D2
ประเมิน
ก่อน
30 11.60 426 181,476 52.031*
เรียน
หลัง
30 25.80
เรียน
* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 , Df =29
จากตารางที่ 3 คะแนนของนั กเรี ยนกลุ่ มเป้ าหมาย
จานวน 30 คน ก่อนเรียนและหลังเรียน วิเคราะห์ ด้วย ค่ าที ( ttest) ปรากฏว่า ค่าที ( t-test) เท่ากับ 52.031 มากกว่า ค่าที(tตาราง)คือ 1.6991 มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงกล่าวได้ว่า
คะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนมีความแตกต่างกัน คะแนนหลังเรียน
มีค่าสูงกว่าก่อนเรียน ซึ่งหมายความว่าหลังจากที่นักเรียนเรียนรู้ด้วยสื่อ
การเรี ย นผ่ า นสื่ อ สั ง คมออนไลน์ ในรายวิ ช าภาษาอั ง กฤษชั้ น
ประถมศึกษาปีที่1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนั กเรีย นหลั งเรียนสู งกว่าก่อ นเรีย น
แสดงว่ า สื่ อ การเรี ย นผ่ า นอุ ป กรณ์ สื่ อ สารเคลื่ อ นที่ ในรายวิ ช า
ภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราช
ภั ฏ สวนสุ นั น ทา สามารถพั ฒ นาผลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ยนของ
นักเรียนให้สูงขึ้น
7.อภิปรายผล
1.ผลของการหาประสิทธิภาพของสื่ อการเรียนผ่านสื่ อ
สั งคมออนไลน์ ในรายวิ ช าภาษาอั งกฤษชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 1
โรงเรียนสาธิ ตมหาวิ ทยาลัยราชภั ฏสวนสุนั นทา มีประสิ ทธิภาพ
(E1/E2) เท่ากับ 83.55 / 85.89ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งสมมติฐานไว้ที่
80/80 ผู้ วิ จั ย ได้ ศึ ก ษาข้ อ มู ล เบื้ องต้ น วิ เคราะห์ งาน วิ เคราะห์
เนื้อหา วิเคราะห์ผู้เรียน ตลอดจนวิเคราะห์วัตถุประสงค์การเรียนรู้
เชิงพฤติกรรมก่อนที่จะนามาวางแผนในการสร้างและพัฒนาให้ตรง
ตามจุ ด ประสงค์ เชิ งพฤติ ก รรม โดยได้ รั บ ค าชี้ แ นะและจาก
คาแนะนาจากผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา ในการตรวจสอบความที่ยง
ตรงของเนื้ อหา ความถู กต้ องของภาษา ความเหมาะสมในการ
ออกแบบ วิธีการเรียนและรูปแบบการนาเสนอ แล้วนามาแก้ไข
ปรับปรุงและพัฒนา แล้วจึงนาบทเรียนบนสื่อสังคมออนไลน์ นี้ไป
ใช้ ท ดลองใช้ กั บ นั ก เรี ย นกลุ่ ม เดี ย ว นั ก เรี ย นกลุ่ ม เล็ ก เพื่ อ หา
ข้ อ บกพร่ อ งอี ก ครั้ งและน ามาแก้ ไขปรั บ ปรุ งและพั ฒ นาอี ก ครั้ ง
ก่อนที่จะนาไปใช้ทดลองภาคสนามกับนักเรียนจานวน 30 คน จาก
การดาเนินการวางแผนอย่างมีขั้นตอนอย่างมีระบบแล้ว จึงนาไปใช้
กั บ นั ก เรี ย นกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง จ านวน 30 คน ผลการวิ จั ย พบว่ า
ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมฯ มี ค่าเท่ ากับ 83.55 / 85.89 ซึ่ ง
ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ และผลสัมฤทธิ์ทางการ

จากตารางที่ 2 จะเห็นได้ว่าคะแนนหลังเรียนของนักเรียนสูง
กว่าก่อนเรียน โดยมีคะแนนความก้าวหน้าเฉลี่ยที่ 14.2 และมีค่า
ร้อยละของความก้าวหน้าเฉลี่ยที่ 47.33

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................
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เรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน สอดคล้อง ชัชวาลย์ บัวริคาน [4]
ได้ดาเนินการทาวิจัยเรื่อง การจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการสอน
แบบซิปป้า เรื่องการเรียงสับเปลี่ยนสาหรับนักศึกษาชั้นมัธยมศึกษา
ปี ที่ 5 (LEARNING MANAGEMENT USING CIPPA MODEL ON
PERMUTATION FOR MATHAYOMSUKSA 5 STUDENTS)
ผลการวิจัย ทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ของนักศึกษาชั้น
มัธยมศึกษาปีที่5 ซึ่งบทเรียนมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ ที่ตั้งไว้
และ บุตรศิรินทร์ จิวพานิชย์ [5] วิจัยเรื่อง พัฒนาสื่อการเรียนผ่าน
อุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ในรายวิชาภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปี
ที่1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผลการวิจัย มี
คะแนนระหว่างเรียนและหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้เป็นไปตาม
สมมติฐาน เท่ากับ83.67 / 86.53 และ หนึ่งฤทัย โสภา [6] ได้ทา
วิจัยเรื่อง การออกแบบและหาประสิทธิภาพบทเรียนบนเว็บเพื่อ
ทบทวนวิชาออกแบบบรรจุภัณฑ์ สาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
กลุ่มประชากร เป็นนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 ภาควิชาวิศวกรรม
อุตสาหการ คณะวิศกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ ภาคเรียน 2/2549 จานวน 38 คน ได้ผลวิจัยพบคือ
บทเรียนที่พั ฒ นามีประสิทธิภาพ 82.64/80.07 ซึ่ งสู งกว่าเกณฑ์
80/80 ที่ได้ตั้งสมมติฐานไว้ และจากผลการวิจัยในตารางที่ 2 จะ
เห็นได้ว่า คะแนนหลังเรียนของนั กเรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดยมี
คะแนนความก้ า วหน้ า เฉลี่ ย ที่ 14.2 และมี ค่ า ร้ อ ยละของ
ความก้ า วหน้ า เฉลี่ ย ที่ 47.33 ซึ่ งเมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายบุ ค คล
นักเรียนทุกคนมีความก้าวหน้าสามารถสอบผ่านเกณฑ์ได้ และเมื่อดู
ในภาพรวมแสดงให้เห็นว่านักเรียนมีค่าเฉลี่ยในการก้าวหน้าจาก
เดิ ม เฉลี่ ย ร้ อ ยละ 47.33 ซึ่ ง ถื อ ว่ า มี ค วามก้ า วหน้ า ที่ สู ง มาก
สอดคล้องกับงานวิจัยของ บุตรศิรินทร์ จิวพานิชย์และคณะ [7] ได้
ทาวิจัยเรื่อง การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเรื่อง อาชีพ
โดยใช้โปรแกรม ActivInspire สาหรับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผลการวิจัยนักเรียน
มีความก้าวหน้าในการเรียน เฉลี่ยร้อยละ 49.10
2.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนเป็นเพราะว่า สภาพการณ์ปัจจุบัน มีการส่งเสริมให้ครู
ใช้สื่อการเรียนการสอนในกระบวนการเรียนการสอน เพื่อสร้าง
แรงจูงใจแก่นักเรียน ให้มีความอยากที่จะเรียนรู้ อีกทั้ง การเรียน
การสอนโดยใช้ บ ทเรี ยนผ่ านสั งคมออนไลน์ สามารถตอบสนอง
ความต้องการของผู้เรียนได้อย่างดี โดยไม่ซับซ้อน ยุ่งยากมากมาย
นัก สามารถใช้งานได้สะดวก ผู้เรียนลดความกังวล ลดความกลัว
โดยเฉพาะอย่างยิ่งลดความกลัวในการเรียนรู้ลงได้มาก ทั้งนี้เพราะ
ชุดกิจกรรมสามารถ ทาให้ผู้เรียนเรียนรู้ อย่างมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ชัยวัฒน์ จิวพานิชย์ [8] วิจัย
เรื่อง การพัฒนาสื่อการเรียนผ่านอุปกรณ์ สื่อสารเคลื่อนที่ในเรื่อง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางการศึ กษา เพื่ อพั ฒ นา
ทักษะการแก้ปัญหา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน
ทา ผลการวิจัย มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
โดยมี ค่ า t เท่ ากั บ 58.61 อย่างมี นั ยส าคั ญ ทางสถิ ติที่ ระดั บ .05

และ บุตรศิรินทร์ จิวพานิชย์ [9] วิจัยการพัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษเรื่อง อาชีพ โดยใช้โปรแกรม ActivInspire สาหรับ
นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา ผลการวิจัยชุดการเรียนภาษาอังกฤษเรื่อง อาชีพ โดยใช้
โปรแกรม ActivInspire ส าหรั บ นั ก เรี ย นประถมศึ ก ษาปี ที่ 1
โรงเรี ย นสาธิ ต มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สวนสุ นั น ทา มี ผ ลสั ม ฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น โดยมีค่า t เท่ากับ 58.61 อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ .05

8.ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในงานวิจัยครั้งนี้
1.นักวิจัยควรเพิ่มเวลาในการเรียนของนักเรียน
2.นักวิจัยควรหาวิธีสกัดตัวแปรแทรกซ้อน เช่นการไม่ใช่
ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารนอกเวลาเรียน
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1.เป็นตัวอย่างในพัฒนาสื่อการเรียนฯ อื่นๆ ต่อไป
2.ควรพัฒนาให้เป็นสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยและ
ชื่นชอบกับผู้เรียนและผู้ปกครอง
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การสอนลักษณะสัทสัมพันธ์ผ่านเพลงภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ด้านการออกเสียง
ภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
Teaching Suprasegmental Features through English Songs to Develop
Undergraduate Students’ English Pronunciation
เนตรนิภา เจียมศักดิ์1 และ รวมศักดิ์ เจียมศักดิ์2
1สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1Email: nednipa29@gmail.com; 2Email: jruamsak@gmail.com

2สาขาวิชาดนตรีสากล

บทคัดย่อ
การวิจั ย ครั้งนี้ มี วัต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ (1) เพื่ อ ศึ ก ษาประสิ ท ธิ ภ าพของบทเรีย นในการสอนลั ก ษณะสั ท สั ม พั น ธ์ผ่ านทางบทเพลง
ภาษาอังกฤษ (2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ด้านการออกเสียงภาษาอังกฤษของนักศึกษาก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยวิธีการสอนลักษณะ
สัท สัมพัน ธ์จากเพลงภาษาอังกฤษ และ (3) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่ อการสอนลักษณะสัท สัมพันธ์จากเพลงภาษาอังกฤษ
ประชากรและกลุ่ ม ตั ว อย่ า งคื อ นั ก ศึ ก ษาชั้ น ปี ที่ 1-2 ที่ ล งทะเบี ย นเรี ย นรายวิ ช าภาษาอั ง กฤษเพื่ อ การสื่ อ สาร มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จานวน 60 คน และเลือกแบบเจาะจง จานวน 40 คน คือนักศึกษาสาขาวิชาการสอน
ภาษาอั งกฤษ คณะครุ ศ าสตร์ และสาขาดนตรี ส ากล คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั งคมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยา
รวมระยะเวลาในการเก็บข้อมูล 4 สัปดาห์ สาหรับเครื่อ งมือที่ใช้ในการวิจัย คือ (1) บทเรียนพร้อมแบบฝึกลักษณะสัทสัมพันธ์ผ่านบทเพลง
ภาษาอังกฤษ (2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ด้านการออกเสียงภาษาอังกฤษสาหรับวัดก่อนและหลังเรียน และ 3) แบบสารวจความคิดเห็นของ
กลุ่มผู้เรียนที่มีต่อการสอนลักษณะสัทสัมพันธ์จากเพลงภาษาอังกฤษ สาหรับการวิเคราะห์ข้อมูลนั้น มีการใช้ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และ t-test แบบจับคู่ ผลการวิจัยพบวาบทเรียนพร้อมแบบฝึกลักษณะสัทสัมพันธ์มีประสิทธิภาพในการออกเสียงภาษาอังกฤษคือ
70.98/ 74.43 ซึ่งต่ากว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้ 80/80 อย่างไรก็ตาม นักศึกษาทั้งสองคณะมีพัฒนาการในการออกเสียงภาษาอังกฤษด้วยการสอน
ลักษณะสัทสัมพันธ์จากเพลงภาษาอังกฤษหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลองอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 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
การนาไปประยุกต์ใช้ ( = 4.43, S.D = 0.66) เรียงตามสามลาดับแรก โดยภาพรวมข้อมูลจากแบบสารวจส่วนใหญ่แสดงความคิดเห็นใน
เชิงบวกเป็นหลัก
คาสาคัญ: 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
ผสมเสียงนั้น ๆ เข้าเป็นคา 3) การลงเสียงหนักให้ตรงพยางค์ในคา
ที่มีมากกว่าหนึ่งพยางค์ และ 4) การใช้จังหวะหนักเบาและเสียงสูง
ต่า ในวลี และประโยคได้อย่างเหมะเจาะ นอกจากนี้ การออกเสียง
ภาษาอังกฤษมีเรื่องที่ต้องเรียนรู้อีกหลายอย่าง เช่น การกลายเสียง
ของค า (change in pronunciation) การออกเสี ย งตามที่ ส ะกด
(spelling pronunciation) ก า ร อ อ ก เสี ย งที่ เป็ น ม า ต ร ฐ า น
(standard pronunciation) แล ะห ลั กสั ทศ าสต ร์ (phonetic
principles)
ส่วนฟราเซอร์ (Fraser) [6] ได้เสนอความหมายของการ
ออกเสียงว่า การออกเสียงเป็นคุณลักษณะที่ช่วยทาให้การพูดคล่อง
และลื่นไหลได้อย่างง่าย ซึ่งคุณลักษณะทั้งหมดในการออกเสียงนั้น
ประกอบด้วย การเปล่งเสียงพูด การลงจังหวะ การลงทานอง เสียง
สูง-ต่าและการเน้นเสียงถ้อยคา รวมทั้งลีลาท่าทาง และการสื่อด้วย
สายตา นอกจากนี้ การออกเสียงเป็นองค์ประกอบที่สาคัญอย่างยิ่ง
ในการพูดสื่อสาร รวมถึงองค์ประกอบอื่น ๆ ด้วย เช่น ไวยากรณ์
การเลือกใช้คาศัพท์ รวมถึงการใช้บทเพลงภาษาอังกฤษ เป็นต้น
ในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ บทเพลงนับเป็นสื่อที่มี
อิท ธิพ ลอย่างมากในการกระตุ้ น ความสนใจของผู้เรียนโดยเพลง
สามารถถ่ า ยทอดและสะท้ อ นให้ เ ห็ น ถึ ง อารมณ์ ความรู้ สึ ก
ตลอดจนประสบการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตการตั้งใจฟังเพลงเพื่อให้เข้าใจ
เนื้ อ หาหรือ ความหมายจึ งเป็ น แรงจู งใจอย่ างหนึ่ งของผู้ เรีย น เด
ลเบน (Delbende) [7] กล่าวถึงประโยชน์ของบทเพลงว่าสามารถ
ช่วยผ่อนคลายอารมณ์ รวมถึงพัฒนาศักยภาพทางภาษา เพราะการ
สอนภาษาอังกฤษด้วยเพลงเป็นการฝึกทักษะทางภาษาทั้ง 4 คือ
ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ดาแวนเนลลอส (Davanellos)
[8] กล่ า วว่ า ครู ภ าษาอั ง กฤษจ านวนมากทั่ ว โลกนิ ย มใช้ เพลง
ประกอบในการจัดการเรียนการสอน เนื่องจากเพลงเป็นสื่อช่วย
กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนุกสนาน ผ่อนคลาย อีกทั้งทาให้เกิด
กระบวนการเรียนรู้ภาษาโดยธรรมชาติ โดยเฉพาะการออกเสียง
ภาษาอั ง กฤษ แม้ ว่ า ผู้ เ รี ย นส่ ว นใหญ่ จ ะชื่ น ชอบการร้ อ งเพลง
ภาษาอังกฤษ แต่พวกเขาอาจจะไม่เข้าใจเนื้อหาหรือความหมาย
ของเพลงทั้ งหมด ทั้ งนี้ เพราะวัต ถุป ระสงค์ ของการเรีย นภาษาที่
แท้จริงนั้นก็คือต้องการให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาในชีวิตประจาวัน
ได้ ไม่ใช่เรียนแต่ตัวภาษา หรือไวยากรณ์เพียงอย่างเดียว กล่าวได้

บทนา
ในการศึกษาด้านระบบเสียง หรือสัทวิทยานั้น อภิลักษณ์
ธรรมทวีธิกุล [1] ให้คาอธิบายเกี่ยวกับสัทสัมพันธ์ว่าเป็นหน่วยทาง
เสียงที่อยู่สูงกว่าพยางค์ หรือเรียกว่าหน่วยเสียงเหนือหน่วยแยก
ส่วน หมายถึง การเน้นพยางค์ และระดับเสียงสูงเสียงต่า รวมถึง
ความยาวของเสียงที่แปรเปลี่ยนได้ แลดเดอโฟก์ (Ladefoged) [2]
กล่าวถึงสัทสัมพันธ์ว่าเป็นเพียงส่วนย่อยเล็กน้อยทางภาษาศาสตร์
แต่เป็นตัวสื่อความหมาย บ่งบอกลักษณะสภาวะทางอารมณ์ และ
ทัศนคติเกี่ยวกับผู้พูดและสิ่งท่ีกาลังพูดถึง อยู่ นอกจากนี้ คลากก์
และเฟลชเชอร์ (Clark & Fletcher) [3] สรุปไว้ว่าสัท สัมพั นธ์หรือ
ลัก ษณะของภาษาพู ด ที่ อ ยู่น อกเหนื อ จากหน่ วยเสี ยงย่ อ ย ๆ ท้ีง
หลายอาจถูกเรียกแตกต่างกันไป
นั น ทนา รณ เกี ย รติ [4] กล่ า วว่ า เสี ย งพู ด (speech)
นอกจากจะมีส่วนของพยางค์ที่สามารถแยกออกเป็นส่วน ๆ ได้แก่
เสียงพยัญชนะ และเสียงสระ ยังมีหน่วยเสียงพิเศษ หรือสัทสัมพันธ์
(suprasegmental) ได้ แ ก่ ค วา ม ดั ง (loudness) ค วา ม เร็ ว
(speed) ความยาวของเสี ย ง (length) การลงเสี ย งหนั ก เบา
(stress) จั งห วะ (rhythm) แ ล ะ ร ะ ดั บ เสี ย งสู งต่ า (pitch)
ประกอบด้ ว ยซึ่ งหน่ ว ยเสี ย งพิ เศษนี้ จ ะมี ลั ก ษณะครอบคลุ ม ไป
มากกว่าหนึ่งส่วนของพยางค์
สรุปได้ว่า ลักษณะสัทสัมพันธ์หมายถึงลักษณะต่าง ๆ ของ
เสียงพูดซึ่งมีมากกว่าเสียงสระและเสียงพยัญชนะ โดยสัทสัมพันธ์ที่
สาคัญ ได้แก่ การเน้นเสียง (stress) ระดับเสียง (pitch) ความยาว
(length) ทานองเสียง (intonation) การเชื่อมเสียง (linking
sounds) การหยุดเสียง (pause) คุณภาพของเสียง (voice
quality) ความดังของเสียง (loudness) นอกจากนี้ ยังมีลักษณะ
ของเสียงต่าง ๆ ที่มีลักษณะของเสียงประเภทสัทสัมพันธ์เหล่านี้ มี
อิสระจากกัน และมีความสัมพันธ์กับกลไกกระแสลม สภาวะกล่อง
เสียงและฐานกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการออกเสียง
ส าหรั บ ประเด็ น เรื่ อ งการออกเสี ย งนั้ น ภู มิ หุ ร าพั น ธุ์ [5] ได้ ใ ห้
ความหมายของ การออกเสี ยง (pronunciation) ที่ ใช้กั นอย่าง
กว้าง ๆ สาหรับภาษาอังกฤษว่าเป็นการผสมเสียงเป็นคา และผสม
คาเป็นประโยค และมีหลักใหญ่ ๆ ที่ต้องปฏิบัติอยู่ 4 ประการ คือ
1) การทาเสียงต่าง ๆ แต่ละเสียงในภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง 2) การ
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ว่าเพลงถือเป็นหนึ่งในสื่อการเรียนการสอนที่ดีและมีประสิทธิภาพ
เพลงสามารถช่วยให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ
นอกจากนี้ เพลงยั งสามารถสร้ า งความสนุ ก สนาน เพลิ ด เพลิ น
รวมถึงได้รับความรู้ เนื้อหาสาระ และคติสอนใจที่จะนาไปใช้ในการ
ดาเนินชีวิต
จากความสาคั ญ และที่ มาของปัญ หาดังกล่าวข้างต้น จึงท าให้
ผู้วิจัยมีความสนใจศึกษาถึงการพัฒนาการภาษาอังกฤษออกเสียง
ของนั ก ศึ ก ษาผ่ านบทเพลงภาษาอังกฤษด้ วยการศึ ก ษาลั ก ษณะ
สั ท สั ม พั น ธ์ เพราะจากประสบการณ์ ก ารสอนพบว่ า นั ก ศึ ก ษา
ส่วนมากยังคงมีปัญ หาด้านการสื่อสารกับเจ้าของภาษาเนื่องจาก
การออกเสียงภาษาอังกฤษที่ผิดและไม่ชัดเจน

2.1.1 บทเรี ย นพร้ อ มแบบฝึ ก ลั ก ษณะสั ท สั ม พั น ธ์ ผ่ า น
บทเพลงภาษาอังกฤษ โดยผู้วิจัยได้สร้างบทเรียน เพื่อวัดผลสาหรับ
การสอนลักษณะสัทสัมพันธ์จานวน 7 บท ได้มีการให้ผู้เชี่ยวชาญ
ทางด้านภาษาอังกฤษจานวน 3 ท่าน และด้านดนตรีจานวน 3 ท่าน
เพื่ อประเมิ นหาความเที่ ยงตรง ความเชื่อมั่น ความเข้าใจตรงกั น
และเพื่ อ พิ จ ารณาความเหมาะสมของแบบวั ด เรื่ อ งลั ก ษณะสั ท
สั ม พั น ธ์ รวมถึ งหาค่ า ประสิ ท ธิ ภ าพของบทเรี ย นพร้ อ มแบบฝึ ก
ลักษณะสัทสัมพันธ์
2.1.2 แบบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ด้ า นการออกเสี ย ง
ภาษาอั งกฤษส าหรั บ วั ด ก่ อ นและหลั งเรี ย น จ านวน 15 ข้ อ 30
คะแนน
2.1.3 แบบส ารวจความคิ ดเห็ น ของกลุ่ ม ผู้ เรีย นที่ มี ต่ อ
การสอนลักษณะสัทสัมพันธ์จากเพลงภาษาอังกฤษ โดยในงานวิจัย
นี้ ได้กาหนดความพึงพอใจออกเป็น 4 ด้าน คือ ได้แก่ ด้านผู้สอน
ด้ านกิ จ กรรม/เนื้ อ หาวิ ชาการ ด้ า นสถานที่ แ ละสิ่ งอ านวยความ
สะดวก และด้านการนาไปประยุกต์ใช้ โดยแบ่งเป็นแบบสอบถาม
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating scale) โดยค่าระดับแบ่ง
ออกเป็ น ระดั บ 1 หมายถึ ง ระดั บ น้ อ ยที่ สุ ด ระดั บ 2 หมายถึ ง
ระดับน้อย ระดับ 3 หมายถึง ระดับปานกลาง ระดับ 4 หมายถึง
ระดับมากระดับ 5 หมายถึง ระดับมากที่สุด
3. การดาเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งมีการ
วัดผลก่อนการทดลอง และหลังการทดลอง
4. ในการเก็ บ ข้ อ มู ล ผู้ วิ จั ย ได้ แ บ่ งการสอนออกเป็ น 4
สัปดาห์ ดังนี้
สัปดาห์ที่ 1 ผู้วิจัยได้ทดสอบก่อนเรียนเกี่ยวกับการออก
เสียงต่อเนื่องก่อนเป็นเวลา 30 นาที จากนั้นผู้วิจัยได้ทาการสอน
เรื่องหน่วยเสียงในภาษาอังกฤษและสัทสัมพันธ์เบื้องต้น
สัปดาห์ที่ 2 ผู้วิจัยได้ทาการสอนเรื่องเสียงเน้นหนัก และ
เรื่องจังหวะของภาษาพูด
สัปดาห์ที่ 3 ผู้วิจัยได้ทาการสอนเรื่องการกลมกลืนเสียง
และการลดเสียง
สัปดาห์ที่ 4 ผู้วิจัยได้ทาการสอนเรื่องการเชื่อมโยงเสียง
ทานองเสียง และระดับเสียง
5. ผู้วิจัยน าคะแนนที่ได้จากการทดสอบวัดความเข้าใจ
เรื่องการออกเสียงภาษาอังกฤษทั้งก่อนและหลังการสอนโดยใช้บท
เพลงภาษาอังกฤษมาเปรียบเทียบกัน

วัตถุประสงค์งานวิจัย
1) เพื่ อ ศึ ก ษาประสิ ท ธิ ภ าพของบทเรี ย นในการสอน
ลักษณะสัทสัมพันธ์ผ่านทางบทเพลงภาษาอังกฤษ
2) เพื่ อ เปรี ยบเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ ด้ านการฟั งและการออก
เสียงภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีก่อนเรียนและ
หลังเรียน
3) เพื่ อ ศึ ก ษาความคิ ด เห็ น ของผู้ เ รี ย นที่ มี ต่ อ การสอน
ลักษณะสัทสัมพันธ์จากเพลงภาษาอังกฤษ

ขอบเขตงานวิจัย
การวิ จั ย ครั้ งนี้ เป็ น การวิ จั ย เชิ ง ทดลองโดยใช้ รู ป แบบ
one group pretest and posttest design เพื่ อ เปรี ย บเที ย บ
ผลสั ม ฤทธิ์ ใ นการเรี ย นการสอนการออกเสี ย งต่ อ เนื่ อ งกั น ใน
ภาษาอังกฤษ โดยประชากรและกลุ่มตัวอย่างคือนักศึกษาชั้นปีที่
1- 2 ที่ ล งทะเบี ย นเรี ย นรายวิ ช า 9001103 ภาษาอั ง กฤษเพื่ อ
การสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ภาคการศึกษา
ที่ 1 ปี ก ารศึ ก ษา 2563 จ านวน 60 คน และเลื อ กแบบเจาะจง
จานวน 40 คน ประกอบด้วย นักศึกษาสาขาการสอนภาษาอังกฤษ
คณะครุ ศ าสตร์ จ านวน 25 คน และสาขาดนตรี ส ากล คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จานวน 15 คน

วิธีการดาเนินการวิจัย
1. การกาหนดกลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 12 นักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ และสาขา
ดนตรีสากล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 9001103 ภาษาอังกฤษ
เพื่ อ การสื่ อ สาร ภาคเรีย นที่ 1 ปี ก ารศึ ก ษา 2563 จ านวนทั้ งสิ้ น
40 คน
2. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้แบ่งเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย
2.1 เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่

การวิเคราะห์ข้อมูล
พิจารณาจากการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนความเข้าใจ
ในการออกเสียงภาษาอังกฤษก่อน และหลังการสอนโดยใช้เพลง
ภาษาอังกฤษ ซึ่งเก็บรวบรวมได้โดยการแจกแจงความถี่ ค่าเฉลี่ย
ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและ t-test แบบจับคู่

สรุปผลการวิจัย

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................
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ความสามารถในการออกเสียงภาษาอังกฤษของนักศึกษาก่อนและ
หลังเรียนผ่านกิจกรรมเพลง ดังตารางที่ 1

1. บ ท เรี ย นพ ร้ อ มแบ บ ฝึ ก ลั ก ษ ณ ะสั ท สั ม พั นธ์ มี
ประสิทธิภาพในการออกเสียงภาษาอังกฤษ 70.98/ 74.43 ซึ่งต่า
กว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้ 80/80 โดยพิจารณาจากการทดสอบท้ายบท
ระหว่างเรียน 70 คะแนน และคะแนนทดสอบการอ่านออกเสียง
30 คะแนนภายหลังสิ้นสุดการเรียนการสอน
2. จ าก ก ารวิ เ ค ราะ ห์ ข้ อ มู ล ข อ งค ะ แ น น ก ารท า
แบบทดสอบก่อนและหลังเรียนของกลุ่มตัวอย่างในนักศึกษาคณะ
ครุศ าสตร์ สาขาการสอนภาษาอั งกฤษ พบผลการเปรี ย บเที ย บ

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
มีค่าเท่ ากับ 12.24 ผลต่างเฉลี่ย ( ) ระหว่างก่อนและหลังเรียนด้วย
การสอนลักษณะสัทสัมพันธ์เท่ากับ 7.16 ค่าสถิติ t เท่ากับ 17.96

เมื่อเปรียบเทียบระหว่างคะแนนก่อนและหลังเรียน พบว่า
คะแนนหลังเรียนของนักศึกษาสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 แสดงว่าความสามารถในการออกเสียงภาษาอังกฤษดี

ขึ้ น เช่ น เดี ยวกั บ ความสามารถในการออกเสี ยงภาษาอั งกฤษของ
นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาดนตรีสากล ดัง
ตารางที่ 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
การออกเสี ยงภาษาอั งกฤษของนั กศึ กษาคณะมนุ ษยศาสตร์ และ
สั งคมศาสตร์ สาขาดนตรี สากลหลั งเรี ยนด้ วยการสอนลั กษณะสั ท
สัมพันธ์ผ่านเพลงภาษาอังกฤษเท่ากับ 20.07 ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของ
คะแนนก่อนเรียนซึ่งมีค่าเท่ากับ 11.13 ผลต่างเฉลี่ย ( ) ระหว่างก่อน
และหลังเรียนด้วยการสอนลักษณะสัทสัมพันธ์เท่ากับ 8.93 ค่าสถิติ t
เท่ากับ 10.75 และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างคะแนนก่อนและหลังเรียน
พบว่าคะแนนหลังเรียนของนักศึกษาสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
จากการวิจัยครั้งนี้ เห็นได้ว่ากลุ่มตัวอย่างทั้งสองคณะ มี
ความสามารถในการออกเสียงภาษาอังกฤษดีขึ้น อย่างไรก็ตามใน
งานวิจัยครั้งนี้ มีข้อสังเกตบางประการที่ผู้วิจัยเห็นเป็นประเด็นที่
น่าสนใจ คือในกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และ
สั ง คมศาสตร์ สาขาดนตรี ส ากลมี ค่ า คะแนนทั้ ง ก่ อ นและหลั ง
มากกว่านักศึกษาคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
ทั้งที่นักศึกษากลุ่มดังกล่าวไม่มีรายวิชาที่เรียนเกี่ยวกับระบบเสียง

หรือสัทวิทยาในหลักสูตร อย่างไรก็ตาม นักศึกษาสาขาดนตรีสากล
ได้มีรายวิชาที่เกี่ยวการขับร้องประสานเสียง (4 รายวิชาต่อเนื่อง)
ซึ่งเป็นรายวิชาขั้นพื้นฐานในหลักสูตร
3. สาหรับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อการสอน
ลักษณะสั ท สัม พั นธ์จ ากเพลงภาษาอั งกฤษนั้ น แบ่งการประเมิ น
ออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านผู้ สอน ด้านกิจกรรม/เนื้อหาวิชาการ
ด้ า นสถานที่ แ ละสิ่ ง อ านวยความสะดวก และด้ า นการน าไป
ประยุกต์ใช้ รายละเอียดการประเมินพิจารณาจากเกณฑ์ โดยการ
แปลความหมายความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อการประเมิน
ทั้ง 4 ด้านให้ระดับคุณภาพ พิจารณาจากค่าเฉลี่ย ดังนี้
คะแนนเฉลี่ ย 4.50 - 5.00 หมายถึง มี ระดั บ ความพึ ง
พอใจมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ ย 3.50 – 4.49 หมายถึ ง มี ร ะดั บ ความพึ ง
พอใจมาก
คะแนนเฉลี่ ย 2.50 – 3.49 หมายถึ ง มี ร ะดั บ ความพึ ง
พอใจปานกลาง

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................
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คะแนนเฉลี่ ย 1.50 – 2.49 หมายถึ ง มี ร ะดั บ ความพึ ง
พอใจน้อย

คะแนนเฉลี่ ย 1.00 – 1.49 หมายถึ ง มี ร ะดั บ ความพึ ง
พอใจน้อยที่สุด
โด ย มี การแ ส ด งผ ล ส รุ ป ภ าพ รวม ดั งต ารางที่ 3
ตารางที่ 3 ภาพรวมของความคิดเห็นของกลุ่มผู้เรียนที่มีต่อการสอนลักษณะสัทสัมพันธ์จากเพลงภาษาอังกฤษ
item
1
2
3
4

evaluation topic
ด้านสถานที่และสิ่งอานวยความสะดวก
ด้านผูส้ อน
ด้านกิจกรรม/เนื้อหา
ด้านการนาไปประยุกต์ใช้
สรุปรวม

()
4.26
4.64
4.85
4.43
4.54

(S.D.)
0.65
0.77
0.81
0.66
0.72

level
มาก
มากที่สดุ
มากที่สดุ
มาก
มากที่สุด

3. สาหรับ ภาพรวมของความคิดเห็นของกลุ่มผู้เรียนที่มี
ต่อการสอนลักษณะสัท สัมพัน ธ์จากเพลงภาษาอังกฤษมีค่าเฉลี่ ย
เท่ากับ 4.54 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.72 อยู่ในระดับมาก
ที่สุด เมื่อพิจารณาแต่ละด้าน พบว่าด้านกิจกรรม/เนื้อหามีค่าเฉลี่ย
สูงสุด คือ 4.85 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน คือ 0.81 เห็นได้ว่าผู้เรียน
เกิ ด ทั ศ นคติ ที่ ดี ต่ อ การเรี ย นภาษาอั ง กฤษได้ อ ย่ า งชั ด เจน ซึ่ ง
สอดคล้องกับดาแวนเนลลอส (Davanellos) [8] ที่เห็นว่าบทเพลง
ที่ มี ลั ก ษณะร่ ว มสมั ย มั ก สร้ างความสนใจให้ กั บ นั ก ศึ ก ษาท าให
นักศึกษารูสึกผอนคลาย รูสึกสนุกสนาน เพลิดเพลิน หรือประทับใจ
จึงทาใหเกิดทัศนคติที่ดีตอการเรียนสงผลใหการเรียนรูภาษาอังกฤษ
ของนักศึกษาเปนไปดวยความสุข รวมถึงการสรางบรรยากาศที่ดีตอ
การเรียน ในขณะเดียวกันนักศึกษาก็ตั้งใจฟงเพลงเพื่อใหออกเสียง
ภาษาอังกฤษได้ใกล้เคียงกับเจ้าของภาษามากที่สุด

จากตารางที่ 3 พบว่าภาพรวมของความคิดเห็นของกลุ่ม
ผู้เรียนที่มีต่อการสอนลักษณะสัทสัมพันธ์จากเพลงภาษาอังกฤษมี
ค่าเฉลี่ย เท่ากั บ 4.54 ค่ าเบี่ ย งเบนมาตรฐาน เท่ ากับ 0.72 อยู่ใน
ระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาแต่ละด้าน พบว่าด้านกิจกรรม/เนื้อหา
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 4.85 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน คือ 0.81 รองลงมา
เป็นด้านผู้สอนค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.64 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ
0.77 และด้ า นการน าไปประยุ ก ต์ ใช้ มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 4.43 ค่ า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.66 ตามลาดับ หากพิจารณาแต่ละ
ด้ า น พบว่ า กลุ่ ม ตั ว อย่ า งมี ค วามคิ ด เห็ น ในระดั บ มากที่ สุ ด โดย
ภาพรวมข้อมูลจากแบบสารวจส่วนใหญ่แสดงความคิดเห็นในเชิง
บวก

อภิปรายผล
1. จากการที่ ป ระสิ ท ธิภ าพของบทเรี ยนพร้ อ มแบบฝึ ก
ลักษณะสัทสัมพันธ์มีค่า 70.98/ 74.43 ซึ่งต่ากว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้
80/80 เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างยังไม่เคยเรียนรู้ลักษณะสัทสัมพันธ์
ของภาษาอั งกฤษมาก่ อ น เพราะสั ท สั ม พั น ธ์ เป็ น หนึ่ งในเนื้ อ หา
ทางด้ า นระบบเสี ย ง หรื อ สั ท วิ ท ยาส าหรั บ ผู้ ศึ ก ษาทางด้ า น
ภาษาศาสตร์เป็นหลัก รวมถึงระยะเวลาอันจากัดในการสอน ส่งผล
ให้กลุ่มตัวอย่างยังไม่เข้าใจเนื้อหาเรื่องสัทสัมพันธ์ในเชิงลึกได้
2. ความสามารถในการออกเสียงภาษาอังกฤษของกลุ่ม
ตั ว อย่ า งสู งขึ้ น ภายหลั งจากการเรี ย นด้ ว ยการสอนลั ก ษณะสั ท
สัมพันธ์ผ่านเพลงภาษาอังกฤษได้อย่างมีนัยสาคัญ นักศึกษาทั้งสอง
คณะมี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นสู ง ขึ้ น สอดคล้ อ งกั บ เดลเบน
(Delbende) [7] ที่เห็นว่าการใช้เพลงภาษาอังกฤษมีผลต่อการออก
เสี ย งของผู้ เรี ย นภาษา และท าให้ ผู้ เรีย นสามารถปรั บ ปรุ ง และ
พัฒนาการออกเสียงของตนได้ดียิ่งขึ้น ด้วยการใช้กิจกรรมเพลงเป็น
สื่อการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่
ดีขึ้น รวมถึงมีความสนุกสนาน บันเทิง และลดความตึงเครียดได้
โดยบทเพลงช่วยเสริมสร้างสุขภาพและพลานามัย อีกทั้งส่งเสริม
พัฒ นาการทางอารมณ์ ความรู้สึก สังคม และวัฒ นธรรม รวมถึง
ช่วยเพิ่มพูนทักษะทางภาษาโดยเฉพาะการเรียนรู้คาศัพท์ การฟัง
และการออกเสียงภาษาอังกฤษ

ข้อเสนอแนะ
1. ส าหรั บ การใช้ บ ทเพลงภาษาอั ง กฤษนั้ น ควรมี
หลั กเกณฑ์ การคั ดเลือ กเพลงที่ใช้ป ระกอบการสอนลักษณะ สั ท
สั ม พั น ธ์ อ ย่ า งมี ร ะบบ เนื่ อ งจากภาษาอั งกฤษที่ ใช้ สื่ อ สารในโลก
ปัจจุบันมีหลากหลายสาเนียง (variety of accent) ควรมีการเลือก
บทเพลงที่ มี ก ารใช้ ภ าษาอั ง กฤษที่ เป็ น ส าเนี ย งมาตรฐาน เช่ น
ส าเนี ย งภ าษ าอั ง กฤษ แบ บ อั ง กฤษ (British English) แ ล ะ
ภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน (American English) สาหรับผู้เรียนที่
เริ่มพัฒนาด้านการออกเสียงภาษาอังกฤษเบื้องต้น
2. ค วรมี การห าก ล วิ ธี ท างด้ าน การอ อก เสี ย ง ที่
นอกเหนื อ จากการสอนลั ก ษณะสั ท สั ม พั น ธ์ เพื่ อ สร้ า งความ
หลากหลาย รวมถึงการสร้างกระบวนการความรู้ที่จะถ่ายทอดให้
ผู้เรียนมีความเข้าใจในการออกเสียงภาษาอังกฤษได้
3. ควรมีการใช้สื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่นอกเหนือจาก
บทเพลงภาษาอังกฤษในการสอนลักษณะสัท สัมพั นธ์เพื่ อพั ฒ นา
ด้านการออกเสียงภาษาอังกฤษ อาทิ ภาพยนตร์ ละครเวที ละคร
ชุด หรือซีรีส์ภาษาอังกฤษ เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้มีความหลากหลาย
และสามารถปรั บ ใช้ ใ นการเรี ย นการสอน รวมทั้ ง การน าไป
ประยุกต์ใช้ในการสื่อสารกับเจ้าของภาษาได้ดียิ่งขึ้น
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วิชาวิทยาการคานวณของนักเรียนก่อนและหลังการจัด
กิจกรรมเกมการศึกษา และ 2) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาโรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์ ) จานวน 71 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจงตามคุ ณ สมบัติที่กาหนด
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) ชุดกิจกรรมเกมศึกษาเพื่อการเรียนรู้วิทยาการคานวณ 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ 3)
แบบสอบถามความถึงพอใจ การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติการทดสอบที ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรู้วิชาวิทยาการคานวณของนักเรียนหลังการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาสูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ .05
และ 2) นักเรียนมีความพึงพอใจกับการจัดกิจกรรมเกมศึกษาเพื่อการเรียนรู้วิทยาการคานวณอยู่ในระดับมากที่สุด
คาสาคัญ: เกมการศึกษา, กิจกรรมการเรียนรู้, วิทยาการคานวณ

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
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศท่ามกลางกระแสแห่งการ
เปลี่ยนแปลง [1] สอดรับกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ.
2542 แก้ไขเพิ่ มเติ ม (ฉบับ ที่ 3) พ.ศ. 2553 หมวด 4 แนวการจัด
การศึกษา มาตรา 23 และ 24 ที่ระบุว่า การจัดการศึกษาต้องเน้น
กระบวนการเรียนรู้ในเรื่องของความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกั บความ

1. บทนา
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ได้กล่าวถึงการจัด
การศึกษาในปัจจุบันจึงต้องปรับเปลี่ยนให้ตอบสนองกับทิศทางการ
ผลิตและ การพัฒนากาลังคนดังกล่าว โดยมุ่งเน้นการจัดการเรียน
การสอนเพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในศตวรรษ ที่ 21 เพื่อให้ได้ทั้งความรู้
และทักษะที่จาเป็นต้องใช้ในการดารงชีวิต การประกอบอาชีพ และ
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เรี ย นรู้ สิ่ งต่ างๆ [8-9] ช่ ว ยผ่ อ นคลายความตึ งเครี ย ดในการเรี ย น
รวมทั้งช่วยให้เกิดความสนุกสนานทาให้ผู้เรียนจดจาเนื้อหาได้อย่าง
แม่นยาและคงทน
จากที่กล่ าวมาข้างต้น ผู้วิ จัยเล็งเห็นว่าการจัดการเรียนรู้สาระ
เทคโนโลยี (วิทยาการคานวณ) ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการ
คิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ มีทักษะการ
คิ ด เชิ งค านวณ ซึ่ งผู้ เรี ย นสามารถน าทั ก ษะนี้ ไปประยุ ก ต์ ใช้ เพื่ อ
แก้ปัญหาในชีวิตจริง ซึ่งเป็นสิ่งสาคัญต่อการเรียนรู้และเป็นพื้นฐาน
ของการเรียนรู้ในรายวิชาอื่นๆ จึงควรจัดให้ผู้เรียนได้รับความรู้และ
ความสนุกสนานเพลิดเพลินไปพร้อมกัน โดยพิจารณาให้เหมาะสม
กับวัยของผู้เรียนในระดับประถมศึกษา ดังนั้นผู้วจิ ัยจึงสนใจศึกษาผล
การจัดกิจกรรมเกมศึกษาที่ส่งต่อการเรียนรู้วิชาวิทยาการคานวณ
สาหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา เนื่องจากการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้
เกิดมีทักษะการคิด หากผู้เรียนมีความสนุกสนานหรือเกิดความสุขใจ
ต่อ สิ่งที่ ต นก าลังจะเรียนรู้แ ล้วพฤติ ก รรมการตอบสนองและผลที่
เกิ ด ขึ้ น จากการเรี ย นรู้ ก็ จ ะเกิ ด ขึ้ น ตามมาโดยไม่ ย ากนั ก รวมถึ ง
การศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัด กิจกรรมการเรียนรู้
เพื่อเป็นแนวทางพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยการใช้เกมการศึกษา
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป

สนใจและความถนัดของผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึก
การปฏิบัติให้ทาได้ คิดเป็น ทาเป็นเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง [2]
การศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ปรุงปรุงมาตรฐานการ
เรียนรู้และตัวชี้วัดโดยยกเลิกมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด สาระที่
2 การออกแบบเทคโนโลยี และสาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีตาม
หลั กสู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน พุ ท ธศั ก ราช 2551 โดย
ส่งผลให้วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารถูกปรับเปลี่ยนไป
เป็นวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคานวณ) ซึ่งถูกบรรจุในตัวชี้วัด กลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิท ยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบั บปรั บ ปรุง พ.ศ.
2560) [3-4] โดยสถาบั น ส่ ง เสริ ม การสอนวิ ท ยาศาสต ร์ แ ละ
เทคโนโลยี (สสวท.) ได้ ก ล่ า วว่ า สาระการเรี ย นรู้ เ ทคโนโลยี
(วิทยาการคานวณ) มุ่งหวังให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และมีทักษะการคิดเชิง
ค านวณ การคิ ด วิ เคราะห์ แก้ ปั ญ หาเป็ น ขั้ น ตอนและเป็ น ระบบ
ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่ อ สาร ในการแก้ ปั ญ หาที่ พ บในชี วิ ต จริ ง ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ [5] การพัฒนาผู้เรียนให้สามารถสร้างองค์ความรู้ได้
ด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู้สาระเทคโนโลยี
(วิ ท ยาการค านวณ ) มี รู ป แบบการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ที่
หลากหลาย สสวท. ได้เสนอแนวทางการพัฒนาทักษะกระบวนการ
คิด วิเคราะห์ แก้ปัญหานั้นอาจไม่จาเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์ ในการ
เรียนการสอน ผู้สอนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กลวิธีการ
สอน เช่น การสอนอัลกอริทึมโดยใช้กิจกรรมที่ผู้สอนสร้างขึ้น การให้
ผู้เรียนแสดงบทบาทสมมุติตามเรื่องราวที่เขียนอย่างสร้างสรรค์ การ
เขียนขั้นตอนการแก้ปัญหาลงในกระดาษ เป็นต้น [5] ส่งผลให้ผู้สอน
จาเป็นต้องหาแนวทางการจัดการเรียนการสอนอย่างไรที่จะส่งเสริม
ให้ผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานสามารถเรียนรู้วิชาวิทยาการ
คานวณที่สอดแทรกความสนุกสนานควบคู่กับการเรียนรู้ได้
ทุกวันนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากพฤติกรรมการเรียนรู้ที่ไม่พึงประสงค์
ในตัวผู้เรียนก็ยังคงเป็นปัญหาสาคัญลาดับต้นๆ ในการจัดการเรียนรู้
ของครูผู้สอนจนบางครั้งทาให้ครูผู้สอนหลายคนพากันอ่อนล้าเบื่อ
หน่ า ยและขาดแรงจู ง ใจในการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ใ ห้ มี
ประสิทธิภาพ [6] จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับส่งเสริมการ
จั ด การเรี ย นรู้ ข องนั ก เรี ย นระดั บ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานช่ ว งชั้ น
ประถมศึกษาที่มีขั้นตอนเร้าความสนใจและความสนุกสนานให้แก่
ผู้เรียนโดยไม่เกิดความเบื่อหน่าย สามารถจูงใจให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วย
ความสนใจและตั้ งใจ เกิ ด องค์ ค วามรู้ ได้ ด้ ว ยตั ว เองได้ ดี ก็ คื อ เกม
ซึง่ เกมเป็นกิจกรรมรูปแบบหนึ่งที่ผู้สอนหรือผู้นาเกมได้มีการกาหนด
เงื่อ นไขและวิ ธีก ารเล่ น เพื่ อ ให้ ผู้ เข้ า ร่ว มเกิ ด การเรีย นรู้ที่ ดี อ ย่ างมี
เป้ าหมายเกิ ด ความสนุ ก สนาน ส่งเสริม การมี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ร ะหว่า ง
สม าชิ ก การเค ารพ กฎ แล ะกติ กา ค วาม มี น้ า ใจ การรู้ แ พ้
รู้ชนะ รู้อ ภั ย เป็ น ต้ น [7] การน าเกมมาใช้ในการศึ กษาจึงนั บ เป็ น
กิจกรรมในการเรียนรู้ช่วยสร้างแรงจูงใจของผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้
มีความรู้ความเข้าใจมากขึ้น เกิดกระบวนการคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา
รู้จักหาเหตุผลและการตัดสินใจด้ วยตนเอง ทาให้ผู้เรียนได้เกิดการ

2. จุดประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วิชาวิทยาการคานวณ
ของนักเรียนก่อนและหลังการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา
2.2 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมเกม
การศึกษา

3. วิธีการดาเนินการวิจัย
การวิ จั ย ค รั้ ง นี้ เป็ น ก ารวิ จั ย เชิ งท ด ล องเบื้ อ งต้ น (PreExperimental Research) ใช้แบบแผนการทดลองแบบกลุ่มเดียว
(One Group Pretest Posttest Design)
3.1 ขอบเขตของการวิจัย
3.1.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร คือ นักเรียนโรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)
ระดับชั้นประถมศึกษาที่กาลังเรียนวิชาวิทยาการคานวณ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูต ร
แกนกลางการศึ ก ษาขั้น พื้น ฐาน พุ ท ธศักราช 2551 ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2562 จานวน 133 คน
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายชั้นปี
ที่ 4-5 โร งเรี ย น วั ด พ ระ ข าว (ป ระ ช านุ เค ร า ะ ห์ ) จั งห วั ด
พระนครศรีอยุธยา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จานวน 71 คน
ซึ่งท าการสุ่ ม ตั วอย่ างโดยวิธีก ารสุ่ม แบบกลุ่ม (Cluster Random
Sampling)
3.1.2 เนื้ อ หาที่ ใช้ ในการวิจั ย สอดคล้ อ งกั บ ตั วชี้ วั ด และสาระการ
เรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง
พ.ศ. 2560) สาระที่ 4 เทคโนโลยี (วิ ท ยาการค านวณ) ระดั บ ชั้ น
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ประถมศึ ก ษา ตามหลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
พุทธศักราช 2551
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง
3.2.1 แผนการจัดกิจกรรมโดยใช้ การจัดกิจกรรมเกมศึกษาที่ส่งต่อ
การเรี ย นรู้ วิ ชาวิ ท ยาการค านวณที่ พั ฒ นาขึ้ น โดยศึ ก ษาแนวคิ ด
ทฤษฎี และหลั ก การจากเอกสารและงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
มาตรฐานและตัวชี้วัดสาระการเรียนรู้แกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิ ท ยาศาสตร์ (ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2560) สาระที่ 4 เทคโนโลยี
(วิทยาการคานวณ) ระดับชั้นประถมศึกษา การจัดการเรียนรู้ วิชา
วิทยาการคานวณ กิจกรรมเกมการศึกษา และการการพัฒนาทักษะ
การคิด เชิงคานวณ เพื่อเป็นแนวทางการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา
ก าหนดโครงสร้ า งเนื้ อ หาของแผนการจั ด กิ จ กรรมโดยใช้ เ กม
การศึกษาที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจานวน 6 แผน ดังตารางที่ 1

3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล
3.3.1 ผู้วิจัยดาเนินการทดสอบก่อนการเรียนรู้โดยใช้ แบบทดสอบ
วัดผลทางการเรียนรู้กับกลุ่มตัวอย่างแล้วตรวจให้คะแนนก่อนการ
ทดลองเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้
3.3.2 ดาเนินการจัดกิจกรรมเกมการศึกษากับกลุ่มตัวอย่างโดยผู้วิจัย
เป็ น ผู้ วิ จั ย จั ด กิ จ กรรมเกมการศึ ก ษาด้ ว ยตนเองร่ ว มกั บ นั ก ศึ ก ษา
จานวน 7 คน ใช้เวลาจัดกิจกรรม 1 วัน เวลาทั้งสิ้น 6 ชั่วโมง ซึ่งมี
รูปแบบกิจกรรมเป็นฐานการเรียนรู้จานวน 6 กิจกรรมกลุ่มตัวอย่าง
ทั้ง 71 คน ถูกแบ่งออกเป็น 6 กลุ่ม เวียนเข้าฐานการเรียนรู้ในเวลา
50 นาทีจากนั้นจะสลับฐานการเรียนรู้จนครบ
3.3.3 เมื่ อ กลุ่ ม ตั ว อย่ า งเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมครบตามที่ ก าหนดแล้ ว
สรุปความรู้ที่ได้รับจากนั้นทาการทดสอบหลังการจัดกิจกรรมโดยใช้
แบบทดสอบวัดผลทางการเรียนรู้ฉบับเดียวกันกับการทดสอบก่อน
การทดลอง แล้วตรวจแบบทดสอบเป็นคะแนนหลังการทดลอง
3.3.4 นาคะแนนที่ได้จากแบบทดสอบวัดผลทางการเรียนรู้ก่อนการ
และหลังการทดลองไปวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนรู้วิชาวิทยาการคานวณของนักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมเกม
การศึกษาโดยการใช้สถิติทดสอบค่า t แบบกลุ่มตัวอย่างเดียว (Onesample t-test)
3.3.5 สารวจความพึงพอใจของนักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมเกม
การศึกษา ผู้วิจัยได้กาหนดเกณ์์ที่ใช้ในการประเมินผลแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า 5 ระดับคือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และ
น้อยที่สุด โดยมีเกณ์์พิจารณาค่าเฉลี่ย [10] ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยที่สุด

ตารางที่ 1 แผนการจัดกิจกรรมโดยใช้เกมการศึกษา
ชื่อกิจกรรม
ประสบการณ์สาคัญ เวลา (นาที)
1. เกมล่าสมบัติ
การจัดเรียงลาดับ
50
2. เกม sudoku Animal
การคิดวิเคราะห์
50
3. เกมประกอบร่างให้ฉันที ความคิดสร้างสรรค์
50
4. เกมต่อคาหรรษา
การแก้ปัญหา
50
5. เกมเป็นขั้นเป็นตอน
การคิดเป็นขั้นตอน
50
6. เกมรวมค่าเรขาคณิต
การคิดวิเคราะห์
50
น าข้ อ มู ล ที่ ได้ ม าวิ เคราะห์ จุ ด ประสงค์ ก ารเรี ย นรู้ ออกแบบ
กิ จ กรรมและแบบฝึ ก ทั ก ษะตามแผนการจั ด กิ จ กรรมโดยใช้ เกม
การศึ ก ษา ในการจั ด กิ จ กรรมจ านวน 6 ชั่ ว โมง น าแผนการจั ด
กิ จ กรรมให้ ผู้ เ ชี่ ย วชาญ จ านวน 3 คน เป็ น ผู้ ต รวจสอบความ
เหมาะสมเพื่อพิจารณาคุณภาพของแผนการจัดกิจกรรมโดยใช้เกม
การศึกษา ประกอบด้วยด้านเนื้อหา และด้านรูปแบบกิจกรรม พบว่า
โดยภาพรวมของแผนการจัดกิจกรรมโดยใช้เกมการศึกษามีคุณภาพ
อยู่ ในระดั บ มากที่ สุ ด มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 4.65 และส่ ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.48
3.2.2 แบบทดสอบวั ดผลทางการเรี ยนรู้ วิ ชาวิ ทยาการค านวณของ
นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา เป็นแบบปรนัยเลือกตอบ
4 ตัวเลือก จานวน 20 ข้อ ทั้งก่อนเรียนและหลังเรียน ผู้วิจัยนาแบบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ให้ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ ในการสอน
วิชาวิทยาการคานวณระดับประถมศึกษา จานวน 3 คน ตรวจสอบความ
สอดคล้องระหว่างรายการข้อคาถามกั บจุดประสงค์ ผลการวิเคราะห์
ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.67-1.00 ทุกข้อ
3.2.3 แบบสอบถามความพึ ง พอใจที่ มี ต่ อ การจั ด กิ จ กรรมเกม
การศึกษา เป็นแบบประเมินมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จานวน
ข้อคาถาม 12 ข้อ ให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดและประเมินผล จานวน
3 คน ตรวจสอบความสอดคล้ อ งระหว่ า งรายการข้ อ ค าถามกั บ
จุ ด ประสงค์ ข องการประเมิ น ผลการวิ เคราะห์ ได้ ค่ า ดั ช นี ค วาม
สอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.67-1.00 ทุกข้อ

4. ผลการวิจัย
ผู้วิจัยนาเสนอผลการวิจัยตามสมมติฐานการวิจัย ดังนี้
4.1 ผลเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วิชาวิทยาการคานวณ
ของนักเรียนก่อนและหลังการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา ได้ผลการ
วิเคราะห์แสดงดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักเรียน
การทดสอบ คะแนนเต็ม
S.D.
t
p
ก่อนเรียนรู้
20
11.41 2.75
10.51 .000*
หลังเรียนรู้
20
13.28 3.19
*p < .05 t(.05, df 70) t = 1.67
จากตารางที่ 2 พบว่า ก่อ นจั ด กิ จ กรรมผู้ เรีย นมี ค ะแนนเฉลี่ ย
คะแนนก่ อ นการเรีย นรู้ เท่ ากั บ 11.41 และหลั งการจัด กิ จ กรรมมี
คะแนนเฉลี่ ย เท่ า กั บ 13.28 โดยมี ค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐานก่ อ นจั ด
กิจกรรมเท่ากับ 2.75 และหลังการจัดกิจกรรมเท่ากับ 3.19 จากการ
ทดสอบโดยใช้ค่า ทดสอบ t แบบกลุ่ม ตัวอย่างเดียว พบว่า t มีค่ า
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4.1 ผลเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วิชาวิทยาการคานวณ
ของนั ก เรี ย นก่ อ นและหลั ง การจั ด กิ จ กรรมเกมการศึ ก ษา พบว่ า
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วิชาวิทยาการคานวณหลังการจัด
กิจกรรมเกมการศึกษาสูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรมอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ .05 แสดงให้เห็นว่าการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาส่งผลให้
ผู้เรียนมี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วิชาวิทยาการคานวณสูงขึ้น ทั้งนี้
เนื่ อ งมาจากการจั ด กิ จกรรมเกมการศึ ก ษาเป็ น การเปิ ด โอกาสให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากการลงมือกระทาและการปฏิบัติจริงเป็น
การจูงใจผู้เรียนกลับสู่ห้องเรียน สร้างบรรยากาศการเรียนที่แปลก
ใหม่ ผู้เรียนได้ เรียนรู้ควบคู่ไปกับความสนุ กสนานช่วยให้ ผู้เรียนมี
ความอยากเรียนมากขึ้น สร้างบรรยากาศการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
ได้อย่างเท่าเทียมกัน ทาให้ผู้เรียนในห้องเกิดความสนิทสนมและรู้สึก
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับเพื่อนและครู ได้ทั้งความรู้และสามารถเพิ่ม
ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น [11] อี ก ทั้ ง การที่ ผู้ เ รี ย นในระดั บ
ประถมศึกษาซึ่งยังเป็นวัยเด็กอยู่นั้น วิธีหนึ่งที่ส่งเสริมพัฒนาทักษะ
การคิด ของเด็กวัยนี้คือ วิธีการสอนโดยใช้เกมมาบูรณาการร่วมกับ
การเล่นเกม วิธีการเล่น และใช้ผลการเล่นเกมของผู้เรียนมาอภิปราย
เพื่อสรุปและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ [12-14] สอดคล้องกับ
ฉั ต รมงคล และพจมาน [15] ที่ ก ล่ า วว่ า เกมการศึ ก ษาเป็ น
กระบวนการที่ส่ งเสริมการเรียนรู้ ของผู้เรียนให้ รู้จักสังเกตจาแนก
เปรี ย บเที ย บ จั ด หมวดหมู่ แ ละเชื่ อ มโยงซึ่ งส่ งผลต่ อ พั ฒ นาการ
ทางด้านสติปัญญา สอดคล้องกับงานวิจัยของ ภาดล, รัฐสาน์ และ
รมย์ ว ริ น ทร์ [16] ที่ ไ ด้ พั ฒ นารู ป แบบกิ จ กรรมเกมการเรี ย นรู้
ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ ที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ร่วมกัน และ
ทักษะกระบวนการแก้ปัญหารายวิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงกว่าร้อยละ 70
ตามเกณ์์ที่กาหนดไว้ นอกจากนั้นผลการวิจัยของกนกวรรณ, ศิ ตา
และอารีรักษ์ [17] ที่ได้ศึกษาผลการใช้เกมที่มีต่อการเรียนรู้และความ
คงทนในการเรียนรู้คาศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 5 พบว่าผลการเรียนรู้คาศัพท์ภาษาอังกฤษคะแนนหลังเรียนสูงกว่า
คะแนนก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และการใช้เกม
สอนคาศัพท์ภาษาอังกฤษ พบว่านักเรียนมีความคงทนในการเรียนรู้
คาศัพท์ภาษาอังกฤษหลังเรียน 2 สัปดาห์

เท่ากับ 10.51 และมีค่า p เท่ากับ .000 ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยสาคัญ
ที่ ก าหนด .05 แสดงว่ า ผู้ เรี ย นมี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นรู้ วิ ช า
วิทยาการคานวณหลังการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาสูงกว่าก่อนการ
จัดกิจกรรมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ .05
4.2 ผลการศึ ก ษาความพึ ง พอใจของนั ก เรี ย นที่ ได้ รั บ การจั ด
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 4.46 0.65
มาก
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม
2. เนื้ อหาและกิ จกรรมเหมาะสม 4.50 0.63
มาก
กับฉัน
3. วิทยากรอธิบายเนื้อหาเข้าใจง่าย 4.49 0.75
มาก
4. ฉันเข้าใจวิชาวิทยาการคานวณ 4.55 0.69 มากที่สุด
มากขึ้น
5. กิ จ กรรมช่ ว ยให้ ฉั น มี ค วามรู้ 4.49 0.73
มาก
ทางการคิดคานวณมากขึ้น
6. กิ จกรรมฝึก ให้ฉัน ได้ ช่วยเหลื อ 4.55 0.65 มากที่สุด
ผู้อื่นและทางานเป็นกลุ่ม
7. ฉันสามารถนาความรู้ที่ได้รับไป 4.49 0.67
มาก
ใช้ในชีวิตประจาวันได้
8. กิจกรรมมีความสนุกสนาน
4.62 0.54 มากที่สุด
9. ระยะเวลาในจัดกิจกรรมมีความ 4.49 0.63
มาก
เหมาะสมกับเนื้อหา
10. ความเหมาะสมของอาหาร 4.44 0.81
มาก
และเครื่องดื่ม
11. ความเหมาะสมของสถานที่
4.58 0.67 มากที่สุด
12. อยากให้มีกิจกรรมเช่นนี้อีก
4.73 0.48 มากที่สุด
ภาพรวมการประเมิน
4.54 0.65 มากที่สุด
จากตารางที่ 3 เมื่ อ พิ จารณาผลการศึ กษาความพึ งพอใจของ
นักเรียนได้รับการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา พบว่าภาพรวมมีความ
พึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.54 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ ากับ 0.65 เมื่ อพิ จารณาระดั บค่าเฉลี่ยสู งสุด ของการ
ประเมิน พบว่า ข้อ 12 อยากให้มีกิจกรรมเช่นนี้อีก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.73 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ ากับ 0.48 ข้อ 8 กิจกรรมมี ความ
สนุกสนาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.62 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ
0.54 และข้อ 11 ความเหมาะสมของสถานที่ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.58
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.67 ตามลาดับ

4.2 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรีย นที่ได้รับการจัดกิจกรรม
เกมการศึกษา พบว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมเกมการศึกษามี
ความพึ งพอใจในภาพรวมอยู่ ในระดับ มากที่ สุ ด มี ค่ าเฉลี่ย เท่ ากั บ
4.54 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.65 ทั้งนี้เนื่องจากการใช้การ
การศึ ก ษาเป็ น สื่ อ การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ท าให้ ผู้ เรี ย นรู้ สึ ก
สนุ ก สนาน ดั งสะท้ อ นมาจากผลการประเมิ น ในหั วข้ อ อยากให้ มี
กิจกรรมเช่นนี้อีก และกิจกรรมมีความสนุกสนาน จากการสังเกต
พฤติ ก รรมพบว่ า ผู้ เ รี ย นมี ค วามสนใจ มี ค วามตั้ ง ใจ มี ค วาม
กระตือรือร้น ในการปฏิบัติกิจกรรมเกมการศึกษานอกจากนั้นเกม
การศึกษาจะช่วยให้ผู้เรียนมี ความสุขในการเรียนรู้นับเป็นอารมณ์
หรือความรู้สึกที่สาคัญที่จะเกิดขึ้นในตัวผู้เรียนอันมาจากการได้ รับ

4. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาผลการจัดกิจกรรมเกมศึกษาที่ส่งต่อการเรียนรู้วิชา
วิทยาการคานวณ สาหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา สามารถสรุป
และอภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้
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การจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนซึ่งเกิดขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติ ผู้เรียน
จะเกิดความพึงพอใจเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินเกิดความรู้สึก
สบายใจในขณะที่ ก าลั งอยู่ในบรรยากาศและการจัด กิจ กรรมการ
เรียนรู้ที่ครูผู้สอนจัดขึ้น [6] สอดคล้องกับงานวิจัยของกาญจนาและ
สุ ภ าวิ ณี [18] ที่ ไ ด้ พั ฒ นาชุ ด กิ จ กรรมเพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะทาง
คณิ ต ศาสตร์ เรื่ อ ง การสั งเกต การจ าแนกและการเปรี ย บเที ย บ
พบว่ า นั ก เรี ย นมี ค วามพึ ง พอใจของนั ก เรี ย นอยู่ ใ นระดั บ ดี ม าก
เนื่องจากเกมการศึกษามีความเร้าความสนใจนักเรียนพึงพอใจ สร้าง
ความสนุกสนานเป็นกันเองกับเพื่อน ช่วยสร้างบรรยากาศที่ดีในการ
เรียนช่วยทาให้เกิดการเรียนรู้ที่ดีและช่วยผ่อนคลายความเครียดใน
การเรียน ทาให้การเรียนรู้ดาเนินไปอย่างรวดเร็ว ทาให้เด็กสนใจไม่
เบื่ อ หน่ าย ครูจึงควรนาเกมมาใช้ ในการเรีย นการสอนเพื่ อ ให้ ก าร
เรียนการสอนบรรลุตามจุดมุ่งหมายที่วางไว้ได้ง่ายยิ่งขึ้น

[5]

[6]
[7]

[8]

5. ข้อเสนอแนะ
ผลการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ มีข้อเสนอแนะดังนี้
5.1 ผู้สอนควรศึกษา และทาความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการและขั้นตอน
ในการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาแต่ละแบบให้เข้าใจก่อนนาไปใช้
5.2 ผู้ ส อนจะต้ อ งเตรี ย มความพร้ อ มเกี่ ย วกั บ สื่ อ การสอนที่ ใ ช้
ประกอบในในการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาแต่ละฐานของการเรียนรู้
โดยสื่อที่ใช้จะต้องมีเนื้อหาสอดคล้องตามหน่วยการเรียนรู้เพื่ อให้
การดาเนินกิจกรรมเป็นไปอย่างคล่องตัว และการเตรียมประเด็นการ
สนทนาและซักถามผู้เรียนเกี่ยวกับเรื่องที่สอนใช้การเสริมแรงจูงใจให้
เด็กกล้าพูด กล้าแสดงออก โดยการใช้วิธีแจกรางวัลสาหรับผู้เรียน
ที่กล้ าพูด กล้าแสดงออกเพื่ อให้ ผู้เรียนได้ฝึก การคิ ด การพู ด และ
แสดงความคิดเห็นออกมา
5.3 ควรมี การศึกษาการพั ฒ นาความสามารถในการคิด ด้านอื่น ๆ
ผู้ เรีย นระดั บ ประถมศึ ก ษาโดยใช้ เกมการศึ ก ษา เปรีย บเที ย บกั บ
วิธีการสอนแบบอื่นๆ เช่น การสอนการพัฒนาความสามารถในการ
คิดอย่างมี วิจารณญาณ คิ ดสร้างสรรค์ โดยการสอนแบบโครงงาน
แบบปัญหาเป็นฐาน เป็นต้น
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The Development of Competencies in the Learning Experience
Of Teachers in the early Childhood According to the Concept of
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสมรรถนะการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของครูผู้สอนระดับปฐมวัยตามแนวคิดโรงเรียน
ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ 2) พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการเสริมสร้างสมรรถนะการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของครูผู้สอนระดับปฐมวัย ตาม
แนวคิดโรงเรียนชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ และ3) ศึกษาผลการใช้หลักสูตรฝึกอบรมการเสริมสร้างสมรรถนะการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของ
ครูผู้สอนระดับปฐมวัยตามแนวคิดโรงเรียนชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ วิธีดาเนินการวิจัย แบงงออกเปนน ขั้นตอน กลุงมตัวอยงาง ได้แกง ครูผู้สอน
ระดับปฐมวัย จานวน 30 คน สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แกง ร้อยละ คงาเฉลี่ย สงวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสถิติที ผลการวิจัยพบวงา 1)
ผลการศึกษาสมรรถนะการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของครูผู้สอนระดับปฐมวัยตามแนวคิดโรงเรียนชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ พบวงา โดย
ภาพรวมอยูงในระดับปานกลาง มีคงาเฉลี่ยเทงากับ 2.92 และความคาดหวังของครูระดับปฐมวัยเกี่ยวกับสมรรถนะการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
ของครูผู้สอนระดับปฐมวัย ตามแนวคิดโรงเรียนชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ อยูงในระดับมากที่สุด มีคงาเฉลี่ยเทงากับ 4.63 และมีดัชนีความต้องการ
จาเปนน (PNI modified) สูงกวงาเกณฑ์ที่กาหนดไว้คือมากกวงา 0.40 2) ผลการพัฒนาหลักสูตร พบวงา ได้หลักสูตรฝึกอบรมและคูงมือการใช้หลักสูตร
ฝึกอบรม มีองค์ประกอบ 7 องค์ประกอบ มีความเหมาะสมอยูงในระดับมากที่สุดและมีความสอดคล้องกันทุกรายการ และ3) ผลการการใช้
หลักสูตรฝึกอบรม พบวงา (1) สมรรถนะด้านความรู้ของครูหลังการฝึกอบรมสูงกวงากงอนการฝึกอบรม และสูงกวงาเกณฑ์ที่กาหนดไว้ร้อยละ 80
อยงางมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (2) สมรถนะด้านทักษะการปฏิบัติหลังการฝึกอบรมอยูงในระดับดีมาก มีคงาเฉลี่ยเทงากับ .87 และสูงกวงา
คงาเฉลี่ย 3.50 อยงางมี นัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05 (3) สมรรถนะด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้หลังการฝึกอบรมสูงกวงากงอนการ
ฝึกอบรม อยงางมีนัยสาคั ญทางสถิติที่ระดับ .05 และครูระดับปฐมวัยที่เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจตงอการใช้หลักสู ตรฝึกอบรมอยูงใน
ระดับมากที่สุด มีคงาเฉลี่ยเทงากับ .78
คาสาคัญ: 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
เสีย ตงอการพัฒนาการของเด็กได้ เพราะอาจเปนนการทาให้เด็กเครียด
คับข้องใจ สุขภาพจิตของเด็กโดยธรรมชาติจะมีพัฒ นาการเปนนไป
อยง า งตง อ เนื่ อ งจากงง า ยไปสูง ค วามซั บ ซ้ อ น และเด็ ก แตง ล ะคนมี
พัฒนาการแตกตงางกันในแตงละด้าน สอดคล้องกับแนวคิดของ กุลยา
ตันติ ผลชีวะ [3] ดั งนั้น ทัก ษะการเรียนรู้จึงเปนน ปัจจัย สาคั ญ ที่ ชงวย
นาพาผู้เรียนในวันนี้ประสบผลสาเร็จในการเรียนและการดาเนินชีวิต
ในอนาคต เนื่องจากแนวทางการพัฒนาผู้เรียนในระดับปฐมวัย ได้
เปิดกว้างสาหรับการจัดกิจกรรมประสบการณ์ให้ผู้เรียนในลักษณะที่
หลากหลาย ซึ่งมีนักจิตวิทยาและนักการศึกษาได้นาเสนอแนวคิดไว้
คงอนข้างมาก โดยมุงงเน้น การพัฒนาผู้เรียนรอบด้านทั้งด้านรงางกาย
อารมณ์ จิ ต ใจ สั ง คม และสติ ปั ญ ญา และเริ่ ม ต้ น ด้ ว ยกิ จ กรรม
ประสบการณ์ที่ออกแบบสาหรับจัดให้ผู้เรียนผงานการปฏิบัติหรือการ
เลงนแบบงงาย ๆ กงอนไปหาสิ่งที่ซับซ้อนมากขึ้น ซึ่ งแนวคิดทฤษฎีที่
เห็นวงาสามารถนามาประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่
นง าสนใจ ได้ แ กง แนวคิ ด ทฤษฎี ค อนสตรัค ติ วิส ต์ (Constructivist)
แนวคิดของ Waldorf และแนวคิด High-Scope ซึ่งแนวคิดดังกลงาว
มีหลักการสาคัญรองรับ กลงาวคือ ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ที่อธิบาย
บนพื้นฐานแนวคิดของ เพียเจท์ จะเห็นด้วยกับการสร้างสรรค์ความรู้
ของผู้เรียนตามหลักการการสร้างความขัดแย้งทางปัญญาบนเงื่อนไข
ข อ ง Assimilation, Accommodation แ ล ะ Equilibrium
principles สงวนแนวคิดของ Vygotsky จะใช้หลักการ Scaffolding
และ Zone of Proximal Development หรือ ZPD
การสงงเสริมทักษะและพัฒนาการของนักเรียนปฐมวัยทั้ง
ด้าน จึงต้องได้รับการพัฒนา โดยการพัฒ นาครูปฐมวัยในด้านการ
จัดการเรียนรู้ ซึ่งชงวงหลังการจัดการเรียนรู้สาหรับนักเรียนปฐมวัย
ได้ รั บ ความส าคั ญ จากสง ว นกลางมากขึ้ น ได้ มี ก ารจั ด อบรมเชิ ง
ปฏิ บั ติ ก ารฯ เพื่ อ จั ด ท าแผนการสอน สื่ อ การสอน วั ด ผลและ
ประเมินผล ฯลฯ แตงยังมีครูปฐมวัยบางสงวนที่เข้ารับการอบรมแล้วไมง
สามารถนาการจัดการเรียนรู้ไปใช้กับนักเรียนได้ เนื่องจากโรงเรียน
อยูงในถิ่นทุรกันดาร พื้นที่สูง ชายขอบ และพื้นที่สามจังหวัดชายแดน
ใต้ฯลฯ สภาพบริบทของโรงเรียน ดังนั้ นการจัดประสบการณ์ การ
เรียนรู้ของครูปฐมวัยจึงไมงได้ผลกับนักเรียนเทงาที่ควรสงงผลตงอการ
ประเมินพัฒนาการของนักเรียนทั้ง ด้าน และแนวโน้มผลการเรียน
ในระดับประถมของโรงเรียนเหลงานี้จะมีผลสัมฤทธิ์ต่าถ้ายังไมงได้รับ
การพัฒนาที่ตรงจุดเหมาะสมกับบริบทโรงเรียนและตัวนักเรียนจึง

1. บทนา
การสงงเสริมคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
พุทธศักราช 2560 มีความสาคัญในบริบทการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย
เนื่องจากเปนนเงื่อนไขและปัจจัยสาคัญของการเรียนรู้และการดาเนิน
ชีวิตของผู้เรียน ที่มีการเปลี่ยนแปลงและมีพัฒนาการของชีวิตดาเนิน
ไปตามสภาพแวดล้ อมและประสบการณ์ ที่ เผชิ ญ รวมทั้ งเงื่อ นไข
พัฒนาการทางรงางกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาของผู้เรียนแตง
ละคน ซึ่งพัฒนาการแตงละด้านของผู้เรียนในวัยนี้มีการเปลี่ยนแปลง
ไปคงอนข้างรวดเร็ว ดังนั้น การจัดประสบการณ์ให้กับเด็กในบทบาท
ของครูปฐมวัยและสถานศึกษาที่เกี่ยวข้องจะต้องให้ความสาคัญและ
จัด กระท าด้ วยความรอบคอบระมั ด ระวัง เพราะอาจจะสง งผลตง อ
พัฒนาการในวัยที่มีอายุมากขึ้น ซึ่งมีผลครอบคลุมการเปลี่ยนแปลง
ทั้ งในเชิ งปริ ม าณและเชิ งคุ ณ ภาพ ของพั ฒ นาการด้ า นรง า งกาย
อารมณ์ จิ ต ใจ สั งคม และสติ ปั ญ ญา สอดคล้ อ งกั บ หลั ก การของ
ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน [ 1] อี ก ทั้ ง ยั ง มี
ความสัมพันธ์และพัฒนาอยงางตงอเนื่องเปนนลาดับขั้นไปพร้อมกันทุก
ด้ า น เนื่ อ งจากเด็ ก แตง ล ะคนจะเติ บ โตและมี ลั ก ษณะพั ฒ นาการ
แตกตงางกันไปตามวัย โดยพัฒนาการเด็กปฐมวัยจะบงงบอกถึงการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับเด็กอยงางตงอเนื่อง เริ่มตั้งแตงแรกเกิดจนถึง
อายุ 5 ปี การพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กจาเปนนต้องมีปฏิสัมพันธ์อยงาง
สม่ าเสมอตามวัย ของตน ในการแสดงความรู้สึ กนึ ก คิ ด และความ
ต้ อ งการสิ่ ง ตง า ง ๆ ที่ ห ลากหลาย เด็ ก ควรได้ รั บ การตอบสนอง
ทางบวกเมื่อแสดง ความสนใจที่จะใช้ภาษาและฝึกให้ใช้ภาษาอยงาง
ถูกกาลเทศะ ยิ่งกวงานั้ นเด็กควรได้รับโอกาสสร้างสรรค์ทักษะทาง
สั ง คมมากขึ้ น โดยได้ รั บ การสนั บ สนุ น ให้ ด าเนิ น ชี วิ ต อยูง ใ น
สภาพแวดล้อมที่มีการเรียนรู้ที่เหมาะสมที่มีคุณคงาตงอการการใช้ชีวิต
ต าม ค วา ม ส า ม าร ถ ข อ งต น ส อ ด ค ล้ อ งกั บ ห ลั ก ก ารข อ ง
กระทรวงศึกษาธิการ [2] อีกทั้งการจัดการศึกษาสาหรับเด็กปฐมวัย
อายุ 3-5 ปี ควรได้รับการพัฒนาอยงางรอบด้านทั้งรงางกาย อารมณ์
จิต ใจ สั งคม และสติ ปั ญ ญา มี คุ ณ ธรรมจริย ธรรม โดยการจั ด ให้
ผู้เรียนมีความรู้คูงคุณ ธรรมและมีความพร้อมในการเรียนตงอระดั บ
ประถมศึก ษา ดังนั้ น เด็กวัยนี้ ควรได้รับการกระตุ้ นด้วยกิ จกรรมที่
เสริมสร้างสติปัญญา พัฒ นาความคิดที่มีอยูงในตนเองให้ก้าวขึ้นสูงขีด
สูงสุ ดโดยให้มี โอกาสพั ฒ นาความอยากรู้อยากเห็ นทางสติปั ญ ญา
มากกวงาเด็กที่ไมงมีโอกาส ดังกลงาวซึ่งการเรียนในระดับปฐมวัยที่มี
คุณคงาก็จะไมงเรงงรีบพัฒนาเด็กให้เร็วกวงาธรรมชาติเพราะอาจสงงผล
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เปนนปัญหาสาคัญของโรงเรียนรวมไปถึงผลการเรียนตงอในระดับชั้น
ประถมศึกษาตงอไป
แนวคิดของ Waldorf ที่พัฒนาขึ้นใช้โดย Rudolf Steiner
นั้น จะให้ความสาคัญกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้เด็กแรก
เกิ ด ถึ ง 7 ขวบ ผง า นเงื่ อ นไขการสร้ า งความคิ ด แบบจิ น ตนาการ
การบู ร ณาการการเรี ยนรู้ด้ าน การปฏิ บั ติ แ ละการแสดงออกทาง
ศิลปะสนับสนุน เพื่อให้เข้ าใจในมุมมองของชีวิตความเปนนมนุษย์ที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ รง า งกาย จิ ต ใจ หรื อ จิ ต วิ ญ ญาณ และความมี ส ปิ ริ ต
ที่ ส ะท้ อ นพั ฒ นาการขั้ น พื้ น ฐานจากวัย เด็ ก สูง วัย ผู้ ใหญง โดยผู้ ส อน
จะต้องเข้าใจและยึดมั่นในธรรมชาติความเปนนมนุษย์ของผู้เรียน การ
จัดการเรียนรู้จึงเสริมสร้างงานและประสบการณ์ ที่ นาไปสูงเจตคติ
ความเชื่อและการไว้ใจยอมรับ เพื่อสร้างความนับถือในสิ่งที่ดีงาม
ตามความสนใจ ของแตงละบุคคลผงานกิจกรรมทางศิลปะที่เชื่อมโยง
กั บ แบบของจั ง หวะ การเคลื่ อ นไหว การออกแบบด้ ว ยสี สั น
เสียงดนตรี เพื่อสร้างความเข้าใจในบริบทของธรรมชาติและเนื้อหา
ความรู้ในบทเรียน ที่มีความหมายของความงดงามในสิ่งที่เผชิญแตง
ละเหตุการณ์ โดยให้ความเปนนอิสระในการเรียนรู้แกงผู้เรียนแตงละ
บุคคลมากขึ้น ขณะที่แนวคิดการจัดประสบการณ์ การเรียนรู้แบบ
High-Scope จะให้ความสาคัญกับการเรียนรู้ผงานการลงมือกระทา
หรือจัดให้มีการปฏิบัติของผู้เรียนที่เชื่อมโยงกับประสบการณ์พื้นฐาน
ของแตงละคน ดังนั้นหากมีการจัดประสบการณ์ ให้ ผู้เรียนในระดับ
ปฐมวัยโดยการประยุกต์และผสมผสานแนวคิดดังกลงาวไว้ในกิจกรรม
ประสบการณ์ แ กงผู้เรียน ก็เชื่อวงาจะสามารถเสริมสร้างทัก ษะการ
เรียนรู้ของผู้เรียนให้ประสบผลสาเร็จได้อีกทางหนึ่ง
การพัฒ นาสมรรถนะการจัดประสบการณ์ เรียนรู้ ของครู
ระดับปฐมวัยโดยการให้ความรู้ด้วยการบรรยาย หรือการฝึกอบรมที่
จั ด ขึ้ น เพี ย งครั้งคราว อาจไมง เพี ย งพอที่ จ ะสง งเสริ ม ให้ ก ารพั ฒ นา
ความรู้ ทักษะปฏิบัติ และสมรรถนะด้านตงาง ๆ เปนนไปอยงางตงอเนื่อง
และมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแนวคิดของ Costa & Garmston
[4] การตระหนั กถึงวิธีการพั ฒ นาที่ถูกต้ องเหมาะสม โดยคานึงถึ ง
หลักการเรียนรู้และความต้องการของครูแตงละคน แตงละกลุงม และ
แตงละวัย กระบวนการและกิจกรรมสาหรับการพัฒนานั้นต้องชงวยให้
ครูมีความก้าวหน้าในวิชาชีพทั้งด้านความรู้และกลยุทธ์การจูงใจ
จากความเปนนมาที่กลงาวมาข้างต้นผู้วิจัยในฐานะอาจารย์
ประจ าคณะครุ ศ าสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยา
จึ งสนใจที่ จ ะพั ฒ นาหลั ก สู ต รฝึ ก อบรมเพื่ อ ใช้ ในการพั ฒ นาและ
เสริมสร้างครูผู้สอนระดับปฐมวัยในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
ของผู้ เรี ย นระดั บ ปฐมวั ย ให้ มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจและสามารถ
ออกแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน ในบริบทชั้นเรียนและ
ในเหตุการณ์ชีวิตจริงให้ประสบผลสาเร็จและมีคุณภาพ รวมทั้งเกิด
ความตระหนักใสงใจในการพัฒนางานการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน
ตามที่ ตนรับ ผิด ชอบ โดยประสานกั บเพื่ อ นรงวมงานในการพั ฒ นา
บทบาทหน้าที่ ค วามเปน น ครูและผลงานวิชาการผง านกระบวนการ
PLC หรือ Lesson Study และกระบวนการวิจัยปฏิ บัติการแบบมี

สงวนรงวม ควบคูงระหวงางการดาเนินของโรงเรียนชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ SLC นี้ด้วย

2. คาถามการวิจัย
1. สมรรถนะการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของครูผสู้ อนระดับ
ปฐมวัยมีอะไรบ้าง
2. ห ลั ก สู ต รฝึ ก อบ รม การเสริ ม ส ร้ า งส มรรถนะการจั ด
ประสบการณ์ การเรียนรู้ของครูผู้สอนระดับปฐมวัย มีลักษณะและ
องค์ประกอบอยงางไร
3. ผลการใช้หลักสูตรฝึกอบรมการเสริมสร้างสมรรถนะการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ของครูผู้สอนระดับปฐมวัยเปนนอยงางไร ผู้เข้า
รับการอบรมตามหลักสูตรมีสมรรถนะหลังการอบรมสูงกวงากงอนการ
อบรมหรือไมง

3. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาสมรรถนะการจั ด ประสบการณ์ ก ารเรี ย นรู้ ข อง
ครูผู้สอนระดับปฐมวัย ตามแนวคิดโรงเรียนชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ
2. เพื่อพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการเสริมสร้างสมรรถนะการจัด
ประสบการณ์ ก ารเรี ย นรู้ ข องครู ผู้ ส อนระดั บ ปฐมวั ย ตามแนวคิ ด
โรงเรียนชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ
3. เพื่ อ ศึ ก ษาผลการใช้ ห ลั ก สู ต รฝึ ก อบรมการเสริ ม สร้ า ง
สมรรถนะการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของครูผู้สอนระดับปฐมวัย
ตามแนวคิดโรงเรียนชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ

4. สมมติฐานการวิจัย
1. สมรรถนะการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของครูผู้สอนระดับ
ปฐมวัยตามแนวคิดโรงเรียนชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพอยูงในระดับมาก
ที่สุด
2. ห ลั ก สู ต รฝึ ก อบรม การเสริ ม สร้ า งสมรรถนะการจั ด
ประสบการณ์ ก ารเรี ย นรู้ ข องครู ผู้ ส อนระดั บ ปฐมวั ย ตามแนวคิ ด
โรงเรี ย นชุ ม ชนการเรี ย นรู้ วิ ช าชี พ มี ค วามเหมาะสมและความ
สอดคล้องอยูงในระดับมากที่สุด
3. ผลการใช้หลักสูตรฝึกอบรมการเสริมสร้างสมรรถนะการจัด
ประสบการณ์ ก ารเรี ย นรู้ ข องครู ผู้ ส อนระดั บ ปฐมวั ย ตามแนวคิ ด
โรงเรียนชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ หลังการฝึกอบรมสูงกวงากงอนการ
ฝึกอบรม

5. กรอบแนวคิดการวิจัย
การวิจั ย เรื่อ ง การพั ฒ นาสมรรถนะการจัด ประสบการณ์ ก าร
เรียนรู้ของครูระดับปฐมวัยตามแนวคิดโรงเรียนชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์
และสังเคราะห์ในแตงละประเด็นเพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
หลักสูตรฝึกอบรม ดังนี้ 1) แนวทางการจัดการเรียนรู้ตามสภาพจริง
ของ วิทวัฒ น์ ขัตติยะมาน และอมลวรรณ วีระธรรมโน [5] ทฤษฎี
การสร้างความรู้ด้วยตนเอง (Constructionism) ทิศนา แขมมณี [6]
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เชื่ 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 และคงาอานาจ
จาแนกตั้งแตง 0. 2-0.82
6.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ผู้วิจัยทาการทดลองภาคสนาม ในชงวงเดือนกรกฎาคม
2562 กงอนดาเนินการทดลองผู้วิจัยได้สุงมกลุงมตัวอยงาง โดยใช้วิธีการ
สุงมแบบมีระบบ (Systematic Random Sampling) โดยการหาชงวง
ของการสุงมคานวณจากขนาดประชากรหารด้วยขนาดกลุงมตัวอยงาง
ได้กลุงมตัวอยงางรวมทั้งสิ้น 30 คน
2. กงอนดาเนินการทดลอง ผู้ วิจัยชี้แจงกับครูผู้สอนระดับ
ปฐมวัยที่เข้ารับการฝึกอบรม
3. กงอนการฝึกอบรมผู้วิจัยทาการทดสอบกงอนเข้ารับการ
อบรม (Pretest) ด้วยแบบวัดความรู้ เกี่ยวกับการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น จานวน 30 ข้อ
. ด าเนิ น การจั ด กิ จ กรรมโดยใช้ ห ลั ก สู ต รฝึ ก อบรมที่
ผู้วิจัยพัฒนาขึน้ ใช้ระยะเวลา 3 วัน จานวน 18 ชั่วโมง
5. เมื่อเสร็จสิ้นการฝึกอบรมผู้วิจัยทาการทดสอบหลังการ
ฝึ ก อบรม (Posttest) โดยใช้ แ บบวั ด ความรู้ เ กี่ ย วกั บ การจั ด
ประสบการณ์การเรียนรู้ จานวน 30 ข้อ (ชุดเดิม) สงวนการประเมิน
สมรรถนะด้านการจัดประสบการณ์ การเรียนรู้ของครูผู้ส อนระดับ
ปฐมวัยวัดครั้งเดียวหลังการฝึกอบรม จานวน 30 ข้อ และใช้แบบ
ประเมิ น ความพึ งพอใจของผู้ เข้า รับ การฝึ ก อบรมที่ มี ตง อ หลั ก สูต ร
ฝึกอบรม จานวน 20 ข้อ
6. น าแบบวั ด ความรู้ เกี่ ย วกั บ การจั ด ประสบการณ์ ก าร
เรียนรู้ แบบประเมินสมรรถนะของครูผู้สอนระดับปฐมวัย และแบบ
ประเมิ น ความพึ งพอใจของผู้ เข้า รับ การฝึ ก อบรมที่ มี ตง อ หลั ก สูต ร
ฝึกอบรม มาตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กาหนด แล้วนาข้อมูลที่ได้
จากการทดลองภาคสนามมาวิเคราะห์ข้อมูลตงอไป
6.4 การวิเคราะห์ข้อมูล
1. วิ เ คราะห์ ห าประสิ ท ธิ ภ าพหลั ก สู ต รฝึ ก อบรมการ
เสริมสร้างสมรรถนะการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของครูผู้สอน
ระดั บ ปฐมวั ย โดยใช้ ส ถิ ติ พื้ น ฐานในการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ได้ แ กง
ร้อยละ คงาเฉลี่ย และสงวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. เปรี ย บเที ย บผลการเสริ ม สร้ า งสมรรถนะการจั ด
ประสบการณ์การเรียนรู้ของครูผู้สอนระดับปฐมวัยด้านความรู้ กงอน
และหลังการฝึกอบรม โดยการทดสอบคงาที แบบสองกลุงมสัมพันธ์กัน
(Dependent Samples t-test) สง วน ส ม รร ถ น ะ ด้ า น ก า ร จั ด
ประสบการณ์ การเรียนรู้ของครูผู้ สอนระดั บปฐมวัย ผู้วิจัย วัดครั้ง
เดียวหลังการฝึกอบรม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาคงาเฉลี่ย และสงวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้วแปลผลเปนนระดับคุณภาพ

3) ทฤษฎีการเรียนรู้แบบรงวมมือ (Co-operative Learning) ทิศนา
แขมมณี [6] ) การเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์จาลอง (Simulation)
ทิศ นา แขมมณี [6] และ5) การจัด การเรียนรู้โดยใช้ก รณี ตัวอยงาง
(Case Study) ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์ [7]

6. ขอบเขตการวิจัย
6.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ป ระชากรที่ ศึ กษ า ได้ แกง ค รู ผู้ สอน ระดั บ ป ฐม วั ย
ปี ก ารศึ ก ษา 2562 โรงเรี ย นสั งกั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึ ก ษาพระนครศรี อ ยุ ธ ยา เขต 1 จ านวน 179 โรงเรี ย น
รวมทั้ ง สิ้ น 365 คน กลุง ม นโยบายและแผนการจั ด การศึ ก ษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
[8]
กลุง ม ตั ว อยง า งศึ ก ษา ได้ แ กง ครู ผู้ ส อนระดั บ ปฐมวั ย
ปี ก ารศึ ก ษา 2562 โรงเรี ย นสั งกั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 จานวน 186 คน กาหนด
สัด สงว นกลุง ม ตัวอยง างโดยใช้ ตาราง Krejcie & Morgan [9] บุ ญ ชม
ศรี ส ะอาด [10] โดยใช้ วิ ธี สุง ม ตั ว อยง า งแบบมี ร ะบบ (Systematic
Random Sampling) โดยการหาชงวงของการสุงมคานวณจากขนาด
ประชากรหารด้ ว ยขนาดกลุง ม ตั ว อยง า ง เทง า กั บ 18630 = 6
หมายถึง จัดเรียงลาดับรายชื่อครูผู้สอนระดับอนุบาล ลาดับที่ 1-186
เลือกสุงมทุก ๆ 6 คน จนครบ 30 คน รวมทั้งสิ้น 30 คน
6.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลและประเมินผลการ
ทดลองมี 3 ชนิด ได้แกง
1. แบบวัดความรู้เกี่ยวกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
มีลักษณะเปนนแบบปรนัยแบบเลือกตอบ ชนิด ตัวเลือก จานวน 30
ข้อ ๆ ละ 1 คะแนน มีคงาดัชนีความสอดคล้องระหวงาง 0.50-1.00 มี
คงาความยากอยูงระหวงาง 0.27-0.80 และคงาอานาจจาแนกระหวงาง
0.28-0.79 และคงาความเชื่อมั่น ของแบบวัด ความรู้ ทั้งฉบั บ โดยใช้
สูตร KR20 ของ Kuder-Richardson ได้คงาความเชื่อมั่นทั้งฉบับ มี
คงาเทงากับ 0.86
2. แบบประเมินสมรรถนะการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
มีข้อคาถาม จานวน 30 ข้อ มีลักษณะเปนนข้อคาถามปลายปิด แบบ
มาตรประมาณคงา (Rating Scale) 5 ระดับ ของลิเคิร์ทสเกล (Likert
Scale) มี คงา ความเที่ ย งตรงของแบบประเมิ น โดยใช้ คง าดั ชนี ค วาม
สอดคล้ อ ง (IOC) มี คง า ตั้ ง แตง 0.60-1.00 และคง า ความเชื่ อ มั่ น
(Reliability) โดยวิ ธี สั ม ประสิ ท ธิ์ ค รอนบั ค อั ล ฟา (Cronbach's
Alpha Coefficient) มีคงาเทงากับ 0.85 และคงาอานาจจาแนกตั้งแตง
0. 0-0.89
3. แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่
มีตงอหลักสูตรฝึกอบรม ลักษณะเปนนข้อคาถาม จานวน 20 ข้อ เปนน
ข้อคาถามปลายปิดแบบมาตรประมาณคงา (Rating Scale) 5 ระดับ
ของลิเคิร์ทสเกล (Likert Scale) หาคุณภาพโดยการประเมินโดยใช้
คงาดัชนีความสอดคล้อง (IOC) มีคงาตั้งแตง 0.60-1.00 และคงาความ

7. วิธีดาเนินการวิจัย
งานวิจัยครั้งนี้ดาเนินการวิจัยโดยใช้รูปแบบการวิจัยและพัฒนา
(Research and Development) แบง งออกเปน น ขั้ น ตอน ดั ง นี้
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน ขั้นตอนที่ 2 การออกแบบและ
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พัฒนา ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรม และขั้นตอนที่
การประเมิ น ผลและปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รฝึ ก อบรม ด าเนิ น การ
ฝึกอบรมในเดือนตุลาคม 2562 ซึ่งเปนนชงวงปิดภาคเรียนที่ 1 ของปี
การศึกษา 2562

คือ 1) สมรรถนะหลัก (Core Competency) 5 สมรรถนะยงอย คือ
(1) การมุงงผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน (2) การบริการที่ดี (3) การ
พั ฒ นาตนเอง ( ) การท างานเปน นที ม (5) จริ ย ธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพครู จานวน 18 ตัวบงงชี้ 2) สมรรถนะประจาสาย
งาน Functional Competency 6 สมรรถนะยง อ ย คื อ (1) การ
บริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ (2) การพัฒนาผู้เรียน (3) การ
บริหารจัดการชั้นเรียน ( ) การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการวิจัย
เพื่อพัฒนาผู้เรียน (5) ภาวะผู้นาครู (6) การสร้างความสัมพันธ์และ
ความรงวมมือกับชุมชนเพื่อการจัดการเรียนรู้ จานวน 21 ตัวบงงชี้ รวม
ทั้ งสิ้ น 39 ตั ว บง งชี้ โครงสร้ า งหนง ว ยการฝึ ก อบรมมี 3 หนง ว ยการ
เรียนรู้ และกิจกรรมการฝึกอบรมมี 5 ขั้นตอน ได้แกง 1) ขึ้นกระตุ้น
ความคิด 2) ขั้นระดมความคิด 3) ขั้นสังเคราะห์องค์ความรู้ 4) ขั้น
การประยุกต์ ใช้ และ5) ขั้นกากับและติดตามผล ดาเนินการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้โดยใช้แนวทางการจัดการเรียนรู้ตามสภาพจริง ทฤษฎี การ
สร้ างความรู้ ด้ วยตนเอง (Constructionism) ทฤษฎี การเรี ยนรู้ แบบ
รงวมมือ (Co-operative Learning) การเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์จาลอง
(Simulation) การจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีตัวอยงาง (Case Study) จาก
ผลการประเมิ นคุ ณภาพของหลั กสู ตรฝึ กอบรมโดยผู้ ทรงคุ ณวุ ฒิ และ
ผู้เชี่ยวชาญ พบวงา หลักสูตรฝึกอบรมและคูงมือการใช้หลักสูตรฝึกอบรม
มี ความเหมาะสมโดยภาพรวมอยูง ในระดั บมากที่ สุ ด และหลั กสู ตร
ฝึกอบรมโดยภาพรวมมีความสอดคล้องกันทุกรายการ
3. ผลการใช้ หลั กสู ตรฝึ กอบรม พบวง า 1) สมรรถนะด้ าน
ความรู้ของครูหลังการฝึกอบรมสูงกวงากงอนการฝึ กอบรม และสูงกวงา
เกณฑ์ ที่ ก าหนดไว้ ร้ อยละ 80 อยง างมี นั ยส าคั ญทางสถิ ติ ที่ ระดั บ .05
2) สมรถนะด้านทั กษะการปฏิบั ติหลั งการฝึ กอบรมอยูงในระดั บดีมาก
มีคงาเฉลี่ยเทงากับ 4.87 และสูงกวงาคงาเฉลี่ย 3.50 อยงางมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 และ3) สมรรถนะด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
หลังการฝึกอบรมสูงกวงากงอนการฝึกอบรม อยงางมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 นอกจากนั้นครูที่เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจตงอการ
ใช้หลักสูตรฝึกอบรมอยูงในระดับมากที่สุด มีคงาเฉลี่ยเทงากับ 4.78

8. ผลการวิจัย
1. ผลการศึกษาสมรรถนะการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
ของครูผู้ ส อนระดับ ปฐมวั ย ตามแนวคิ ด โรงเรียนชุ ม ชนการเรีย นรู้
วิชาชีพ ผลจากการศึกษาเอกสาร ตารา งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และ
สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ เพื่อสังเคราะห์เปนนสมรรถนะ
การจั ด ประสบการณ์ ก ารเรี ย นรู้ ข องครู ผู้ ส อนระดั บ ปฐมวั ย ตาม
แนวคิดโรงเรียนชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ พบวงา สมรรถนะการจัด
ประสบการณ์ ก ารเรี ย นรู้ ข องครู ผู้ ส อนระดั บ ปฐมวั ย ตามแนวคิ ด
โรงเรียนชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ แบงงออกเปนน 2 สมรรถนะ คือ 1)
สมรรถนะหลัก (Core Competency) 5 สมรรถนะ คือ (1) การมุงง
ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน (2) การบริการที่ดี (3) การพัฒนาตนเอง
( ) การทางานเปนนทีม (5) จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ครู
จ านวน 18 ตั ว บง งชี้ 2) สมรรถนะประจ าสายงาน (Functional
Competency) 6 สมรรถนะ คือ (1) การบริหารหลักสูตรและการ
จัดการเรียนรู้ (2) การพัฒนาผู้เรียน (3) การบริหารจัดการชั้นเรียน
( ) การวิ เคราะห์ สังเคราะห์ และการวิจั ย เพื่ อ พั ฒ นาผู้ เรี ย น (5)
ภาวะผู้นาครู (6) การสร้างความสัมพันธ์และความรงวมมือกับชุมชน
เพื่อการจัดการเรียนรู้ จานวน 21 ตัวบงงชี้ และผลการศึกษาการจัด
ประสบการณ์ ก ารเรี ย นรู้ ข องครู ผู้ ส อนระดั บ ปฐมวั ย ตามแนวคิ ด
โรงเรียนชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ พบวงา โดยภาพรวมสภาพการจัด
ประสบการณ์ ก ารเรี ย นรู้ ข องครู ผู้ ส อนระดั บ ปฐมวั ย ตามแนวคิ ด
โรงเรียนชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ อยูงในระดับปานกลาง มีคงาเฉลี่ยน
เทง า กั บ 2.92 และความคาดหวั ง ของครู ร ะดั บ ปฐมวั ย เกี่ ย วกั บ
สมรรถนะการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของครูผู้สอนระดับปฐมวัย
ตามแนวคิดโรงเรียนชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ อยูงในระดับมากที่สุด
มี คง า เฉลี่ ย เทง า กั บ 4.63 และมี ดั ช นี ค วามต้ อ งการจ าเปน น (PNI
modified) สู งกวง าเกณฑ์ ที่ ก าหนดไว้ คื อมากกวง า 0.40 โดยภาพรวม
สมรรถนะ 2 ด้านและรายสมรรถนะ
2. ผลการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม ได้หลักสูตรฝึกอบรมการ
เสริมสร้างสมรรถนะการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของครูผู้สอนระดับ
ปฐมวัย ตามแนวคิดโรงเรียนชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (SLC) ที่มีลักษณะ
เฉพาะที่คานึงถึงทฤษฎีการเรียนรู้ของผู้ใหญง การมีสงวนรงวมของครูที่เข้า
รั บการฝึ กอบรม การจั ดกิ จกรรมที่ เน้ นครู ผู้ เข้ ารั บการฝึ กอบรม มี
องค์ ประกอบของหลักสู ตรฝึกอบรม จานวน 7 องค์ ประกอบ ดั งนี้ 1)
ความเปน นมา 2) หลั กการ 3) วั ตถุ ประสงค์ 4) โครงสร้ างหนง วยการ
ฝึ กอบรม 5) กิ จกรรมการฝึ กอบรม (PLC) ประกอบด้ วย 5 ขั้ นตอน
ได้แกง ขั้นที่ การสร้างทีมครู (Community) ขั้นที่ 2 การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ (Practice) ขั้นที่ 3 (Reflection) ขั้นที่ (Evaluation) และขั้นที่
5 (Network Development) 6) สื่อประกอบการฝึกอบรม และ7) การ
วัดและประเมินผล โดยเน้นสมรรถนะสาคัญแบงงออกเปนน 2 สมรรถนะ

9. อภิปรายผล
1. สมรรถนะการจั ดประสบการณ์ การเรี ยนรู้ของครู ผู้ สอน
ระดั บปฐมวั ยตามแนวคิ ดโรงเรี ยนชุ มชนการเรี ยนรู้ วิ ชาชี พ พบวง า
ประกอบด้วย 2 สมรรถนะ คือ 1) สมรรถนะหลัก (Core Competency)
และ2) สมรรถนะประจ าสายงาน Functional Competency ซึ่ ง
สามารถอภิ ปรายผลได้ ดั งนี้ สมรรถนะของครูระดั บปฐมวั ยในการด
ประสบการณ์การเรียนรู้ของครูผู้สอนระดับปฐมวัยตามแนวคิดโรงเรียน
ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ จาแนกเปนน 3 ด้าน คือ ด้านความรู้ ด้านทักษะ
การปฏิ บั ติ และด้ านสมรรถนะการจั ด ประสบการณ์ ก ารเรี ย นรู้
สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ วี ระยุ ท ธ ก้ อ นกั้ น และคณะ [ 11] ได้
ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ
การจัดการเรียนรู้ตามสภาพจริงของครูผู้สอนระดับประถมศึกษา สังกัด
ส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาประถมศึ กษาสกลนคร เขต 1 พบวง า
สมรรถนะด้ านการจั ดการเรี ยนรู้ ตามสภาพจริ งของครู ผู้ สอนระดั บ
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สมรรถนะสาคัญ 5) โครงสร้างเนื้อหา 6) กิจกรรมการฝึกอบรม 7) สื่อ
และแหลงงเรียนรู้ และ8) การวัดผลและประเมินผล
3. การใช้หลักสูตรฝึกอบรมหลักสูตรฝึกอบรมการเสริมสร้าง
สมรรถนะการจัดประสบการณ์ การเรียนรู้ของครูผู้สอนระดั บปฐมวัย
ตามแนวคิดโรงเรียนชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ พบวงา 1) สมรรถนะด้าน
ความรู้ของครูหลังการฝึกอบรมสูงกวงากง อนการฝึ กอบรม และสูงกวงา
เกณฑ์ที่กาหนดไว้ร้อยละ 80 อยงางมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2)
สมรถนะด้านทักษะการปฏิบัติหลังการฝึกอบรมอยูงในระดับดีมาก และ
สู งกวง าคง าเฉลี่ ย 3.50 อยง างมี นั ยส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ระดั บ .05 และ3)
สมรรถนะด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้หลังการฝึกอบรมสูงกวงา
กงอนการฝึกอบรม อยงางมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกจากนั้นครู
ที่เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจตงอการใช้หลักสูตรฝึกอบรมอยูงใน
ระดั บมากที่ สุ ด สอดคล้ องกั บงานวิ จั ยของ วี ระยุ ทธ ก้ อนกั้ น [11]
ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ
การจัดการเรียนรู้ตามสภาพจริงของครูผู้สอนระดับประถมศึกษา สังกัด
ส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาประถมศึ กษาสกลนคร เขต 1 พบวง า
สมรรถนะด้ านความรู้ การจั ดการเรียนรู้ตามสภาพจริงของครูผู้สอน
ภายหลั งการทดลองใช้ หลั กสู ตรฝึ กอบรมสู งกวง ากง อนการทดลองใช้
หลักสูตรฝึกอบรมอยงางมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ผลการประเมิน
สมรรถนะด้านทั กษะอยูง ในระดั บดี ด้ านคุ ณลั กษณะอยูง ในระดั บมาก
และความพึ งพอใจอยูง ในระดั บมากที่ สุ ด นอกจากนี้ ยั งสอดคล้ องกั บ
งานวิ จั ยของ โชติ กา กุ ณ สิ ท ธิ์ [14] ได้ ศึ กษาวิ จั ยเรื่ อง การพั ฒ นา
หลักสูตรฝึกอบรมเสริมสร้างสมรรถนะการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ตามแนวคิดการใช้สมองเปนนฐานสาหรับครูปฐมวัยสังกัด
สานักงานเขตพื้ นที่ การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 พบวงา 1)
สมรรถนะด้านความรู้ของครูหลังการฝึกอบรมสูงกวงากงอนการฝึกอบรม
และสูงกวงาเกณฑ์ที่ตั้งไว้ที่ร้อยละ 80 อยงางมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 2) สมรรถนะด้านทักษะหลังการทดลองอยูงในระดับดีมาก และสูง
กวง า คง าเฉลี่ ย 3.50 อยง า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .05 และ3)
สมรรถนะด้ านคุ ณลั กษณะของครูหลั งการฝึ กอบรมสู งกวงากง อนการ
ฝึกอบรม อยงางมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกจากนี้ครูยังมีความ
พึงพอใจตงอการใช้หลักสูตรฝึกอบรมอยูงในระดับมากที่สุด

ประถมศึกษา ประกอบด้วยสมรรถนะสาคัญ 3 ด้าน ได้แกง ด้านความรู้
ด้านทักษะ และด้านคุณลักษณะ สงวนงานวิจัยของ หฤทัย อนุสสรราช
กิจ และคณะ [12] ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพด้วยการพัฒนาบทเรียนรงวมกันเพื่อสงงเสริมสมรรถนะการจัดการ
เรียนรู้ของครูปฐมวัยในจังหวัดจันทบุ รี พบวงา ผลการเรียนรู้ของครู
ปฐมวัย ครูเกิดการพัฒนาตนเองที่สะท้อนการพัฒนาสมรรถนะ การ
จั ด การเรี ย นรู้ ในประเด็ น หลั ก ของการจั ด การเรี ย นรู้ คื อ 1) การ
วางแผนและออกแบบการจั ด การเรีย นรู้ 2) การจั ด กิ จ กรรมการ
เรียนรู้ และ3) การประเมินผลการเรียนรู้ นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ นงคราญ สุขเวชชวรกิจ และคณะ [13] ได้ศึกษาวิจัย
เรื่อง คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของครูปฐมวัยในศตวรรษที่ 21 พบวงา
1) ระดั บคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของครูปฐมวัยในศตวรรษที่ 21
อยูงใน ระดับ มากที่ สุด รองลงมา คือการจัดการเรียนรู้เด็กปฐมวัย
และสมรรถนะในการปฏิบัติงาน อยูงในระดับมากที่สุด และทักษะการ
เรียนรู้และนวั ตกรรมซึ่งอยูงในระดับมาก 2) การจัดการเรียนรู้เด็ก
ปฐมวัยมีอิทธิพลโดยรวมตงอคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของครูปฐมวัย
ในศตวรรษที่ 21 มากที่ สุ ด รองลงมา คื อ ทั ก ษะการเรี ย นรู้ แ ละ
นวัตกรรม และสมรรถนะในการ ปฏิบัติงาน 3) แนวทางการพัฒนา
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของครูปฐมวัยในศตวรรษที่ 21 พบวงา ควร
สงงเสริมให้ครูมีการพัฒนารูปแบบและสาระการจัดการเรียนรู้โดยเน้น
ผู้เรียนเปนนสาคัญ เพื่อให้เด็กปฐมวัยได้พั ฒ นาศักยภาพของตนเอง
อยงางเต็มที่ และครูควรพัฒนาทักษะตนเองอยงางตงอเนื่อง นอกจากนี้
กระทรวงศึกษาธิการควรสงงเสริมให้มีการประเมินเกณฑ์ คุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ของครูเพื่อให้สอดคล้องกับยุคศตวรรษที่ 21
2. การพั ฒ นาหลั ก สู ต รพั ฒ นาหลั กสู ตรฝึ กอบรม พบวง า
ได้หลักสูตรฝึกอบรมการเสริมสร้างสมรรถนะการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ของครูผู้สอนระดับปฐมวัยตามแนวคิดโรงเรียนชุมชนการเรียนรู้
วิ ช าชี พ ที่ ส ร้ า งขึ้ น ประกอบด้ ว ยองค์ ป ระกอบของหลั ก สู ต ร 7
องค์ประกอบ และจากผลการประเมินหลักสูตรฝึกอบรมโดยผู้ทรงคุณ
วุฒและผู้เชี่ยวชาญ กงอนนาไปทดลองใช้ พบวงา มีความเหมาะสมอยูงใน
ระดั บมากที่ สุ ดและมี ความสอดคล้ องกั นทุ กรายการ สอดคล้ องกั บ
งานวิ จั ยของ วี ระยุ ทธ ก้ อนกั้ น [11] ได้ ศึ กษาวิ จั ยเรื่ อง การพั ฒ นา
หลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ตามสภาพ
จริงของครูผู้สอนระดับประถมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 พบวงา หลักสูตรฝึกอบรมที่สร้างขึ้นมี 10
องค์ประกอบ ได้แกง 1) สภาพปัญหาและความจาเปนน 2) แนวคิดพื้นฐาน
ในการพั ฒนาหลั กสู ตร 3) หลั กการ 4) เป้ าหมาย 5) วัตถุประสงค์ 6)
โครงสร้างหลักสูตร 7) แนวการจัดกิจกรรมการฝึกอบรม 8) สื่อที่ใช้ใน
การฝึ ก อบรม 9) การวั ด และประเมิ น ผล และ10) เกณฑ์ ก ารผง าน
หลักสูตรฝึกอบรม สงวนงานวิจัยของ โชติกา กุณสิทธิ์ [14] ได้ศึกษาวิจัย
เรื่ อ ง การพั ฒ นาหลั ก สู ต รฝึ ก อบรมเสริ ม สร้ างสมรรถนะการจั ด
ประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวคิ ดการใช้สมองเปนนฐาน
ส าหรับครู ปฐมวั ยสั งกั ดส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาประถมศึ กษา
สกลนคร เขต 1 พบวงา ได้หลักสูตรฝึกอบรมที่พัฒนาขึ้นประกอบด้วย 8
องค์ ประกอบ ได้ แกง 1) ความเปน นมา 2) หลั กการ 3) จุ ดมุง งหมาย 4)

10. บทสรุป
สรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย เรื่อง การพัฒนาสมรรถนะการ
จัดประสบการณ์การเรียนรู้ของครูระดับปฐมวัยตามแนวคิดโรงเรียน
ชุมชนแหงงการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ประกอบด้วย 2 สมรรถนะ คือ 1)
สมรรถนะหลัก (Core Competency) ประกอบด้วย 5 สมรรถนะ
ยงอย และ2) สมรรถนะประจาสายงาน Functional Competency
ประกอบด้วย 6 สมรรถนะยงอย ครอบคลุมทั้งด้านความรู้ ทักษะการ
ปฏิบัติ และสมรรถนะการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ โดยมีหลักการ
เฉพาะของหลักสูตรตามแนวทางการจัดการเรี ยนรู้ตามสภาพจริง
ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง (Constructionism) ทฤษฎีการ
เรี ย น รู้ แ บ บ รง ว ม มื อ (Co-operative Learning) สง วน ก าร จั ด
ประสบการณ์ การเรียนรู้ ของครูระดับปฐมวัยตามแนวคิดโรงเรียน

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

32

ภาคบรรยาย

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ประจาปี พ.ศ. 2563 วันที่ 15 – 16 ธันวาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

ชุมชนแหงงการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ดาเนินกิจกรรมการฝึกอบรมการ
เรียนรู้โดยใช้ สถานการณ์ จาลอง (Simulation) การจัดการเรียนรู้
โดยใช้กรณีตัวอยงาง (Case Study) ในการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม จะชงวยให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกิดการเรียนรู้เปนนไป
อยงางมีประสิทธิภาพ
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กระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ, พิมพ์ครั้งที่ 3, กรุงเทพฯ:
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[7] ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์, 80 นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
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จันทบุรี", วารสารวไลยอลงกรณ์ ปริทัศน์ (มนุษย์ศาสตร์และ
สังคมศาสตร์), ปีที่ 9, ฉบับที่ 2, หน้า 1-11, 2562.
[13] นงคราญ สุขเวชชวรกิจ ณัฐณภรณ์ เอกนราจินดาวัฒน์ และ
สุทธิพงศ์ บุญผดุง, "คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของครูปฐมวัยใน
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"การพั ฒ นาหลั ก สู ต รฝึ ก อบรมเสริ ม สร้ า งสมรรถนะการจั ด
ประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวคิดการใช้สมอง
เปนนฐานสาหรับครูปฐมวัยสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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11. ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1.1 ผู้ที่จะนาหลักสูตรฝึกอบรมไปใช้ควรจะได้มีการปรับ
ประยุกต์ใช้ให้มีความเหมาะสมกับความต้องการของครูและบริบท
ของสถานศึกษา โดยอาจจะมีการรงวมจัดอบรมในลักษณะของกลุงม
โรงเรีย น หรือโรงเรียนในเครือขงาย ทั้ งนี้ เพื่อ สามารถน าหลัก สูต ร
ฝึกอบรมนี้ไปใช้ให้เหมาะสมและมีประโยชน์มากยิ่งขึ้น
1.2 ผู้ดาเนินการฝึกอบรม ควรศึกษารายละเอียดหลักสูตร
ฝึกอบรมการเสริมสร้างสมรรถนะการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
ของครูผู้สอนระดับปฐมวัย ตามแนวคิดโรงเรียนชุมชนการเรียนรู้
วิชาชีพในทุกองค์ประกอบของหลักสูตร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ฝึกอบรมและมีการกากับ ติดตามประเมินผลอยงางตงอเนื่อง
2. ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรมีการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมโดยใช้แนวคิดการ
เสริมสร้างสมรรถนะไปใช้เสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนการ
สอนในด้านอื่น ๆ ซึ่งเปนนการพัฒนาครูผู้สอนให้จัดการเรียนการสอน
ได้ อ ยง างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ผู้ เรีย นได้ พั ฒ นาตั ว เองได้ อ ยง า งเต็ ม ตาม
ศักยภาพ
2.2 ควรมีการศึกษาปัจจัยที่สงงเสริมการจัดประสบการณ์
การจั ดการเรีย นรู้ ตามแนวคิ ดโรงเรีย นชุม ชนการเรีย นรู้วิชาชีพ ที่
ประสบความสาเร็จ
2.3 ควรมี ก ารศึ ก ษาผลการใช้ ห ลั ก สู ต รึ ก อบรมการจั ด
ประสบการณ์การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดโรงเรียนชุมชนการเรียนรู้
วิชาชีพที่มีตงอทักษะการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยด้านอื่น ๆ
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ผลของการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุกรายวิชาจิตวิทยาการแนะแนวและการให้คาปรึกษา
สาหรับครู ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
The Effect of Using Active Learning in Psychology Guidance and Counseling for
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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาจิตวิทยาการแนะแนวและการให้คาปรึกษาสาหรับครู
ก่อนและหลังจากการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก 2) ศึกษามาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาของนักศึกษาหลัง
การจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก กลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา ชั้นปีที่ 3 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ที่ลงทะเบียนในรายวิชาจิตวิทยาการแนะแนวและการให้คาปรึกษาสาหรับครู ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จานวน 29 คน โดยใช้วิธีสุ่ม
กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แผนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบ
ประเมินมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษา สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. การทดสอบค่าที
แบบ Dependent sample t-test ผลการวิจัยพบว่า
1. ผลการเปรียบเทียบสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาจิตวิทยาการแนะแนวและการให้คาปรึกษาสาหรับครูของนักศึกษาก่ อนและ
หลังการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุกหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. ผลการศึกษาผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษาของนักศึกษาหลังการจัดการเรียนรู้แบบเชิ งรุกโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก
คาสาคัญ: 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
เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งมีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้
ที่มีรูปแบบที่หลากหลาย [2]
การจัดการเรียนการสอนของผู้สอนในยุคศตวรรษที่ 21 เน้นให้
กระบวนการจั ดการเรีย นการสอนนั้น เป็ น ไปโดยเน้ น การพั ฒ นา
ทักษะ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นและคิดค้นหาความรู้
และคาตอบอยู่ตลอดเวลา (Active Leaner) สร้างบรรยากาศให้ใน
ห้องเรียนเป็นห้องเรียนแห่งความสงสัย ความอยากเรียนรู้ อยากหา
คาตอบ (Community of Inquiry) มุ่งหวังให้ผู้เรียนเกิดความคิด
สร้างสรรค์ (Creative Learning) ที่จะนาไปสู่การผลิตนวัต กรรม
(Innovation) การสร้างอาชีพและการเรียนรู้ด้วยตนเองและมุ่งหวัง
ให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้จากความสนใจรายบุคคลและจากการ
รวมตั ว ของผู้ เรีย นที่ มี แ รงผลั ก ดั น เป็ น ที ม [3] การจัด การเรีย นรู้
เชิ งรุ ก (Active Learning) เป็ น ก ระ บ วน ก ารเรี ย น รู้ ที่ เน้ น
กระบวนการเรี ย นรู้ ข องผู้ เรี ย นมากกว่ าเนื้ อ หาวิ ช าที่ เรี ย น เป็ น
วิธีการสอนรูปแบบหนึ่งที่มีความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการ
เรียนรู้ในด้านการเรียนเพื่อสร้างความเข้าใจ และการนาความรู้ที่
ได้ ม าประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นชี วิ ต ประจ าวั น ส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ เรี ย นมี ค วาม
กระตื อ รือ ร้ น ด้ านการรู้คิ ด มากกว่ าวิ ธี ส อนโดยให้ ผู้ เรี ย นท่ อ งจ า
เนื้อหาเพียงอย่างเดียว ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนในการลงมือกระทา
มากกว่าเรียนแบบเป็นฝ่ายรับเพียงอย่างเดียว [4] นอกจากนี้ยัง
เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีความหมาย โดย
การร่วมมือระหว่างผู้เรียนด้วยกัน ในการนี้ผู้สอนต้องลดบทบาทใน
การสอนและการให้ ข้ อ มู ล แกผู้ เ รี ย นโดยตรงลง แต่ ไ ปเพิ่ ม
กระบวนการและกิจกรรมที่จะทาให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้น
ในการจะทากิจกรรมต่างๆ มากขึ้น และอย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะ
เป็ น การแลกเปลี่ ย นประสบการณ์ โดยการพู ด การเขี ย น การ
อภิปรายกับเพื่อนๆ กระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning ทา
ให้ผู้เรียนสามารถรักษาผลการเรียนรู้ให้อยู่คงทนได้มากและนาน
กว่ากระบวนการเรียนรู้แบบ Passive Learning [5]
จากแนวคิดในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก รูปแบบการจัดการเรียน
การสอนในระดับอุดมศึกษา ธรรมชาติของรายวิชาที่มีการพัฒนาผล
การเรี ย นรู้ ข องนั ก ศึ กษ าตามม าตรฐาน ผลการเรี ย น รู้ ใ น
ระดับอุดมศึกษา ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาผลของการจัดการ
เรียนรู้เชิงรุกรายวิชาจิตวิทยาการแนะแนวและการให้คาปรึกษา
สาหรับ ครูตามกรอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ในระดับ อุดมศึกษา
เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน การพัฒนา
คุณภาพของบัณฑิตต่อไป

1. บทนา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ได้กาหนดความ
มุ่งหมาย หลักการในการจัดการศึกษาไว้ว่า ต้องเป็นไปเพื่อพัฒนา
คนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งทางร่างกายและจิตใจ [1] ส่งผล
ถึงระบบการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้สอนต้องมีการ
ออกแบบและวางแผนอย่างรอบคอบ เพราะผู้เรียนในยุคปัจจุบันมี
ความคิ ด ริ เริ่ ม สร้ า งสรรค์ กล้ า แสดงออก เติ บ โตมาพร้ อ มกั บ
เทคโนโลยี ความรู้ต่าง ๆ รอบตัว กระบวนการเรียนการสอนล้วน
แล้วแต่เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ เข้าใจบทเรียน เกิดความรู้สึก
อยากเรียนรู้ต่อไปตลอดชีวิต พัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง
ประกาศของกระทรวงศึกษาธิการเรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา เป็นกรอบมาตรฐานให้สถาบันอุดมศึกษาจัดการ
เรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้สามารถผลิต
บั ณ ฑิ ต ที่ มี คุ ณ ภาพและเพื่ อ ประโยชน์ ต่ อ การรั บ รองมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ซึ่งคุณภาพของบัณฑิตทุกระดับคุณวุฒิและ
สาขา/สาขาวิชาต่ างๆ ต้อ งเป็ นไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่
ก าหนด ซึ่ งสถาบั น การศึ ก ษาทุ ก แห่ งใช้ เป็ น แนวทางในการจั ด
การศึ ก ษาให้ เป็ น ไปตามนโยบายในการพั ฒ นาการศึ ก ษา และ
สามารถผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพอย่างเป็นรูปธรรม [2]
การจั ด การเรี ย นการสอนในระดั บ อุ ด มศึ ก ษาได้ อ ย่ า งมี
ประสิ ทธิภาพนั้ น อาจารย์ผู้ สอนจาเป็นต้ องมีค วามรู้ความเข้าใจ
พื้นฐานเกี่ยวกับธรรมชาติของการจัดการศึกษาหรือการจัดการเรียน
การสอนในระดับอุดมศึกษา ซึ่งมีลักษณะเฉพาะและแตกต่างจาก
การจัดการเรียนการสอนในระดับอื่น โดยประเด็นสาคัญที่อาจารย์
ผู้สอนต้องเข้าใจเป็นเบื้องต้น ได้แก่ จุดมุ่งหมายของการอุดมศึกษา
ธรรม ชาติ ข องผู้ เ รี ย น ใน ระดั บ อุ ด ม ศึ กษ า แล ะห ลั กสู ต ร
ระดับอุดมศึกษาเพื่อให้สามารถเชื่อมโยงเข้าไปสู่การจัดการเรียน
การสอนในระดับนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยในรายวิชาจิตวิทยา
การแนะแนวและการให้ ค าปรึกษาสาหรับ ครู จัดอยู่ในหลัก สูต ร
ครุศาสตรบัณฑิต ประเภทของรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่ม
วิชาชีพครู โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
ทั้ ง 6 ด้ าน คื อ ด้ านคุ ณ ธรรม จริย ธรรม สามารถแสดงออก คิ ด
แก้ปัญหาเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครู ด้าน
ความรู้ มี ค วามรอบรู้ ห ลั ก การทฤษฎี บู ร ณาการข้ า มศาสตร์ มี
ความสามารถในการคิด ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานวิชาชีพครูได้
อย่างมีประสิทธิภาพ มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ มีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
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กิจกรรมอภิปรายกลุ่มย่อย (Small Group Discussion) กิจกรรม
การเรียนรู้โดยการสืบค้น (Inquiry-Based Learning) และกิจกรรม
การเรี ย นรู้ โ ดยใช้ แ ผนผั งความคิ ด (Graphic Organizer) โดยมี
ขั้ น ตอนการสร้ า งและพั ฒ นาดั งนี้ 1) ศึ ก ษาหลั ก สู ต รครุ ศ าสตร
บัณฑิต กลุ่มวิชาชีพครู รายวิชาจิตวิทยาการแนะแนวและการให้
คาปรึกษาสาหรับครู 2) ศึกษาหลักการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้
3) พั ฒ นาแผนการจะจัด การเรียนรู้ให้ ครอบคลุ มประเด็น ในการ
จัดการเรียนรู้เชิงรุกที่กาหนดไว้ จานวน 6 แผนใช้จัดการเรียนการ
สอน 8 สั ป ดาห์ 4) น าแผนการจั ด การเรี ย นรู้ ไ ปให้ ผู้ เชี่ ย วชาญ
จานวน 3 ท่านพิจารณาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการ
จัดการเรียนรู้ โดยใช้แบบประเมินแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5
ระดับของลิเคิร์ท จานวน 12 ข้อ ผลการพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญ
พบว่า แผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุกที่พัฒนาขึ้นนั้นมีความเหมาะสม
และเป็ น ไปได้ ในการจั ด การเรี ย นการสอนในระดั บ มาก โดยมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.33-5.00
2. แบบทดสอบวัดผลสั มฤทธิ์ทางการเรียน ประกอบด้วย
แบบทดสอบก่ อ นเรี ย นและหลั ง เรี ย นซึ่ ง มี ลั ก ษณะเป็ น ปรนั ย
5 ตั ว เลื อ ก (Multiple choice) จ านวน 50 ข้ อ โดยผ่ า นการ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยนาไป
ให้ ผู้ เชี่ ย วชาญจ านวน 3 ท่ านพิ จ ารณาค่ า ดั ช นี ค วามสอดคล้ อ ง
(IOC: Item Objective Congruence) ผลการพิ จารณาพบว่าทุ ก
ข้อมีค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.67-1.00 ดาเนินการปรับปรุงแก้ไขตาม
คาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญ จากนั้นนาไปทดลองใช้กับกลุ่มเป้าหมาย
อื่นที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มเป้าหมายจริง จานวน 28 คน เพื่อ
หาค่าความยากง่ายและค่าอานาจจาแนก เลือกแบบทดสอบที่มีค่า
ความยากง่า ยระหว่า ง 0.20-0.80 และมี ค่ าอ านาจจ าแนกตั้ งแต่
0.20 ขึ้นไปไว้ ได้แบบทดสอบจากเนื้อหา 4 เรื่อง ได้แก่ 1) ความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับการแนะแนว 8 ข้อ (2) บริการแนะแนวในโรงเรียน
15 ข้อ (3) การศึกษารายกรณี 15 ข้อ และ (4) เทคนิค ที่ใช้ในการ
เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ส าหรั บ การศึ ก ษารายกรณี 12 ข้ อ รวม
แบบทดสอบ 50 ข้ อ จากนั้ น ตรวจสอบคุ ณ ภาพความเชื่ อ มั่ น
(Reliability) โดยนาไปทดลองใช้กับกลุ่มเป้าหมายอื่นที่มีลักษณะ
ใกล้ เคี ย งกั บ กลุ่ ม เป้ า หมายจริ ง จ านวน 28 คน เพื่ อ วิ เคราะห์
คุ ณ ภาพของเครื่ อ งมื อ ในด้ า นความเชื่ อ มั่ น ด้ ว ยค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์
แอลฟ่าของครอนบาค ผลการตรวจสอบมีค่าเท่ากับ 0.73
3. แบบประเมินมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ในรายวิชาจิตวิทยาการแนะแนวและการ
ให้คาปรึกษาสาหรับครู เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
แบ่ งเป็ น ด้ านคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม 5 ข้ อ ด้ านความรู้ 4 ข้ อ ด้ า น
ทักษะทางปัญญา 6 ข้อ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคลและ
ความรับผิดชอบ 4 ข้อ ด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและ
การใช้ เทคโนโลยี ส ารสนเทศ 4 ข้ อ และด้ านทั ก ษะการจั ด การ
เรีย นรู้ 4 ข้ อ โดยผ่ านการตรวจสอบความเที่ ย งตรงเชิ งเนื้ อ หา
(Content Validity) โดยน าไปให้ ผู้ เ ชี่ ย วชาญจ านวน 3 ท่ า น
พิ จ ารณ าค่ าดั ชนี ค วาม ส อ ด ค ล้ อ ง (IOC: Item Objective

2. วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาจิตวิทยา
การแนะแนวและการให้คาปรึกษาสาหรับครูก่อนและหลังจากการ
จัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก
2 เพื่ อ ศึ ก ษาผลการเรี ย นรู้ ต ามมาตรฐานผลการเรี ย นรู้
ระดับอุดมศึกษาของนักศึกษาหลังการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก

3. สมมติฐานการวิจัย
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาจิตวิทยาการแนะแนวและ
การให้คาปรึกษาสาหรับครูหลังจากการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุกสูง
กว่าก่อนเรียน
2. ผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษา
ของนักศึกษาหลังการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุกในภาพรวมมีค่าเฉลี่ย
อยูใ่ นระดับสูง
4. วิธีดาเนินการวิจัย
งานวิ จั ย ใน ค รั้ ง นี้ เป็ น การวิ จั ย เชิ ง ป ฏิ บั ติ การ (Action
Classroom Research) แบบแผนการทดลองแบบหนึ่งกลุ่ม สอบ
วัดผลสัม ฤทธิ์ท างการเรี ยนก่ อนและหลั งการจั ดการเรีย นรู้แบบ
เชิงรุก (One Group Pretest-posttest Design)
กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษา คือนักศึกษาสาขาวิชาสังคม
ศึ ก ษา ชั้ น ปี ที่ 3 จ านวน 29 คน ที่ ล งทะเบี ย นเรี ย นในรายวิ ช า
จิตวิทยาการแนะแนวและการให้คาปรึกษาสาหรับครู ภาคเรียนที่
2/2562
ตัวแปรในการวิจัย
ตั ว แปรต้ น คื อ การจั ด การเรี ย นรู้ แ บบเชิ ง รุ ก (Active
Learning)
ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ขอบเขตเนื้อหาในการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้ใช้วิธีการจัดการเรียนรู้เชิงรุกโดยใช้ส่วนหนึ่ง
ของเนื้อหาวิชาจิตวิทยาการแนะแนวและการให้คาปรึกษาสาหรับ
ครู ที่ น ามาใช้ ใ นการทดลองจ านวน 4 เรื่ อ ง ได้ แ ก่ (1) ความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับการแนะแนว (2) บริการแนะแนวในโรงเรียน (3)
การศึกษารายกรณี และ (4) เทคนิคที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
สาหรับการศึกษารายกรณี
เครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ ในการวิ จั ย การสร้ า งและการหาคุ ณ ภาพ
เครื่องมือในการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้มีเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ดังนี้
1. แผนการจั ด การเรี ย นแบบ เชิ ง รุ ก จ านวน 8 แผน
ประกอบด้วยกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก คือ กิจกรรมบทบาทสมมติ
(Role Play) กิ จ กรรมคิ ด -จั บ คู่ -แลกเปลี่ ย น (Think-pair-Share)
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Congruence) ผลการพิจารณาพบว่าทุกข้อมีค่า IOC อยู่ระหว่าง
0.67-1.00 ดาเนินการปรับปรุงแก้ไขตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญ
จากนั้ น ตรวจสอบคุ ณ ภาพความเชื่ อ มั่ น (Reliability) โดยน าไป
ทด ลองใช้ กั บ กลุ่ ม เป้ าห ม าย อื่ น ที่ มี ลั ก ษ ณ ะใกล้ เคี ย งกั บ
กลุ่ ม เป้ า หมายจริ ง จ านวน 28 คน เพื่ อ วิ เคราะห์ คุ ณ ภาพของ
เครื่องมือในด้านความเชื่อมั่นด้วยค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอน
บาค ผลการตรวจสอบมีค่าเท่ากับ 0.82

เกี่ ย วกั บ การแนะแนว (2) บริ ก ารแนะแนวในโรงเรี ย น (3)
การศึกษารายกรณี และ (4) เทคนิคที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
สาหรับการศึกษารายกรณี ภายหลังการจัดการเรียนรู้ครบตามที่
ก าหนด ท าการทดสอบผลสั ม ฤทธิ์ห ลั งการจั ด การเรีย นรู้ เชิ งรุ ก
(Post-test) และทาการประเมินผลการเรียนรู้ 6 ด้าน ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
1. วิ เคราะห์ เ ปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของ
นักศึกษาก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก โดยใช้สถิติการ
ทดสอบค่า T (Dependent sample t-test)
2. ศึกษามาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา โดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ผู้วิจัยอธิบายรายละเอียดวิชา การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
เชิงรุก การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ การประเมินผลการ
เรียนรู้ 6 ด้าน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ทาการทดสอบผลสัม ฤทธิ์ท างการเรีย นก่อนการจัด กิจกรรมการ
เรียนรู้เชิงรุก (Pre-test)
2. ดาเนินการจัดการเรียนรู้เชิงรุกตามแผนการจัดการเรียนรู้
และเนื้ อ หาที่ ก าหนดจ านวน 4 เรื่อ ง ได้ แ ก่ (1) ความรู้เบื้ อ งต้ น
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ปัญญา (X̄ = 4.21, S.D.=0.93) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (X̄ = 4.19, S.D.=0.80)
ด้ า นการจั ด การเรี ย นรู้ ( X̄ = 4.14, S.D.=1.43) ด้ า นคุ ณ ธรรม
จริ ย ธรรม (X̄ = 4.12, S.D.=1.01) และด้ า นความรู้ (X̄ = 4.07,
S.D.=0.76) ตามลาดับ

5. ผลการวิจัย
1. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาจิตวิทยาการ
แนะแนวและการให้คาปรึกษาสาหรับครู ก่อนและหลังการจัดการ
เรี ย นรู้ แ บบเชิ ง รุ ก โดยใช้ ส ถิ ติ ก ารทดสอบค่ า T (Dependent
sample t-test) ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักศึกษาก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (n=29)
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน

ค่าสถิติ
ค่าเฉลี่ย S.D.
t

ก่อนการจัดการเรียนรู้ 26.78
แบบเชิงรุก
หลังการเรียนรู้แบบ 41.28
เชิงรุก

6. สรุปผลการวิจัย
1. ผลสัมฤทธิ์ท างการเรียนของนัก ศึกษารายวิชาจิต วิท ยาการ
แนะแนวและการให้คาปรึกษาสาหรับครู หลังการจัดการเรียนรู้แบบ
เชิ งรุก สูงกว่า ผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนก่ อนการจั ดการเรีย นรู้แ บบ
เชิงรุก
2. ผลการเรีย นรู้ตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุฒิ ระดั บ อุด มศึก ษา
แห่งชาติโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยผลการเรียนรู้ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด

Sig.
(2-tail)

3.876
24.52*

.00

2.156

7. อภิปรายผลการวิจัย

จากตารางที่ 1 พบว่ า ค่ า t มี ค่ า เท่ า กั บ 24.52 และผลการ
ทดสอบค่านัยสาคัญ ทางสถิติมีค่า .00 แสดงว่าผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักศึกษาหลังเรียนมีความแตกต่างกับผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณาจากค่าเฉลี่ย
พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาหลังเรียน (X̄ = 41.28,
S.D.=2.156) มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา
ก่อนเรียน (X̄ = 26.78, S.D.=3.786)
2.มาตรฐานผลการเรี ย นรู้ ต ามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษา
ตารางที่ 2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
X̄
ที่ รายการประเมิน
S.D. การแปล
ความหมาย
1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม
4.12 1.01
มาก
2 ด้านความรู้
4.07 0.76
มาก
3 ด้านทักษะทางปัญญา
4.21 0.93
มาก
4 ด้านทักษะความสัมพันธ์
4.52 0.56 มากที่สุด
ระหว่างบุคคล
5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง 4.19 0.80
มาก
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
6 ด้านการจัดการเรียนรู้
4.14 1.43
มาก
รวม
4.20 0.89
มาก

1. ผลสัมฤทธิ์ท างการเรียนของนัก ศึกษารายวิชาจิต วิท ยาการ
แนะแนวและการให้คาปรึกษาสาหรับครูหลังการจัดการเรียนรู้แบบ
เชิ งรุก สูงกว่าผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนก่ อนการจั ดการเรีย นรู้แ บบ
เชิงรุก ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานข้อที่ 1 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการ
จัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ที่เน้นกระบวนการเรียนรู้
ของผู้เรียนมากกว่าเนื้อหาวิชาที่เรียน ช่วยให้ผู้เรียนได้ลงมือกระทา
และได้ใช้กระบวนการคิด [6] รวมถึงกลวิธีการจัดการเรียนการสอน
ในระดับอุดมศึกษาที่มีจุดเน้น ในการพัฒนานักศึกษาผ่านกิจกรรม
การเรียนรู้ที่หลากหลาย นักศึกษาต้องทางานเป็นทีมและร่วมกัน
เลื อ กหั ว ข้ อ ที่ ส นใจ นั ก ศึ ก ษาต้ อ งเรี ย นรู้ จ ากการค้ น คว้ า และ
แลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น ในกลุ่ ม ความรู้ ที่ ไ ด้ จ ะต้ อ งได้ รั บ การ
ตรวจทานโดยเพื่อนร่วมชั้น ต้องมีสามารถพิสูจน์ผลจากสิ่งที่ศึกษาได้
และต้ อ งสามารถถ่ า ยทอดความรู้ ใ ห้ กั บ ผู้ อื่ น ได้ [7] อี ก ทั้ ง ยั ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของจันทรา แซ่ลิ่ว [8] ที่ศึกษาผลการจัดการ
เรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) ในรายวิชาการพัฒนาทักษะ
การคิดสาหรับเด็กปฐมวัย ผลการศึกษาพบว่าการจัดการเรียนรู้แบบ
เชิ งรุ ก ช่ ว ยพั ฒ นาผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของนั ก ศึ ก ษาได้ แ ละ
สอดคล้องกับ วัฒนา หงสกุล [5] ที่ได้เสนอหลักการจัดการเรียนรู้เชิง
รุกไว้ว่าเนื้อหาวิชาที่ผู้สอนจัดให้ผู้เรียนควรเป็นการบูรณาการความรู้
ลักษณะของกิจกรรมการเรียนรู้ควรมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ
ในกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในการปฏิบัติกิจกรรม
การเรียนรู้ มีพ ฤติ กรรมที่ แสดงออกถึงความรับ ผิด ชอบร่วมกันใน
กระบวนการเรียนรู้ ใช้กระบวนการคิดแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบและ
สร้า งสรรค์ สามารถใช้ ก ารปฏิ สั ม พั น ธ์ร่ วมกั น แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้
สะท้ อนผลของการเรีย นรู้ ระหว่างผู้ เรี ยนด้ วยกั น เองและระหว่ าง
ผู้เรีย นกั บ ผู้ ส อน ส่ งผลให้ ผู้เรี ยนสามารถสร้างองค์ ค วามรู้ได้ ด้ ว ย
ตนเองและนาความรู้ไปประยุกต์ใช้
2. มาตรฐานผลการเรี ย นรู้ ต ามกรอบมาตรฐาน คุ ณ วุ ฒิ
ระดั บ อุ ด มศึ ก ษา โดยภาพรวมอยู่ ใ นระดั บ มาก สอดคล้ อ งกั บ

จากตารางที่ 2 พบว่ า มาตรฐานผลการเรี ย นรู้ ต ามกรอบ
มาตรฐานคุณ วุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ผล
การเรียนรู้ด้ านทักษะความสั มพัน ธ์ระหว่างบุ คคลมี ค่าเฉลี่ยอยู่ ใน
ระดับมากที่สุด (X̄ = 4.52, S.D.=0.56) รองลงมาคือด้านทักษะทาง
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สมมติ ฐานข้อที่ 2 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากกิจกรรมการจัดการเรียนรู้
แบบเชิงรุกประกอบไปด้วยกิจกรรมที่หลากหลายทั้งกิจกรรมบทบาท
สมมติ (Role Play) กิ จ กรรมคิ ด -จั บ คู่ -แลกเปลี่ ย น (Think-pairShare) กิ จ กรรมอภิ ป รายกลุ่ ม ย่ อ ย (Small Group Discussion)
กิจกรรมการเรียนรู้โดยการสืบค้น (Inquiry-Based Learning) และ
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แผนผังความคิด (Graphic Organizer) ซึ่ง
ล้วนแล้วแต่ช่วยส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ
ทั้งการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ เปิด
โอกาสในการอภิ ป รายสถานการณ์ ต่ า งๆ การแสวงหาความรู้
เชื่อมโยงเนื้อหาวิชาที่จัดไว้กับความรู้เดิมของนักศึกษาเพื่อให้ง่ายต่ อ
การทาความเข้าใจและน ามาใช้เป็น เครื่อ งมื อช่ วยจาและทบทวน
เนื้ อ หาส าคั ญ ๆ ช่ ว ยให้ เกิ ด ความคงทนในการเรี ย นรู้ การพั ฒ นา
ทักษะทางปัญญาผ่านกระบวนการสะท้อนกระบวนการคิดเมื่อพบ
กับภาระงานใหม่ๆ ที่ท้าทายและสามารถพัฒนาการจัดการกลยุทธ์
ในการคิดของตนเองเมื่อต้องแก้ไขประเด็นปัญหาในลักษณะต่างๆ
รวมทั้งการได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม การแสดงบทบาทสมมติ
การได้ ข้ อ มู ล ป้ อ นกลั บ ต่ อ ผลงานอย่ างสร้า งสรรค์ จะช่ว ยพั ฒ นา
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบรวมทั้งทักษะ
การจั ดการเรีย นรู้ในสถานการณ์ ที่ ห ลากหลายได้เป็ น อย่างดี ซึ่ ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของศิริรัชส์ อินสุขและคณะ [9] ที่ศึกษาผลการ
จัดการเรียนรู้แบบเชิงรุกที่มีผลต่อการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พบว่ากิจกรรมการเรียนรู้แบบเชิง
รุก ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมกระบวนการกลุ่ม กิจกรรมเกมส์ การสื่อสาร
มีส่วนช่วยให้ผลการจัดการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอยู่ใน
ระดั บ มาก ช่ วยพั ฒ นาให้ นั ก ศึ ก ษาให้ มี ผ ลการเรีย นรู้ เป็ น ไปตาม
จุดประสงค์ของหลักสูตรได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังสอดคล้องกับ

สะท้อนคิดเหล่านั้นมาพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น
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8. ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. ควรมีการเตรียมความพร้อมผู้เรียนในเรื่องการจัดการเรียนรู้
แบบเชิงรุกและประโยชน์ที่จะได้รับเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความตั้งใจทา
กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ และสามารถพัฒนาผลการเรียนรู้ตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชา
2. กิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุกในแต่ละวิธีการอาจต้อง
ใช้ ร ะยะเวลาในการจั ด กิ จ กรรมค่ อ นข้ า งมากจึ งควรมี ก ารปรั บ
ระยะเวลาให้เหมาะสม
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยในครั้งต่อไป
ควรมี ก ารเปรี ย บเที ย บมาตรฐานผลการเรี ย นรู้ ต ามกรอบ
มาตรฐานคุ ณ วุฒิ ระดั บ อุ ด มศึ กษาในแต่ ละด้ าน เพื่ อ ศึ ก ษาข้ อ มู ล
ตลอดจนข้ อ ค้ น พบเกี่ ย วกั บ วิ ธีก ารจั ด การเรีย นรู้ แ บบเชิ งรุก ที่ จ ะ
สามารถพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้ าน ตลอดจนควรมีการเก็บ
รวบรวมข้ อ มู ล จากการสะท้ อ นคิ ด ของนั ก ศึ ก ษาหลั งจากได้ ร่ ว ม
กิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุกในแต่ละกิจกรรมเพื่อนาผลการ
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การพัฒนาการออกเสียงภาษาอังกฤษของครูภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา
ด้วยเนื้อหาโฟนิกส์และสื่อโฟนิกส์อินโฟกราฟิก
The Development of Primary English Teachers English Pronunciation by
Phonics Contents and Infographics Phonics Materials
รักษมน ยอดมิ่ง
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
Email: raksamon.y@aru.ac.th

บทคัดย่อ
การวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาการนาเนื้อหาโฟนิกส์และสื่อโฟนิกส์อินโฟกราฟิกไปใช้ในการออกเสียงภาษาอังกฤษทั้งใน
สภาพที่พึงประสงค์และสภาพที่เป็นจริง (2) พัฒนาการนาเนื้อหาโฟนิกส์และสื่อโฟนิกส์อินโฟกราฟิกไปใช้ในการสอนภาษาอังกฤษในด้านต่าง ๆ
(3) เปรียบเทียบผลจากการนาเนื้อหาโฟนิกส์และสื่อ โฟนิกส์อินโฟกราฟิกไปใช้ในการสอนภาษาอังกฤษ ประชากร คือ ครูสอนภาษาอังกฤษ
ระดับประถมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึ กษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 กลุ่มตัวอย่างคือ ครูภาษาอังกฤษที่เข้ารับการ
อบรมเรื่อง การออกแบบสื่อโฟนิกส์โดยใช้อินโฟกราฟิกเพื่อการออกเสียงภาษาอังกฤษที่ถูกต้องที่สมัครใจให้ข้อมูลจานวน 23 คน ผู้วิจัยเก็บ
ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยแบบสอบถามและข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยแบบสัมภาษณ์
ผลการวิจัยพบว่า (1) การออกเสียงภาษาอังกฤษด้วยเนื้อหาโฟนิกส์และสื่อโฟนิกส์อินโฟกราฟิก ในสภาพที่พึงประสงค์และสภาพที่
เป็ น จริ งแตกต่ างกั น อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ที่ .05 (2) ครู ผู้ ส อนภาษาอั งกฤษน าเนื้ อ หาโฟนิ ก ส์ แ ละสื่ อ โฟนิ ก ส์ อิ น โฟกราฟิ ก ไปใช้ ในการสอน
ภาษาอังกฤษในด้านเนื้อหาการสอนเกี่ยวกับโฟนิกส์ที่ปรากฏในบทเรียน ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียน เช่น
นาสื่อโฟนิกส์จากอินโฟกราฟิกประกอบการสอนในบทเรียน ด้านการจัดการเรียนรู้นอกห้องเรียน เช่น ป้ายนิเทศความรู้เรื่องโฟนิกส์จากอินโฟ
กราฟิก (3) ผลจากการนาเนื้อหาโฟนิกส์และสื่อโฟนิกส์อินโฟกราฟิกไปใช้พบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญที่ .05
คาสาคัญ: 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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ประเทศแคนาดา เขตบริหารพิเศษฮ่องกง ประเทศสิงคโปร์ และ
ประเทศมาเลเซีย ต่างก็ นาเอาโฟนิกส์ไว้เป็นแนวทางในการสอน
ภาษาอังกฤษทั้งสิ้น ผู้วิจัย จึงได้นาความรู้เรื่องการสอนออกเสียง
แบบโฟนิกส์มาผนวกกับการใช้สื่ออินโฟกราฟิก โดยมีการจัดอบรม
เชิงปฏิบัติการ เรื่อง การออกแบบสื่อโฟนิกส์โดยใช้อินโฟกราฟิ ก
เพื่ อ การออกเสี ย งภาษาอั ง กฤษที่ ถู ก ต้ อ ง ให้ กั บ ครู ผู้ ส อน
ภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา โดยได้แบ่งเนื้อหาเป็น 2 ประเด็น
สาคัญ ได้แก่ (1) เรื่องความรู้หรือเนื้อหาโฟนิกส์ และ (2) เรื่องการ
ออกแบบสื่อโฟนิกส์ด้วยอินโฟกราฟิกผ่านเครื่องมือออนไลน์ และมี
การศึ ก ษา เก็ บ ข้ อ มู ล ต่ อ ยอดมาเป็ น การวิ จั ย เรื่อ งนี้ ดั งจะเสนอ
วัตถุประสงค์การวิจัยในลาดับถัดไป

1. ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ประกอบไปด้วยทักษะที่สาคัญ 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) ทั ก ษะการท างานร่ ว มกั น (collaboration)
ทั ก ษะการคิ ด วิ เ คราะห์ (critical thinking) และทั ก ษะการมี
ความคิ ด สร้ า งสรรค์ (creativity) โดยมี เ ป้ า หมายเพื่ อ ที่ จ ะ
เตรียมพร้อมไปสู่การเข้าถึงเทคโนโลยีและเพื่อแสดงประสิทธิภาพ
ในการเตรียมพร้อมผู้เรียนในโรงเรียน หรือมหาวิทยาลัย ควบคู่กับ
การประกอบอาชีพในอนาคต ซึ่งในปัจจุบันเทคโนโลยีก้าวหน้าขึ้น
ทุ ก วั น และไม่ มี ห ยุ ด ยั้ ง อี ก ทั้ งมี บ ทบาทส าคั ญ ในชี วิ ต ประจ าวั น
รวมถึงในด้านการศึกษา โดยเฉพาะกับผู้เรียนที่เติบโตมาพร้อมกับ
เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล (digital natives) การน าเทคโนโลยี ม าใช้ ใ น
ห้องเรียนเป็นหนึ่งในกลยุทธ์การสอน
ทุกวันนี้โลกเต็มไปด้วยข้อมูลข่าวสาร มนุษย์เราจาเป็นอย่างยิ่ง
ที่จะต้องมีเครื่องมือในการรับมือกั บข้อมูลข่าวสารที่มีปริมาณมาก
อินโฟกราฟิกจึงมีบทบาทสาคัญในการนาเสนอข้อมูลให้กระจ่างขึ้น
และพั ฒ นาปรั บ ปรุ งข้ อ มู ล ให้ เข้ า ใจง่า ยและรวดเร็ ว [1] การใช้
อินโฟกราฟิกในการเรียนการสอนสามารถเพิ่มทักษะการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ได้ [2]
ในชั้น เรีย นวิชาภาษาอังกฤษส่วนใหญ่ ครูผู้ สอนมักสอนตาม
แบบเรียนหรือหนังสือเรียนด้วยวิธีการสอนตามหนังสือ อาจจะมี
การเปิดซีดีให้ฟัง หรือเปิดลิงค์ทางเว็บไซต์เพื่อประกอบการสอน
โดยเน้นย้าเรื่องการสอนออกเสียงค่อนข้างน้อย รักษมน ยอดมิ่ง [3]
ได้ ศึ ก ษาการสอนออกเสี ย งภาษาอั งกฤษของครู ภ าษาอั งกฤษ
ระดับชั้นประถมศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่าครูส่วน
ใหญ่ขาดทักษะการเป็นต้นแบบที่ดีในการออกเสียงภาษาอังกฤษ
ทาให้ ขณะสอนนักเรียนไม่สามารถแก้ไขข้อผิดพลาดในการออก
เสียงที่ถูกต้องอย่างทันทีทันใด ประกอบกับนักเรียนไม่มั่นใจในการ
ออกเสียง ขาดการฝึกฝน ไม่ รู้วิธีการออกเสียงของคาศัพ ท์นั้น ๆ
โดยสรุป คือ นั กเรียนขาดทั กษะความรู้ พื้ นฐานในการออกเสีย ง
ภาษาอั งกฤษ แนวทางการแก้ ไ ขปั ญ หาในการสอนออกเสี ย ง
ภาษาอั งกฤษระดั บ ประถมศึ กษาของครูป ระถมศึก ษาในจังหวั ด
พระนครศรีอ ยุธ ยา คื อ การฝึ ก ออกเสี ย งอย่ างสม่ าเสมอจากสื่ อ
ต่ า ง ๆ เช่ น สื่ อ ออนไลน์ ซี ดี เป็ น ต้ น การใช้ สื่ อ มั ล ติ มี เดี ย หรื อ
แบบทดสอบต่าง ๆ มาช่วยในการสอน, การจัดกิจกรรม การเรียน
การสอนที่สนุ ก , และการสอนแบบโฟนิกส์ , รวมถึงการเสริม แรง
ให้กับผู้เรียน
การสอนออกเสียงแบบโฟนิกส์นั้น เป็นหนึ่งในวิธีการสอนออก
เสียงที่สามารถนามาแก้ปัญหาการสอนออกเสียงภาษาอังกฤษได้
Wyse และ Styles [4] กล่าวว่า โฟนิกส์เป็นวิธีการสอนที่ได้รับการ
ยอมรับและแพร่หลายทั่วโลกว่าเป็นวิธีสอนที่มีประสิทธิภาพสาหรับ
ใช้เริ่มต้นในการสอนภาษาอังกฤษให้กับเด็กเพื่อให้เกิดทักษะการรู้
หนังสือภาษาอังกฤษ จะเห็นได้จากในหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
แห่ งชาติ ในหลากหลายประเทศ ตั ว อย่ า งเช่ น ประเทศอั งกฤษ
ประเทศสก็อตแลนด์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศออสเตรเลีย

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาการนาเนื้อหาโฟนิกส์และสื่อโฟนิกส์อินโฟกราฟิกไป
ใช้ในการออกเสียงภาษาอังกฤษทั้งในสภาพที่พึงประสงค์และสภาพ
ที่เป็นจริง
2.2 เพื่อพัฒนาการนาเนื้อหาโฟนิกส์และสื่อโฟนิกส์อินโฟกราฟิกไป
ใช้ในการสอนภาษาอังกฤษในด้านต่าง ๆ
2.3 เพื่อเปรียบเทียบผลจากการนาเนื้อหาโฟนิกส์และสื่อ โฟนิกส์
อินโฟกราฟิกไปใช้ในการสอนภาษาอังกฤษ

3. วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิง ปริมาณและเชิงคุณ ภาพ โดยมี
ขั้นตอนการวิจัยดังต่อไปนี้
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ ใช้ ในการวิ จั ย คื อ ครู ผู้ ส อนภาษาอั งกฤษระดั บ
ประถมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา
เขต 1 ที่ เข้ า รับ การอบรมเชิ งปฏิ บั ติ ก าร เรื่อ ง การออกแบบสื่ อ
โฟนิกส์โดยอินโฟกราฟิกเพื่อการออกเสียงภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง ณ
ห้องประชุม โรงเรียนวัดทางกลาง (ประชาสามัคคีอุปถัมถ์) อาเภอ
บางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จานวน 12 ชั่วโมง ระหว่าง
วั น ที่ 1 – 2 สิ ง หาคม 2563 โดยกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง คื อ ครู ผู้ ส อน
ภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาที่สมัครใจให้ติดตามผลจากการใช้
ความรู้จากการอบรม จานวน 23 คน
3.2 ขอบเขตของการวิจัย
เนื้ อ หาโฟนิ ก ส์ ที่ ป รากฏในการวิ จัย เป็ น เนื้ อหาเบื้ องต้ น ของ
กระบวนการเปล่ งเสี ยง (สั ทศาสตร์) ความรู้ด้านสัท อั กษรสากล
(International Phonetic Alphabet: IPA) หน่วยเสียงพยัญ ชนะ
ในภาษาอังกฤษ หน่วยเสียงสระในภาษาอังกฤษ รูปแบบการออก
เสียงโฟนิกส์ทั้งพยัญชนะและสระภาษาอังกฤษ พยัญชนะควบกล้า
( consonant blends) แ ล ะ ก า ร ร ว ม ตั ว อั ก ษ ร (letter
combination) ส่ ว นสื่ อ โฟนิ ก ส์ อิ น โฟกราฟิ ก นั้ น เป็ น การใช้
เครื่องมือออนไลน์จากเว็บไซต์ Canva ในการออกแบบ
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3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยและการหาคุณภาพของเครื่องมือ
เครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ ในการวิ จั ย คื อ แบบสอบถามการน าเนื้ อ หา
โฟนิกส์และสื่อโฟนิกส์อินโฟกราฟิกไปใช้ภายหลังการอบรมของครู
ระดั บ ประถมศึ ก ษา โดยแบ่ ง ออกเป็ น 3 ด้ า น ได้ แ ก่ ด้ า นการ
ประเมินสภาพที่พึงประสงค์ในการนาความรู้จากการอบรมไปใช้
ด้านการประเมินสภาพที่เป็นจริงในการนาความรู้จากการอบรมไป
ใช้ และด้านผลการนาความรู้ที่ได้จากการอบรมไปใช้ในการสอน
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 ประเด็นสาคัญได้แก่ การนา
เนื้อหาโฟนิกส์และสื่อโฟนิกส์อินโฟกราฟิกไปใช้ในการสอนหรือไม่
อย่างไร นักเรียนให้ความสนใจในการนาเนื้อหาโฟนิกส์และสื่อโฟ
นิก ส์ อิน โฟกราฟิ กไปใช้ห รือ ไม่ อย่างไร และมี ปั จจั ยที่ ส นั บ สนุ น
และ/หรื อ เป็ น ปั ญ หาอุ ป สรรคต่ อ การน าเนื้ อ หาโฟนิ ก ส์ และ
สื่ อ โฟนิ ก ส์ อิ น โฟกราฟิ ก ไปใช้ ใ นการสอนหรื อ ไม่ อย่ า งไร
โดยเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย มีการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
โดยให้ ผู้ เชี่ ย วชาญจ านวน 3 ท่ า น และน าผลการประเมิ น ของ
ผู้ เ ชี่ ย วชาญ มาหาดั ช นี ค วามสอดคล้ อ ง (Item – Objective
Congruence: IOC) คัดเลือกข้อที่มี IOC มากกว่าหรือเท่ากับ .50
ขึ้นไป ได้ค่ าดัชนี ความสอดคล้องอยู่ ระหว่าง 0.8 – 1.0 ซึ่งอยู่ใน
ระดั บ ที่ เชื่ อ ถื อ ได้ และมี ก ารปรั บ ปรุ งความถู ก ต้ อ งและความ
เหมาะสมตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญ

3.3 การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยส่งแบบสอบถามไปยังกลุ่มตัวอย่างอาสาสมัครจานวน 23
คน โดยข้ อ มู ล จากแบบสอบถาม แบบมาตราส่ ว นประมาณค่ า
ดาเนินการวิเคราะห์โดยหา ค่าเฉลี่ย x̄ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.) แล้วแปลความหมายของค่าเฉลี่ยตามเกณฑ์ ดังนี้
4.50 – 5.00 หมายถึง มีความเห็นว่าเหมาะสมมากที่สุด
3.50 – 4.49 หมายถึง มีความเห็นว่าเหมาะสมมาก
2.50 – 3.49 หมายถึง มีความเห็นว่าเหมาะสมปานกลาง
1.50 – 2.49 หมายถึง มีความเห็นว่าเหมาะสมน้อย
1.00 – 1.49 หมายถึง มีความเห็นว่าเหมาะสมน้อยที่สุด
และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติหาค่า ที (t-test)

4. ผลการวิจัย
ผลการศึกษาการนาความรู้ที่ได้จากการอบรมไปใช้ในการสอน
ภาษาอั งกฤษซึ่ งได้ จ ากแบบสอบถามการน าเนื้ อ หาโฟนิ ก ส์ และ
สื่ อ โฟนิ ก ส์ อิ น โฟกราฟิ ก ไปใช้ ภ ายหลั งการอบรมของครู ร ะดั บ
ประถมศึ ก ษา ผู้ วิ จั ย ได้ ก ลุ่ ม ตั ว อย่ า งจากครู ภ าษาอั งกฤษระดั บ
ประถมศึ ก ษา สั งกั ด สานั กงานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึก ษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ที่อาสาจานวน 23 คน ได้ผลวิเคราะห์
ตามแบบสอบถามแบ่ งออกเป็ น ประเด็ น หลั ก 3 ประเด็ น คื อ
ประเด็นที่ 1 การประเมินสภาพที่พึงประสงค์ในการนาความรู้จาก
การอบรมไปใช้ ประเด็นที่ 2 การประเมินสภาพที่เป็นจริงในการนา
ความรู้จากการอบรมไปใช้ อาทิ การนาความรู้เนื้อหาโฟนิกส์ไปใช้
ด้ า นเนื้ อ หาโฟนิ ก ส์ ที่ ป รากฏในบทเรี ย น การน าความรู้ เรื่ อ งสื่ อ
โฟนิ ก ส์ อิ น โฟกราฟิ ก ไปใช้ ด้ านการจัด การเรีย นรู้ ทั้ งในและนอก
ห้องเรียน และประเด็นที่ 3 ผลการนาความรู้ที่ได้จากการอบรมไป
ใช้ในการสอนภาษาอังกฤษ ผลการวิจัยปรากฏดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉลีย่ สภาพที่พึงประสงค์ สภาพที่เป็นจริง
และผลจากการใช้การสอนออกเสียงภาษาอังกฤษด้วยเนื้อหาโฟนิกส์และสื่อโฟนิกส์อินโฟกราฟิก
การสอนออกเสียงภาษาอังกฤษ
สภาพที่พึงประสงค์
เนื้อหาโฟนิกส์
สภาพที่เป็นจริง
ผลจากการใช้
สภาพที่พึงประสงค์
สื่อโฟนิกส์
สภาพที่เป็นจริง
ผลจากการใช้
* p <0.05

ค่าเฉลี่ย
4.61
3.65
3.90
4.52
3.35
4.04

SD
0.499
0.885
0.610
0.511
0.647
0.474

ระดับ
มากที่สุด
มาก
มาก
มากที่สุด
ปานกลาง
มาก

ค่าที
4.700

Sig.
.000*

7.854

.000*
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จากการวิเคราะห์พบว่า ค่าเฉลี่ยของการนาเนื้อหาโฟนิกส์ไปใช้
ในการเรียนการสอนออกเสียงภาษาอังกฤษในสภาพที่พึงประสงค์กับ
สภาพที่เป็นจริงแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญที่ .05 โดยผู้เข้าอบรมที่
นาเนื้อหาโฟนิกส์ไปใช้ในการสอนออกเสียงภาษาอังกฤษอยู่ในระดับ
มากที่ สุ ด (X = 4.61) แต่ ค รู ผู้ ส อนน าไปใช้ ใ นการสอนจริ ง ตาม
ความคิด เห็น อยู่ ในระดั บมาก (X = 3.65) และเมื่อ สอบถามความ
คิด เห็ น ของครูต่ อ ผลการน าเนื้ อ หาโฟนิ ก ส์ไปใช้ ในชั้น เรียนพบว่ า
นักเรียนให้ความสนใจอยู่ในระดับมาก (X = 3.90) *เมื่อพิจารณา
ค่าเฉลี่ยของการนาสื่อโฟนิกส์อินโฟกราฟิกไปใช้ในการสอนออกเสียง
ภาษาอังกฤษทั้งในสภาพที่พึงประสงค์และสภาพที่เป็นจริง พบว่ามี
ค่าเฉลี่ ย ต่ างกัน อย่ างมี นั ย ส าคั ญ ที่ .05 โดยครูที่ เข้ าอบรมมี ค วาม
คิดเห็นในการนาสื่อโฟนิกส์อินโฟกราฟิกไปใช้ในการสอนออกเสียง
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
ต่อผลการนาสื่อโฟนิกส์อินโฟกราฟิกไปใช้ในชั้นเรียนพบว่านักเรียน
ให้ความสนใจอยู่ในระดับมาก (X = 4.04)

การสอนที่ ทั น สมั ย เหมาะสมกั บ การเรี ย นรู้ ใ นศตวรรษที่ 21
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Pazilah and Hashim [2] ที่ศึกษาการใช้
อิ น โฟกราฟิ ก ในฐานะที่ เป็ น เครื่ อ งมื อ ที่ มี เทคโนโลยี เป็ น พื้ น ฐาน
เพื่อพัฒนาทักษะต่าง ๆ ในศตวรรษที่ 21 ในบริบทของภาษาอังกฤษ
ในฐานะที่เป็นภาษาที่สอง (ESL) โดยนาอินโฟกราฟิกมาใช้ในการ
จัดการเรียนรู้เพื่อนามาดึงดูดความสนใจของผู้เรียน และนักเรียนให้
ความสนใจกั บ ครู ผู้ ส อนที่ น าเทคโนโลยี ม าใช้ ใ นห้ อ งเรี ย นด้ ว ย
ซึ่งงานวิจัยของผู้เขียนเองนั้น ได้นาเครื่องมือออนไลน์ อย่างเว็บไซต์
Canva มาอานวยความสะดวกในการออกแบบอินโฟกราฟิกโดยมี
รูปแบบตัวอย่างที่สวยงาม ผสมผสานกับการใช้เทคโนโลยี เหมาะสม
กับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
นอกจากนี้ยังพบว่า เนื้อหาโฟนิกส์และสื่อโฟนิกส์อินโฟกราฟิก
ถื อ ได้ ว่ า มี บ ทบาทส าคั ญ ในการสอนออกเสี ย งภาษาอั ง กฤษ
จากงานวิ จั ย ของ Yordming [5] ได้ ศึ ก ษาปั ญ หาการออกเสี ย ง
ภาษาอังกฤษของนั กศึก ษาสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษพบว่า
หน่วยเสียงภาษาอังกฤษที่มีปัญหาในการออกเสียง คือ เสียงที่ไม่มีใน
ภาษาไทย เช่น เสียง /th/ หรือเสียง /sh/ เป็นต้น หากนาแนวคิด
เรื่ อ งการสอนโฟนิ ก ส์ ในงานวิ จั ย นี้ ทั้ งด้ า นเนื้ อ หาและสื่ อ โฟนิ ก ส์
อิ น โฟกราฟิ ก ไปใช้ ใ นการจั ด การเรี ย นรู้ ผู้ วิ จั ย เชื่ อ ว่ า ปั ญ หา
การออกเสียงภาษาอังกฤษจะลดน้อยลง
ทั้งนี้ครูผู้สอนภาษาอังกฤษยังได้นาเนื้อหาโฟนิกส์และสื่อโฟนิกส์
อินโฟกราฟิกไปใช้ในการสอนภาษาอังกฤษในด้านเนื้อหาการสอน
เกี่ยวกับโฟนิกส์ที่ปรากฏในบทเรียน ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ด้ า นการจั ด การเรี ย นรู้ ใ นห้ อ งเรี ย น เช่ น น าสื่ อ โฟนิ ก ส์ จ าก
อินโฟกราฟิกประกอบการสอนในบทเรียน ด้านการจัดการเรียนรู้
นอกห้องเรียน เช่น ป้ายนิเทศความรู้เรื่องโฟนิกส์จากอินโฟกราฟิก
อีกด้วย

นอกจากนี้ยังมีตัวอย่างข้อมูลเชิงคุณภาพตามประเด็นดังนี้
การนาเนื้อหาโฟนิกส์และสื่อโฟนิกส์อินโฟกราฟิกไปใช้
คาพูดที่ 1 “มีการใช้เนื้อหาโฟนิกส์สอนทุกอาทิตย์ ในระดับชั้ น
ประถมต้นจะให้นักเรียนเริ่มรู้จักกับเสียงของแต่ละตัวอักษรและใน
ระดับประถมปลายจะเป็นการฝึกผสมคา”
คาพูดที่ 2 “ใช้สื่อโฟนิกส์ในการอธิบายการออกเสียงสระต่างๆ
และการผสมคาแบบ CVC ให้นักเรียนหัดอ่านออกเสียง ผสมคา”
นั ก เรี ย นให้ ค วามสนใจในการน าเนื้ อ หาและสื่ อ โฟนิ ก ส์ อิ น โฟ
กราฟิกไปใช้ในการสอน
คาพูดที่ 3 “นักเรียนสนใจสื่อที่ครูจัดหามาให้และสามารถปฏิบัติ
ตามได้อย่างดี”
คาพูดที่ 4 “นักเรียนให้ความร่วมมือและให้ความสนใจดีมากครับ
สามารถปฏิบัติกิจกรรมผ่านการใช้สื่อโฟนิกส์อินโฟกราฟิคได้ดีมาก”

6. ข้อเสนอในการวิจัยครั้งถัดไป
ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการวิจัยดังนี้
6.1 ในการวิ จั ย ครั้ งถั ด ไปควรมี ก ารศึ ก ษาความพึ งพอใจหรื อ
ข้อคิดเห็นของผู้เรียนจากการนาสื่อโฟนิกส์อินโฟกราฟิกไปใช้ เพื่ อ
พัฒนาการออกเสียงภาษาอังกฤษ
6.2 ควรมี ก ารจั ด ทาหลั ก สูต รการอบรมเรื่อ งการน าเนื้ อหาโฟ
นิกส์หรือสื่อโฟนิกส์อินโฟนิกส์ไปใช้รวมถึงแผนการจัดการเรียนรูเ้ รื่อง
โฟนิกส์

ปั จ จั ย ที่ ส นั บ สนุ น และ/หรื อ เป็ น ปั ญ หาอุ ป สรรคต่ อ การน า
เนื้อหาโฟนิกส์และสื่อโฟนิกส์ไปใช้ในการสอน
คาพูดที่ 5 “ปัจจัยสนับสนุนคือต้องมีสื่อที่สามารถดึงดูดความ
สนใจของนั ก เรี ย นอย่ า งเช่ น สื่ อ วิ ดี โ อ อิ น โฟกราฟฟิ กต่ า ง ๆ
อุปสรรคต่อการนาไปใช้ในการสอน คือ สื่อไม่สามารถดึงดูดความ
สนใจของผู้เรียนได้”
คาพูดที่ 6 “อุปสรรคต่อการนาสื่อไปใช้คือเครื่องแสดงภาพสื่อ
อินโฟกราฟฟิกนั้นเล็กเกินไป ทาให้นักเรียนอาจเห็นสื่อไม่ชัดเจน
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การพัฒนาความสามารถการจดจาคาศัพท์ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจด้วยการจัดการเรียนรู้
แบบเน้นภาระงานร่วมกับการใช้ Sketchnote สาหรับนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
Development on the Ability of English Vocabulary Retention by Using Taskbased Learning and Sketchnote for Students in Logistics Management Program,
Faculty of Management Science, Thepsatri Rajabhat University
จิราวรรณ สมหวัง
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
Email: chirawansomwang@gmail.com

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้การจดจาคาศัพท์ภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ
เน้นภาระงานร่วมกับการใช้ Sketchnote สาหรับนักศึกษา และ 2) ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการพัฒนาความสามารถการจดจา
คาศัพท์ภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานร่วมกับการใช้ Sketchnote กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ที่เรียนวิ ชาวิชาภาษาอังกฤษสาหรับการจัดการโลจิสติกส์ (บธ 3008303) จานวน 35 คน ในภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แผนการสอนการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานร่วมกับการใช้ Sketchnote 2)
บทเรียนการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานร่วมกับการใช้ Sketchnote 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนด้วยการจัดการ
เรียนรู้แบบเน้นภาระงานร่วมกับการใช้ Sketchnote และ 4) แบบวัดความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน
ร่วมกับการใช้ Sketchnote สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ ย ส่วนเบี่ยงเบน และสถิติทดสอบค่าที (t-test) ผลการวิจัยพบว่า
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้การจดจาคาศัพท์ภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานร่วมกับการใช้ Sketchnote สาหรับนักศึกษาก่อน
เรียนและหลังเรียนแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .001 โดยพบว่า ผู้เรียนมีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และความพึงพอใจของ
ผู้เรียนที่มีต่อการพัฒนาความสามารถการจดจาคาศัพท์ภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานร่วมกับการใช้ Sketchnote
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก
คาสาคัญ: ความสามารถการจดจาคาศัพท์ภาษาอังกฤษ, การจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน, ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้

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
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1. บทนา

2. วัตถุประสงค์การวิจัย

ทักษะภาษาอังกฤษถือเป็นสิ่งจาเป็นในการทางานปัจจุบัน และ
เป็นที่ต้องการของผู้ประกอบการในการรับนักศึกษาจบใหม่ จากผล
การสารวจกว่า 400 บริษัท พบว่า ทักษะที่นายจ้างต้ อ งการจาก
นักศึกษาจบใหม่คือ อันดับที่หนึ่งคือ ทักษะการสื่อสาร ฟัง พูด อ่าน
เขี ย น อั น ดั บ ที่ ส อง คื อ ทั ก ษะภาษาอั งกฤษ และอั น ดั บ สาม คื อ
ทั ก ษะในการท างานที่ ต รงกั บ สาขาวิ ชาชี พ ซึ่ งจากผลการสารวจ
พบว่า ทักษะด้านภาษาเป็นสิ่งที่นายจ้างต้องการมากที่สุดติดเป็น 3
อันดับแรก หรือคิดเป็นร้อยละ 62 โดยต้องการผู้มีทักษะด้านภาษาที่
เทียบเท่ากับผู้มีประสบการณ์ในการทางาน [1]
สาหรับวิธีการได้มาซึ่งสภาพปัญหาการวิจัย มีดังนี้ 1) ผู้ วิจัยได้
จากการสังเกต (Observation) โดยผู้วิจัยได้มีประสบการณ์สอนใน
รายวิชาภาษาอังกฤษสาหรับการจัดการโลจิสติกส์ต่อเนื่องมา 3 ปี
ทาให้ทราบถึงปัญหาในการจัดการเรียนการสอน 2) ผู้วิจัยสัมภาษณ์
(In-depth interview) นั ก ศึ ก ษาสาขาการจั ด การโลจิ ส ติ ก ส์ ที่
ลงทะเบียนเรียนในรายวิชานี้ และทาการวิเคราะห์เนื้อหา (content
analysis) ทาให้ทราบถึงปัญหาในการเรียน และ 3) ผู้วิจัยสัมภาษณ์
(In-depth interview) ผู้ ใ ช้ บั ณ ฑิ ต ที่ ม าให้ ข้ อ มู ล ในโครงการทวน
สอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้สู่รายวิชา เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม
2562 และทาการวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) ทาให้ทราบ
ปัญหาการใช้ภาษาอังกฤษในปฏิบัติงานของบัณฑิตสาขาวิชาการ
จัดการโลจิสติกส์ ซึ่งผู้วิจัยได้พบปัญหาของนักศึกษา ดังนี้ 1) จาก
การรายงานผลการเรียนใน มคอ. 5 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา
2561 นั ก ศึ ก ษาไม่ ช อบท่ อ งและจดจ าค าศั พ ท์ เ ทคนิ ค ทางการ
จัดการโลจิสติกส์ และจานวนนักศึกษาที่มีผลการเรียนระดับ D+, D,
และ E คิดเป็นร้อยละ 48.57 ซึ่งจากการสอบถามนักศึกษาถึงสาเหตุ
ของการทาข้อสอบไม่ได้ส่วนใหญ่เนื่องจากไม่รู้คาศัพท์ภาษาอังกฤษ
และ 2) จากการสัมภาษณ์ผู้ใช้บัณฑิต พบว่า นักศึกษาฝึกงานและ
บัณฑิตยังมีทักษะด้านทางภาษาอังกฤษทั้งพูด อ่าน และเขียนอยู่ใน
ระดับต้องปรับปรุง โดยเฉพาะเรื่องการจดจาคาศัพท์เทคนิคทางการ
จัดการโลจิสติกส์ ซึ่งมีความจาเป็นต้องการปฏิบัติงานมาก โดยผู้ใช้
บั ณ ฑิ ต ให้ ข้ อ มู ล ว่ า อาจารย์ ผู้ ส อนควรมี ก ารปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นา
ความสามารถการจดจ าค าศัพ ท์ ภาษาอังกฤษให้แ ก่นั กศึ กษาเป็น
สาคัญ
ดังนั้น ผู้วิจัยเห็นว่าถ้ามีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเน้นภาระ
งานร่วมกับการใช้ Sketchnote จะทาให้ผู้เรียนยังมีความสนุกใน
การใช้ Application หรื อ วาด Sketchnote ด้ ว ยมื อ ท าให้ เ กิ ด
ความคิ ด สร้ า งสรรค์ ซึ่ ง เป็ น ทั ก ษะที่ จ าเป็ น ในศตวรรษที่ 21
นอกจากนี้ ยั งสามารถจดจ าคาศัพ ท์ ภาษาอั งกฤษ โดยเฉพาะคา
ศั พ ท์ เ ทคนิ ค ทางการจั ด การโลจิ ส ติ ก ส์ และมี ค วามเข้ า ใจเนื้ อ หา
บทเรียนได้เป็นอย่างดี ซึ่งจะทาให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่า งมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้ง ยังเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาการเรียน
การสอนในรายวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้คาศัพท์เทคนิคทางการ
จัดการโลจิสติกส์อีกด้วย

1. เพื่ อ เปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ ก ารเรี ย นรู้ ก ารจดจ าค าศั พ ท์
ภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานร่วมกับการใช้
Sketchnote สาหรับนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
2. เพื่ อ ศึ ก ษาความพึ ง พอใจของนั ก ศึ ก ษาที่ มี ต่ อ การพั ฒ นา
ความสามารถการจดจาคาศัพท์ภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้
แบบเน้ น ภาระงานร่ ว มกั บ การใช้ Sketchnote ส าหรั บ นั ก ศึ ก ษา
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี

3. วิธีดาเนินการวิจัย
3.1 กลุ่มเป้าหมาย
นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
หมู่ เ รี ยน 601747301 ที่ เ รี ย นวิชา วิ ชาภาษาอั งกฤษสาหรับการ
จัดการโลจิสติกส์ (บธ 3008303) จานวน 35 คน ในภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2562
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย 1) แผนการ
สอนการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานร่วมกับการใช้ Sketchnote 2)
บทเรี ย นการจั ด การเรี ย นรู้ แ บบเน้ น ภาระงานร่ ว มกั บ การใ ช้
Sketchnote 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานร่วมกับการใช้ Sketchnote
และ 4) แบบวัดความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้
แบบเน้นภาระงานร่วมกับการใช้ Sketchnote
3.3 วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กาหนดวิธีดาเนินการวิจัย 4
ขั้นตอน ดังนี้
1.ขั้นตอนการวางแผน (Plan)
1.1 ศึกษาข้อมูลจากสื่อการเรียนการสอน แล้วสรุปถึง
ปัญหาในการเรียนการสอนหรือสิ่งที่ต้องปรับปรุง
1.2 กาหนดหัวข้อที่จะทาวิจัยในชั้นเรียน
1.3 ศึ ก ษาหลั ก การ แนวคิ ด ทฤษฎี และเอกสารที่
เกี่ยวข้องกับการทาวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาความสามารถ
การจดจาคาศัพท์ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจด้วยการจัดการเรียนรู้
แบบเน้ น ภาระงานร่ ว มกั บ การใช้ Sketchnote ส าหรั บ นั ก ศึ ก ษา
สาขาการจัดการโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเทพสตรี
1.4 กาหนดแผนงานและกรอบโครงร่างในการพัฒนา
เรี ย บเรีย งและจั ดท าการเรียนรู้แ บบเน้น ภาระงานร่ว มกั บการใช้
Sketchnote
2. ขั้นตอนการปฏิบัติการ (Act)
การจั ด การเรี ย นรู้ ด้ ว ยแบบฝึ ก หั ด กรณี ศึ ก ษา ซึ่ ง
ประกอบด้วย 1) วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 2) แบบทดสอบก่อนเรียน
(เช่น กลุ่มคาศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ การจัดซื้อ สินค้าคงคลัง การขนส่ง
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*** p≤ .001
จากตารางที่ 1 พบว่า ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้การจดจาคาศัพท์
ภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานร่วมกับการใช้
Sketchnote สาหรับนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ก่อนเรียนและหลัง
เรี ย นแตกต่ า งอย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .001 โดยพบว่ า
ผู้เรียนมีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

และคลังสินค้า เป็นต้น) 3) แบบฝึกหัดกรณีศึกษา 4) แบบทดสอบ
หลังเรียน
3. ขั้นตอนการสังเกตผล (Observe)
3.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการจัดการเรียนรู้แบบ
เน้นภาระงานร่วมกับการใช้ Sketchnote
3.2 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้ อ มู ล การจั ด การเรี ย นรู้ แ บบเน้ น ภาระงานร่ ว มกั บ การใช้
Sketchnote
4. ขั้นตอนการสะท้อนผล (Reflect)
4.1 เขียนรายงานการวิจัยเรื่อง การพัฒนาความสามารถ
การจดจาคาศัพท์ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจด้วยการจัดการเรียนรู้
แบบเน้ น ภาระงานร่ ว มกั บ การใช้ Sketchnote ส าหรั บ นั ก ศึ ก ษา
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี
4.2 นาผลที่ได้จากการวิจัยในครั้งนี้ไ ปพัฒนาการเรียน
การสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษสาหรับการจัดการโลจิสติกส์ และ
รายวิชาอื่น ๆ ต่อไป
3.4 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
1) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา
(Content Analysis)
2) การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล เชิ ง ปริ ม าณใช้ ส ถิ ติ บ รรยาย
(Descriptive Statistics) [2] ได้แก่
2.1) การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังการจัดการ
เรี ย นรู้ แ บบเน้ น ภาระงานร่ ว มกั บ การใช้ Sketchnote ส าหรั บ
นักศึกษา วิเคราะห์โดยใช้สถิติทดสอบค่าที (t-test)
2.2) การวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อ
การจั ด การเรี ยนรู้ แ บบเน้ น ภาระงานร่ว มกั บ การใช้ Sketchnote
วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย (mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(standard deviation)

การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการ
พัฒนาความสามารถการจดจาคาศัพท์ภาษาอังกฤษด้วยการจัดการ
เรียนรู้แบบเน้นภาระงานร่วมกับการใช้ Sketchnote วิเคราะห์โดย
การหาค่าเฉลี่ย (mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard
deviation) แสดงผลดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการพัฒนาความสามารถ
การจดจาคาศัพท์ภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระ
งานร่วมกับการใช้ Sketchnote
การจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน
ร่วมกับการใช้ Sketchnote
1. การจั ด การเรี ย นรู้ แ บบเน้ น ภาระ
งานร่ ว มกับ การใช้ Sketchnote เปิ ด
โอกาสให้นักศึกษาได้ทางานกันเป็นทีม
2. การจั ด การเรี ย นรู้ แ บบเน้ น ภาระ
งานร่ ว มกับ การใช้ Sketchnote เปิ ด
โอกาสให้ นัก ศึก ษาใช้ความคิดในการ
ทางานได้อย่างอิสระ
3. การจั ด การเรี ย นรู้ แ บบเน้ น ภาระ
งานร่ ว มกับ การใช้ Sketchnote เปิ ด
โอกาสให้ นั ก ศึ ก ษาได้ แ ลกเปลี่ ย น
ความรู้และความคิดเห็นกับเพื่อนร่วม
ชั้นเรียน
4.การจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน
ร่ ว ม กั บ ก า ร ใ ช้ Sketchnote ช่ ว ย
กระตุ้ น ให้ นั ก ศึ ก ษามี ก ารทบทวน
บทเรียนทั้งก่อนและหลังเรียน
5.การเรียนรู้ด้วย Sketchnote ช่วยให้
นั ก ศึ ก ษามี ค วามเข้ า ใจในเนื้ อ หา
บทเรียนมากขึ้น
6.การเรียนรู้ด้วย Sketchnote ช่วยให้
นักศึกษาจดจาคาศัพท์ภาษาอังกฤษได้
มากขึ้น
7.การเรี ย นรู้ ด้ ว ย Sketchnote ช่ ว ย
สร้างบรรยากาศการเรียนให้นักศึกษามี
ความอยากเรียนรู้มากขึ้น

4. ผลการวิจัย
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังการเรียนรู้การจดจา
คาศัพท์ภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานร่วมกับ
การใช้ Sketchnote สาหรับนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ โลจิ
สติกส์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยใช้
ค่าสถิติทดสอบที (t-test)
ตารางที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังการเรียนรู้การจดจ าค าศั พ ท์
ภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานร่วมกับการใช้
Sketchnote
การ
ทดสอบ
ก่อนเรียน
หลังเรียน

n

คะแนน

35

µ
9.86

SD
1.93

35

19.29

0.67

t

p

-29.870

.000***

ระดับความพึงพอใจ
̅
S.D. ความหมาย
X

4.06

0.68

มาก

4.11

0.63

มาก

4.11

0.72

มาก

3.94

0.73

มาก

4.03

0.79

มาก

4.11

0.72

มาก

4.03

0.71

มาก
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คิดเห็นกับเพื่อนร่วมชั้นเรียน และ 3) การเรียนรู้ด้วย Sketchnote
ช่วยให้นักศึกษาจดจาคาศัพท์ภาษาอังกฤษได้มากขึ้น ส่วนข้ อที่มี
ค่าเฉลี่ยต่าที่สุด ได้แก่ การเรียนรู้ด้วย Sketchnote ช่วยให้นักศึกษา
ได้นาความรู้จากวิชาอื่น ๆ มาบูรณาการ
5.2 อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาความสามารถการ
จดจาคาศัพท์ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจด้วยการจัดการเรียนรู้
แบบเน้ น ภาระงานร่ ว มกั บ การใช้ Sketchnote ส าหรั บ นั ก ศึ ก ษา
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ผู้วิจัยพบประเด็นที่สาคัญควรจะนามาอภิปรายผล
ดังต่อไปนี้
1. ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้การจดจาคาศัพท์ภาษาอังกฤษ
ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานร่วมกับการใช้ Sketchnote
ส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาสาขาวิ ชาการจั ด การโลจิ ส ติ ก ส์ คณะวิ ท ยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สอดคล้องกับรัตฐา ไทรพงษ์
พันธ์ [3] ที่ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาความสามารถทางการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระ
ง า น เ ป็ น ฐ า น ร่ ว ม กั บ Sketchnote ส า ห รั บ นั ก ศึ กษา ค ณ ะ
ศึ ก ษาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ศิล ปากร วิ ท ยาเขตพระราชวั งสนาม
จั น ทร์ โดยผลการวิ จั ย พบว่ า ความสามารถทางการอ่ า น
ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักศึกษา หลังเรียนด้วยการจัดการ
เรียนรู้แบบเน้นภาระงานเป็นฐานร่วมกับ Sketchnote สูงกว่าก่อน
เรี ย น อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .05 และสอดคล้ อ งกั บ
พิมเนตร เทพปัญญา, จารุณี มณีกุล, และนิธิดา อดิภัทรนันท์ [4] ที่
ได้ศึกษาวิจัยเรื่ อง การใช้กิจกรรมผังสัมพัน ธ์ ทางความหมายเพื่ อ
เพิ่มพูนความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษและความคงทนในการ
จ าค าศั พ ท์ ของนัก ศึก ษาระดับปริญญาตรี โดยผลการวิ จั ย พบว่า
ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของผู้เรียนเพิ่มขึ้นหลังจาก
เรี ย นโดยใช้ กิ จ กรรมผั ง สั ม พั น ธ์ ท างความหมาย นอกจากนี้ ยั ง
สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ Verena, Mani, และ Aziza [5] ที่ ไ ด้
ศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ ง Sketchnoting: หลั ก การใหม่ ใ นการพั ฒ นา
ความสามารถในการสื่ อ สารด้ ว ยภาพและปรั บ ปรุงทั ก ษะการคิด
วิ เ คราะห์ แ ละความคิ ด สร้ า งสรรค์ ส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาปี ที่ 1 สาขา
วิ ศ วกรรมศาสตร์ แ ละการออกแบบ ซึ่ ง ผลการวิ จั ย พบว่ า
Sketchnote ช่ ว ยปรั บ ปรุ ง การเรี ย นรู้ ข องนั ก ศึ ก ษาให้ เ ข้ า ใจใน
บทเรียนมากขึ้น และปรับปรุง ความสามารถของนักศึกษาในการ
สื่อสารด้วยภาพ นอกจากนี้ยังช่วยให้นักศึกษามีความสามารถในการ
จดจ าบทเรี ย นได้ ดี ขึ้ น และพั ฒ นาทั ก ษะการคิ ด วิ เ คราะห์ ใ นเชิ ง
สร้างสรรค์ของนักศึกษาอีกด้วย
2 . ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง ผู้ เ รี ย น ที่ มี ต่ อ ก า ร พั ฒ น า
ความสามารถการจดจาคาศัพท์ภาษาอังกฤษด้วยการจัด การเรียนรู้
แบบเน้ น ภาระงานร่ วมกั บการใช้ Sketchnote ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก สอดคล้องกับรัตฐา ไทรพงษ์พันธ์ [3] ที่ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง
การพัฒนาความสามารถทางการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ
ด้ ว ยการจั ด การเรี ย นรู้ แ บบเน้ น ภาระงานเป็ น ฐานร่ ว มกั บ

ตารางที่ 2 (ต่อ)
ระดับความพึงพอใจ
การจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน
̅
ร่วมกับการใช้ Sketchnote
S.D. ความหมาย
X
8.การเรียนรู้ด้วย Sketchnote ช่วย
ให้นักศึกษาได้นาความรู้จากวิชาอื่นๆ
มาบูรณาการ
3.86 0.73
มาก
9.การเรียนรู้ด้วย Sketchnote ช่วย
ให้ นั ก ศึ ก ษามี ค วามมั่ น ใจในการ
ประยุ ก ต์ ใ ช้ ท ฤษฎี ห รื อ เนื้ อ หาใน
บทเรี ย นเข้ า กั บ สถานการณ์ จ ริ ง ใน
อนาคต
3.94 0.80
มาก
ภาพรวม

4.02

0.47

มาก

จากตารางที่ 2 พบว่ า ความพึ งพอใจของผู้ เ รี ย นที่ มี ต่ อ การ
พัฒนาความสามารถการจดจาคาศัพท์ภาษาอังกฤษด้วยการจัดการ
เรียนรู้แบบเน้นภาระงานร่วมกับการใช้ Sketchnote ในภาพรวมอยู่
ในระดับมาก (X̅ = 4.02, S.D. = 0.47) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดย
เรียงลาดับค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ การจัดการเรียนรู้แบบ
เน้นภาระงานร่วมกับการใช้ Sketchnote เปิดโอกาสให้นักศึกษาใช้
ความคิดในการทางานได้อย่างอิสระ ( X̅ = 4.11, S.D. = 0.63) การ
จัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานร่วมกับการใช้ Sketchnote เปิด
โอกาสให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นกับเพื่อน
ร่ ว มชั้ น เรี ย น ( X̅ = 4.11, S.D. = 0.72) และการเรี ย นรู้ ด้ ว ย
Sketchnote ช่วยให้นักศึกษาจดจาคาศัพท์ภาษาอังกฤษได้มากขึ้น
( X̅ = 4.11, S.D. = 0.72) ส่ ว นข้ อ ที่ มี ค่ า เฉลี่ ย ต่ าที่ สุ ด ได้ แ ก่ การ
เรียนรู้ด้วย Sketchnote ช่วยให้นักศึกษาได้นาความรู้จากวิชาอื่น ๆ
มาบูรณาการ (X̅ = 3.86, S.D. = 0.73)

5. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
5.1 สรุปผลการวิจัย
1. ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้การจดจาคาศัพท์ภาษาอังกฤษ
ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานร่วมกับการใช้ Sketchnote
ส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาสาขาวิ ชาการจั ด การโลจิ ส ติ ก ส์ คณะวิ ท ยาการ
จั ด การ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี ก่ อ นเรี ย นและหลั ง เรี ย น
แตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .001 โดยพบว่า ผู้เรียนมี
คะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
2 . ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง ผู้ เ รี ย น ที่ มี ต่ อ ก า ร พั ฒ น า
ความสามารถการจดจาคาศัพท์ภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้
แบบเน้ น ภาระงานร่ วมกั บการใช้ Sketchnote ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงลาดับค่าเฉลี่ยสูงสุด 3
อันดับแรก ได้แก่ 1) การจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานร่วมกับการ
ใช้ Sketchnote เปิดโอกาสให้นักศึกษาใช้ความคิดในการทางานได้
อย่างอิสระ 2) การจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานร่วมกับการใช้
Sketchnote เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนความรู้และความ
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Sketchnote ส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาคณะศึ ก ษาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย
ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ โดยผลการวิจัย พบว่า
ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการพัฒนาความสามารถทางการ
อ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจด้วยการจัดการเรียนรู้แบบเน้น
ภาระงานเป็นฐานร่วมกับ Sketchnote มีความคิดเห็นเฉลี่ยรวมอยู่
ในระดับเห็นด้วยมาก
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[1] ทรูปลูกปัญญา. (8 มีนาคม 2562). ภาษาอังกฤษจาเป็นแค่ไหน
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6. ข้อเสนอแนะ
6.1 ข้อเสนอแนะในการนาไปใช้
1. นั ก ศึ ก ษาได้ ใ ช้ ค วามคิ ด สร้ า งสรรค์ ใ นการเขี ย น
Sketchnote จัดกลุ่มคาศัพท์ภาษาอังกฤษอย่างเป็นหมวดหมู่ ทาให้
ง่ายต่อการจดจา ทาให้มีความสนุกสนานในการเรียน

รูปที่ 1 ชิ้นงาน Sketchnote จัดกลุ่มคาศัพท์ภาษาอังกฤษ
2. อาจารย์ต้องสร้างแรงจูงใจ ให้กาลังใจ รวมทั้งแสดงให้
นักศึกษาตระหนักถึงความสาคัญของการจดจาคาศัพท์ภาษาอังกฤษ
โดยเฉพาะคาศัพท์เทคนิคทางการจัดการโลจิสติกส์เพื่อให้นักศึกษา
ได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องให้ดียิ่งขึ้น
3. นั ก ศึ ก ษาส่ ว นใหญ่ ใ ช้ smart phones และ Tablets
ดังนั้น อาจารย์ผู้สอนควรพัฒนาเทคนิคการสอนใหม่ๆ เช่น การใช้
application ต่ า ง ๆ ที่ ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ นั ก ศึ ก ษาจดจ า
คาศัพท์ภาษาอังกฤษ
6.2 ข้อเสนอแนะในการศึกษาค้นคว้าครั้งต่อไป
ควรมีการศึกษาองค์ประกอบอื่น ๆ ที่มีผลต่อประสิทธิภาพ
การพัฒนาความสามารถการจดจาคาศัพท์ภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะ
คาศัพท์เทคนิคทางการจัดการโลจิสติกส์
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The Effectiveness of Debate-Based Learning in Enhancing ESL Students’
Speaking Ability
Abigail Melad Essien
Faculty of Education, Suan Sunandha Rajabhat University, Bangkok, Thailand
Email: abigail.me@ssru.ac.th

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 DebateBased 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
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

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.
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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.

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

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
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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.

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) nonracial; 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 socioeconomic conditions entail a lot of similarities.
3.3. Description of Instruments Used
This study made use of two instruments: The ttest 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”.

3. Methodology
3.1. The Modality of the Debate-Based Lesson
During the study, Debate-Based Learning was
applied 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 university and high school students .
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

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

52

ภาคบรรยาย

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ประจาปี พ.ศ. 2563 วันที่ 15 – 16 ธันวาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

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.

4.1. 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.

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.

Table 1 Pre-Test Result of English Speaking Accuracy and fluency
Total Score
100%
Number of students

80% and above

70%

60%

50%

40%

30%

20%

Below 20

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
80% and
100%
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 Exceptionally, no students got 50% nor below 50%
presented in the table above shows a remarkable compared to the result of the pre-test.
positive result from the students’ English language
As a result, it is ethically right for the researcher
speaking ability after studying in a Debate-Based Learning to state that Debate-Based Learning Methodology has a
classroom setting. Interestingly, 50 (88%) of the students positive effect on the students’ English speaking accuracy
got 80% and above which was the mark set by the and fluency skills.
researcher to test the effectiveness of Debate-Based
Learning Methodology on students’ speaking ability. 4.2. The Result of the Students’ Perceptions toward
While 7 (12%) of the students got 70% which is still a Debate-Based Learning Methodology
hopeful suggestion of the effectiveness of Debate-Based
To find out students’ views toward Debate-Based
Learning Methodology on students’ speaking ability. 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

1.
2.

Strongly Disagree Strongly
Agree
Disagree
18
4
2
30
0
0

Debate helped me to study in a more relaxed atmosphere.
33
Debate helped me to participate actively in the
27
teaching/learning process.
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,
30
27
0
0
experiences and opinions.
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
31
21
4
1
participate in the tasks.
10.
Debate helped me to have a greater responsibility for
28
28
1
0
myself and the group.
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
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Debate helped me to study in a more
relaxed atmosphere.
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 selfconfidence in English.
Debate fostered exchange of knowledge,
information, experiences and opinions.
Debate helped me to receive useful
feedbacks.
My speaking ability improved through debate.
Debate has improved my problem-solving
skills.
Debate makes it difficult getting members to
actively participate in the tasks.
Debate helped me to have a greater
responsibility for myself and the group.

Agree
Responses
51

Percentage

Percentage

90%

Disagree
Responses
6

57

100%

0

0%

57

100%

0

0%

57

100%

0

0%

57

100%

0

0%

57

100%

0

0%

57
56

100%
98%

0
1

0%
2%

52

91%

5

9%

56

98%

1

2%

10%
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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.

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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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.
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การรับรู้ความสามารถของตนเองในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
โดยใช้การโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร์ ของนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ ชั้นปีที่ 4
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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พัชราภร พูลบุญ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
Email : jack_yudya@hotmail.com

บทคัดย่อ
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) การรับรู้ความสามารถของตนเองในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดย
ใช้การโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร์ ของนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และ 2) ความสัมพันธ์ระหว่าง
การรับรู้ความสามารถของตนเองในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้การโต้ แย้งเชิงวิทยาศาสตร์กับความสามารถในการเขียนแผนการ
จัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้การโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร์ กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา ได้แก่ นักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยราช
ภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยา จ านวน 28 คน เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล โดยใช้ แ บบสอบถามการรับ รู้ ค วามสามารถของตนเองในการจั ด การเรี ย นรู้
วิทยาศาสตร์โดยใช้การโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร์ และแบบประเมินความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้การโต้แย้ง
เชิงวิทยาศาสตร์ แล้ววิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน
ผลการวิจัย พบว่า 1) นักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 มีระดับการรับรู้ความสามารถของตนเองในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
โดยใช้การโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และ 2) การรับรู้ความสามารถของตนเองในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้
การโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร์ ไม่มีความสัมพันธ์กับความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้การโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร์
คาสาคัญ: 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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ข้อมูลเชิงวิทยาศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป Iordanou. [6].
; Schwarz. [7].
แม้ว่าการโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร์จะเป็นเป้าหมายสาคัญของการ
สอนวิทยาศาสตร์ เป็นสิ่งสะท้อนลักษณะและกระบวนการทางาน
ของนักวิทยาศาสตร์ แต่การโต้ แย้งนั้นเกิดขึ้ นได้ยากในห้องเรียน
วิ ท ยาศาสตร์ Newton. [8]. เนื่ อ งจากการโต้ แ ย้ ง ไม่ ไ ด้ รั บ การ
สนั บ สนุ น อย่ า งจริ ง จั ง ในห้ อ งเรี ย นวิ ท ยาศาสตร์ ผนวกกั บ ครู
วิทยาศาสตร์เองก็ยังขาดความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับ
การจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้การโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร์
และไม่สามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้
ทั ก ษะดั งกล่ า ว ส่ งผลให้ มี ค วามจ าเป็ น ต้ อ งส่ งเสริ ม และพั ฒ นา
ความสามารถในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้การโต้แย้ง
เชิ งวิ ท ยาศาสตร์ ให้ แ ก่ ค รู ผู้ ส อน โดยเริ่ ม พั ฒ นาตั้ งแต่ ช่ ว งก่ อ น
ประจาการ
จากประสบการณ์ ที่ ผู้ วิจัย ท าการสอนในรายวิชาการจั ด การ
เรี ย นรู้ วิ ท ยาศาสตร์ ใ นระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาให้ กั บ นั ก ศึ ก ษาครู
วิทยาศาสตร์ที่ผ่านมา โดยกาหนดให้มีการทดลองปฏิบัติการสอนใน
ชั้นเรียน (micro teaching) นักศึกษาครูวิทยาศาสตร์เลือกการใช้
ประเด็นทางสังคมที่เกี่ย วข้องกับวิทยาศาสตร์มาให้ผู้เรียนได้มีการ
อภิ ป รายร่ ว มกั น ในชั้ น เรี ย น แต่ ไม่ ส ามารถจะน าเสนอประเด็ น
เหล่านี้อย่างไรให้กระตุ้นและเร้าความสนใจของผู้เรียนในการคิด
อีกทั้งจะทาอย่างไรให้เกิดความสมดุลกันระหว่างการสอนเนื้อหา
หลักและการพัฒนาทักษะการโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร์ และไม่ทราบ
ว่ า กระบวนการการจั ด การเรี ย นรู้ นั้ น เป็ น ไปตามหลั ก การหรื อ
ปฏิ บั ติ ก ารสอนได้ ค รบขั้ น ตอนของการโต้ แ ย้ งเชิ งวิ ท ยาศาสตร์
หรือไม่ ด้วยเหตุผลข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการรับรู้
ความสามารถของตนเองในการจั ดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้
การโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร์ ของนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ ซึ่งผลจาก
การศึกษาจะทาให้ทราบระดับการรับรู้ความสามารถของตนเองของ
นักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ เพื่อผู้วิจัยจะได้นาผลไปปรับปรุงรูปแบบ
และวิ ธี ก ารสอนในรายวิ ช า รวมไปถึ งเพื่ อ ส่ งเสริ ม และพั ฒ นา
นักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ให้มี ความสามารถในการจัด การเรียนรู้
วิทยาศาสตร์โดยใช้การโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร์ ซึ่งความสามารถนี้
ประกอบด้วย การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ การเขียนแผนการ
จัดการเรียนรู้ และการปฏิบัติการสอน ได้อย่างถูกต้อง พร้อมทั้งให้
นักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ ได้ตระหนักรู้ในความสามารถของตนเอง
และมี ค วามมุ่ ง มั่ น ในการพั ฒ นาตนเองเพื่ อ ให้ เกิ ด ประโยชน์ ต่ อ
ผู้เรียนของตนในอนาคต ให้มีทักษะการโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร์ และ
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์สูงขึ้น อันเนื่องมาจาก
การจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพของนักศึกษาครู
วิทยาศาสตร์นั่นเอง

1. บทนา
การรั บ รู้ ค วามสามารถของตนเอง (self-efficacy) เป็ น การ
ประเมินความสามารถของตนเองว่ามีความสามารถเพียงพอที่จะ
กระทาหรือแสดงพฤติก รรมในกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งได้ สาเร็จ
หรือไม่ และในระดับใด ซึ่ งการรับ รู้ความสามารถของตนเองนั้ น
ประกอบไปด้ ว ย 2 องค์ ป ระกอบ ได้ แ ก่ 1) ความคาดหวั ง ใน
ค ว า ม ส า ม า ร ถ ข อ ง ต น เอ ง (Efficacy Expectancies) คื อ
การประเมินความสามารถของตนเองว่าจะทากิจกรรมนั้นๆ ได้ใน
ระดั บ ใด และ 2) ความคาดหวั งต่ อ ผลลั พ ธ์ ที่ ได้ จ ากการกระท า
(Outcome Expectancies) คือ การคาดคะเนว่าพฤติกรรมที่ทาจะ
น าไปสู่ ผ ลของการกระท าแบบใด ทั้ งนี้ บุ ค คลที่ มี ก ารรั บ รู้
ความสามารถของตนเองสูงจะพิจารณางานที่มีความซับซ้อน เป็น
สิ่งที่ท้าทายมากกว่าเป็นความเสี่ยงหรือเป็นสิ่งที่ต้องหลีกเลี่ยง มี
ความต้องการความสาเร็จสูง มีการใช้ความพยายามในการทางาน
และล้มเลิกการทางานเมื่อประสบกับปัญหาต่างๆ ได้ยากกว่าบุคคล
ที่มีการรับรู้ความสามารถของตนเองต่า Bandura. [1]. ; Luthan.
[2].
การรับรู้ความสามารถของตนเองถูกนามาศึกษาและประยุกต์ใช้
ในกิ จ กรรมต่ า งๆ ของมนุ ษ ย์ อ ย่ า งกว้ า งขวาง เพื่ อ ใช้ อ ธิ บ าย
พฤติกรรมต่างๆ อาทิเช่น การนาไปศึกษากับพฤติกรรมของผู้เรียน
ในระดับชั้นตั้งแต่ปฐมวัย จนถึงระดับอุดมศึกษา และนาไปศึกษา
กับรูปแบบการเรียนการสอนที่มีความหลากหลาย เนื่องจากผลของ
การศึ ก ษาสามารถน ามาใช้ อ ธิ บ ายพฤติ ก รรมของผู้ เรี ย น น ามา
ปรับปรุงรูปแบบหรือปรับใช้ในการสอน นามาสร้างหลักสูตร และ
นามาสร้างระบบการช่วยเหลือผู้เรียนได้
การโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร์เป็นการเรียนรู้ผ่านบริบทที่เกี่ยวกับ
วิทยาศาสตร์กับสังคม ทาให้การเรียนนั้นมีความหมายกับผู้เรียน
อย่ างแท้ จ ริง การโต้ แ ย้ งเป็ น รูป แบบที่ ส่ งเสริม ให้ เกิ ด การเรี ยนรู้
วิท ยาศาสตร์ การใช้ ค วามรู้เกี่ ย วกั บ ธรรมชาติ ข องวิท ยาศาสตร์
พัฒนาพฤติกรรมและเจตคติเชิงบวกต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ เป็น
การเชื่อมโยงระหว่างความรู้และบริบทแวดล้อม นอกจากนั้นเปิด
โอกาสให้ผู้เรียนสร้างคาถามที่มีความหมายในโลกความจริง เป็น
การเรียนรู้ที่สมาชิกภายในกลุ่มร่วมกันอภิปรายด้วยการโต้แย้งอย่าง
มีเหตุผล ซึ่งผู้เรียนมีรูปแบบแนวคิดในการหาเหตุผล และหลักฐาน
เพื่อแก้ปัญหานาไปสู่คาตอบของคาถามได้อย่างอิสระ Evagorou.
[3]. ; Berland. [4]. ในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมาการโต้แย้งได้รับ
ความสนใจและศึกษาวิจัยอย่างมากในวงการวิทยาศาสตร์ศึกษา
เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะการโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร์ ให้เป็น
ผู้รู้วิทยาศาสตร์ และมีทักษะการคิดขั้นสูง Yun. [5]. เนื่องจากการ
มี ส่ ว นร่ ว มในการโต้ แ ย้ ง ของผู้ เ รี ย นเป็ น การฝึ ก ปฏิ บั ติ ท าง
วิทยาศาสตร์ โดยมีความสัมพันธ์ระหว่างความเข้าใจและทักษะการ
มีส่ ว นร่ วมในการโต้แ ย้ งเชิ งวิ ท ยาศาสตร์ Berland. [4] ผ่ านการ
วิเคราะห์ถึงความน่าเชื่อถือและความเป็นไปได้ของข้อมูล รวมไปถึง
การเลือกแหล่งข้อมูลที่มีคุณภาพ เพื่อนาไปสู่การสร้างและสื่อสาร

2. ความมุ่งหมายของการวิจัย
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สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) ตั้งแต่ 0.2 ขึ้นไป และค่า t ที่มีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 มาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
4.1.2 แบบประเมินความสามารถในการเขียนแผนการจัดการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้การโต้แ ย้งเชิงวิทยาศาสตร์ ดาเนินการ
ตามขั้นตอนดังนี้
1) ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ และมีการใช้การโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร์ในชั้น
เรี ย น ก าหนดประเด็ น การประเมิ น 6 ประเด็ น ดั งนี้ การเขี ย น
สาระสาคัญ การเขียนสาระการเรียนรู้ การตั้งจุดประสงค์การเรียนรู้
การก าหนดขั้ น ตอนและการออกแบบกิ จ กรรมการเรี ย นรู้ การ
กาหนดสื่อการเรียนรู้ การกาหนดวิธีการประเมินผล
2) ออกแบบแบบประเมินความสามารถในการเขียนแผนการ
จัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้การโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร์ เป็น
แบบประเมินระดับความสามารถ ประเมินค่า 3 ระดับ คือ 0 1 2
3) น าแบบประเมิ น ไปให้ ไ ปให้ ผู้ เ ชี่ ย วชาญพิ จ ารณาความ
สอดคล้องของเนื้อหาแบบประเมินกับวัตถุประสงค์ตามแบบวัดค่า
ดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 0.60-1.00
4.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล
4.2.1 นาแบบสอบถามการรับรู้ความสามารถของตนเองในการ
จัดการเรียนรู้วิท ยาศาสตร์โดยใช้ก ารโต้แย้ งเชิงวิท ยาศาสตร์ ให้
นักศึกษาทาแบบสอบถาม จานวน 28 คน
4.2.2 น าแบบประเมิ น ความสามารถในการเขี ย นแผนการ
จัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้การโต้ แย้ งเชิงวิท ยาศาสตร์ ไป
ประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษา จานวน 28 คน
4.2.3 วิ เคราะห์ ข้ อมู ลเชิ งปริม าณจากแบบสอบถามการรับ รู้
ความสามารถของตนเองในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้
การโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร์ และแบบประเมินความสามารถในการ
เขียน
แผนการจั ด การเรี ย นรู้ วิ ท ยาศาสตร์ โ ดยใช้ ก ารโต้ แ ย้ ง เชิ ง
วิทยาศาสตร์
4.3 การวิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ทางสถิติ เพื่อหาค่าเฉลี่ย ร้อยละ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน
จากแบบสอบถามการรับรู้ความสามารถของตนเองในการจัดการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้การโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร์ ของนักศึกษา
ครู วิ ท ยาศาสตร์ และแบบประเมิ น ความสามารถในการเขี ย น
แผนการจั ด การเรี ย นรู้ วิ ท ยาศาสตร์ โ ดยใช้ ก ารโต้ แ ย้ ง เชิ ง
วิทยาศาสตร์

2.1 เพื่อศึกษาการรับรู้ความสามารถของตนเองในการจัดการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้การโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร์ ของนักศึกษา
ครูวิทยาศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
2.2 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความสามารถของ
ตนเองในการจั ด การเรี ย นรู้ วิ ท ยาศาสตร์ โ ดยใช้ ก ารโต้ แ ย้ งเชิ ง
วิทยาศาสตร์กับความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
วิท ยาศาสตร์โดยใช้การโต้แย้งเชิ งวิทยาศาสตร์ ของนักศึ กษาครู
วิทยาศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

3. ขอบเขตการวิจัย
3.1 กลุ่ ม ตัว อย่ า ง เป็ น นั ก ศึก ษาระดับ ปริญ ญาตรี 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
พระนครศรี อ ยุ ธ ยา ชั้ น ปี ที่ 4 จ านวน 28 คน โดยการสุ่ ม แบบ
เจาะจง (Purposive sampling)
3.2 เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล
3.2.1 แบบสอบถามการรับ รู้ความสามารถของตนเองในการ
จัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้การโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร์
3.2.2 แบบประเมินความสามารถในการเขียนแผนการจัดการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้การโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร์

4. วิธีดาเนินการวิจัย
4.1 การสร้างเครื่องมือวิจัย
4.1.1 แบบสอบถามการรับรู้ความสามารถของตนเองในการ
จั ด การเรี ย นรู้ วิ ท ยาศาสตร์ โ ดยใช้ ก ารโต้ แ ย้ งเชิ งวิ ท ยาศาสตร์
ดาเนินการตามขั้นตอนดังนี้
1) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับตัว
แปรที่ต้องการวัดเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถามการ
รับ รู้ ได้ แก่ ความเข้ าใจหลั ก การ และจุ ด มุ่ งหมายในการจั ด การ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้การโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร์
2) ก าหนดนิ ยามเชิงปฏิ บั ติก ารจากการศึก ษาในข้อ 1 ผู้วิจั ย
เขี ย นนิ ย ามตามลั ก ษณะที่ ต้ อ งการวั ด และเขี ย นข้ อ ความให้
สอดคล้องกับนิยามเชิงปฏิบัติการ โดยลักษณะของแบบสอบถาม
การรับรู้เป็นชนิด
ข้อความ แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ
3) นาแบบสอบถามการรับรู้ไปตรวจสอบหาคุณภาพด้านความ
เที่ ย งตรงเฉพาะหน้ า (Face Validity) โดยผู้เชี่ย วชาญจ านวน 3
ท่าน เป็นผู้พิจารณาความสอดคล้องกับนิยามเชิงปฏิบัติการ ความ
เหมาะสมด้านเนื้อหา และภาษาที่ใช้ในข้อความ แล้วใช้เกณฑ์ ดัชนี
ความสอดคล้อง (IOC) มีค่าตั้งแต่ 0.6 ขึ้นไป
4) น าแบบสอบถามการรั บ รู้ ไ ป try out กั บ กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง
จ านวน 28 คน แล้ ว น ามาตรวจให้ ค ะแนนตามเกณฑ์ ที่ ก าหนด
วิเคราะห์หาค่าอานาจจาแนกรายข้อ ด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวมทั้งฉบับ (ItemTotal Correlation) และการทดสอบความแตกต่ า งรายข้ อ ของ
กลุ่ ม สู งกั บ กลุ่ ม ต่ าโดยใช้ ส ถิ ติ t-test แล้ ว เลื อ กข้ อ ความที่ มี ค่ า

5. ผลการวิจัย
5.1 ศึกษาการรับรู้ความสามารถของตนเองในการจัดการเรียนรู้
วิท ยาศาสตร์โดยใช้การโต้แย้งเชิ งวิทยาศาสตร์ ของนักศึ กษาครู
วิทยาศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ผู้วิจัยนาเสนอผลการวิจัย โดยแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้
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5.2 ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความสามารถของตนเองใน
การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้การโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร์กับ
ความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้
การโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร์ ของนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ ชั้นปีที่ 4
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ผู้วิจัยนาเสนอผลการวิจัย โดยแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ระดับความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
วิท ยาศาสตร์โดยใช้การโต้แย้งเชิ งวิทยาศาสตร์ ของนักศึ กษาครู
วิ ท ยาศาสตร์ พบว่ า ระดั บ ความสามารถในการเขี ย นแผนการ
จัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้การโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร์ ของ
นักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย =
23.11 , ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน = 0.743) มี ค ะแนนระดั บ
ความสามารถมากที่สุด คือ 24 คะแนน จานวน 22 คน คิดเป็นร้อย
ละ 78.58 มีคะแนนระดับความสามารถรองลงมา คือ 23 คะแนน
จ านวน 3 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 10.71 และมี ค ะแนนระดั บ
ความสามารถต่าที่สุด คือ 17 คะแนน จานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ
10.71 และประเด็นที่นักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ต้องปรับปรุงในการ
เขี ย นแผนการจั ด การเรี ย นรู้ วิ ท ยาศาสตร์ โดยใช้ ก ารโต้ แ ย้ งเชิ ง
วิทยาศาสตร์ คือ การตั้งจุดประสงค์การเรียนรู้ต้องเน้นด้านทักษะ
พิสัยที่จะทาให้ผู้เรียนเกิดทักษะการโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร์ และ
การก าหนดวิ ธี ก ารประเมิ น ผล ก าหนดเกณฑ์ ก ารประเมิ น ต้ อ ง
สอดคล้องกับทักษะการโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร์
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้
ความสามารถของตนเองในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้
การโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร์กับความสามารถในการเขียนแผนการ
จัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้การโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร์ ของ
นั ก ศึ ก ษาครู วิ ท ยาศาสตร์ ชั้ น ปี ที่ 4 มหาวิ ท ยาลั ยราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา พบว่า นักศึกษาครูวิทยาศาสตร์มีระดับการรับรู้
ความสามารถของตนเองในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้
การโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร์ ไม่มีความสัมพันธ์กับความสามารถใน
การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้การโต้แย้งเชิง
วิ ท ยาศาสตร์ อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ (r = 0.108, p > 0.05)

ตอนที่ 1 สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า กลุ่ม
ตั ว อย่ า งมี จ านวน 28 คน เป็ น เพศหญิ ง 23 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ
82.10 และ เพศชาย 5 คน คิดเป็นร้อยละ 17.90 มีคะแนนเกรด
เฉลี่ยสะสมอยู่ในช่วง 3.01-3.50 มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 53.60
รองลงมา คื อ ช่ ว ง 2.51-3.00 คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 21.40 ช่ ว ง 3.514.00 คิ ด เป็ น ร้ อยละ 17.90 และช่ ว ง 2.00-2.50 คิ ด เป็ น ร้อ ยละ
7.10 ตามล าดั บ ระดั บ ชั้ น ที่ ท ดลองปฏิ บั ติ ก ารสอนระดั บ
มัธยมศึกษาตอนต้นมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 60.70 รองลงมา คือ
ระดั บ ประถมศึ ก ษาตอนปลาย คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 35.70 และ
ระดับประถมศึกษาตอนต้น คิดเป็นร้อยละ 25.00 ตามลาดับ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่ทดลองปฏิบัติการสอนมากที่สุด คือ
สาระที่ 2 วิทยาศาสตร์กายภาพ คิดเป็นร้อยละ 78.6 รองลงมา คือ
สาระที่ 3 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ คิดเป็นร้อยละ 64.30 สาระ
ที่ 1 วิ ท ยาศาสตร์ ชีว ภาพ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 50.00 และสาระที่ 4
เทคโนโลยี คิดเป็นร้อยละ 3.60 ตามลาดับ
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ ระดับการรับรู้ความสามารถ
ของตนเองในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้การโต้แย้งเชิง
วิทยาศาสตร์ ของนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พบว่า ระดับการรับรู้ความสามารถของ
ตนเองในการจั ด การเรี ย นรู้ วิ ท ยาศาสตร์ โ ดยใช้ ก ารโต้ แ ย้ งเชิ ง
วิทยาศาสตร์ ของนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ พบว่า ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.73 , ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.679 )
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่สูงที่สุดลาดับที่หนึ่ง คือ ข้อที่
16 ข้าพเจ้าสามารถใช้สื่อการเรียนการสอนเหมาะสมกับกิจกรรม
การเรียนรู้ในการโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร์และผู้เรียนได้ อยู่ในระดับ
มาก รองลงมา คื อ ข้ อ ที่ 10 ข้ า พเจ้ า สามารถน าเสนอประเด็ น
สถานการณ์ เรื่ องที่จะสอนในการโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร์ได้อย่าง
ชัดเจนในขั้นนาเข้าสู่บทเรียน และข้อที่ 20 ข้าพเจ้าสามารถระบุ
ข้อจากัดที่เป็นอุปสรรคต่อการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้
การโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร์ได้ อยู่ในระดับมาก และข้อที่ต่าที่สุด คือ
ข้ อ ที่ 3 ข้ า พเจ้ า สามารถบอกองค์ ป ระกอบของการโต้ แ ย้ งเชิ ง
วิทยาศาสตร์ได้ อยู่ในระดับปานกลาง

ตารางที่ 1 ระดับการรับรู้ความสามารถของตนเองในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้การโต้แย้งเชิงวิท ยาศาสตร์ ของนักศึกษาครู
วิทยาศาสตร์
(n = 28)

ข้อความ
1. ข้าพเจ้าสามารถบอกความหมายของการโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร์ได้
2. ข้าพเจ้าสามารถบอกได้ว่าทฤษฎีการเรียนรู้ใดบ้างที่ส่งเสริมการโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร์
3. ข้าพเจ้าสามารถบอกองค์ประกอบของการโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร์ได้
4. ข้าพเจ้าสามารถบอกความสาคัญของการโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร์ได้
5. ข้าพเจ้าสามารถอธิบายลักษณะของกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการโต้แย้งเชิง
วิทยาศาสตร์ได้

ค่า
เฉลี่ย
3.79
3.50
3.46
3.86
3.82

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
0.568
0.694
0.793
0.705
0.772

ระดับ
การรับรู้
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
มาก
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
ข้อความ
6. ข้าพเจ้าสามารถอธิบายลักษณะสาคัญของการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการโต้แย้งเชิง
วิทยาศาสตร์ได้
7. ข้าพเจ้าสามารถเลือกใช้วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรู้ทสี่ ่งเสริมการโต้แย้งเชิง
วิทยาศาสตร์ได้
8. ข้าพเจ้าสามารถเขียนแผนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้การโต้แย้งเชิง
วิทยาศาสตร์ได้
9. ข้าพเจ้าสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในการโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร์ได้เป็นลาดับขั้นตอน
10. ข้าพเจ้าสามารถนาเสนอประเด็น สถานการณ์ เรื่องที่จะสอนในการโต้แย้งเชิง
วิทยาศาสตร์ได้อย่างชัดเจนในขั้นนาเข้าสู่บทเรียน
11. ข้าพเจ้าสามารถอธิบายขั้นตอนในการทากิจกรรมการเรียนรู้ในการโต้แย้งเชิง
วิทยาศาสตร์ได้ชัดเจน
12. ข้าพเจ้าสามารถอธิบายธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ หลักการ ทฤษฎี มโนทัศน์ กฎเกณฑ์
เนื้อหาสาระทางวิทยาศาสตร์ ที่เกีย่ วข้องกับการทากิจกรรมการเรียนรู้ในการโต้แย้งเชิง
วิทยาศาสตร์ได้
13. ข้าพเจ้าสามารถเลือกใช้ทักษะ / เทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนสรุป
ความรู้ด้วยตนเองจากการทากิจกรรมการเรียนรู้ในการโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร์ได้
14. ข้าพเจ้าสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม มีการใช้คาถาม และอานวยความ
สะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ในการโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร์ได้
15. ข้าพเจ้าสามารถสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ โดยการชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ของกิจกรรม
การเรียนรู้ และการปฏิบัติกิจกรรมการโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร์ได้
16. ข้าพเจ้าสามารถใช้สื่อการเรียนการสอนเหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนรู้ในการโต้แย้ง
เชิงวิทยาศาสตร์และผู้เรียนได้
17. ข้าพเจ้าสามารถวัดและประเมินผลการโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร์ด้วยวิธีการที่สอดคล้อง
กับทักษะการโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร์ได้
18. ข้าพเจ้าสามารถให้ข้อมูลย้อนกลับ เพื่อให้ผู้เรียนใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองได้
19. ข้าพเจ้าสามารถระบุปัจจัยที่สง่ เสริมให้เกิดการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้การ
โต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร์ได้
20. ข้าพเจ้าสามารถระบุข้อจากัดที่เป็นอุปสรรคต่อการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้
การโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร์ได้
รวม

ค่า
เฉลี่ย
3.54

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
0.693

ระดับ
การรับรู้
มาก

3.82

0.723

มาก

3.50

0.694

ปานกลาง

3.61
3.89

0.786
0.685

มาก
มาก

3.68

0.670

มาก

3.54

0.637

มาก

3.64

0.621

มาก

3.86

0.591

มาก

3.82

0.612

มาก

3.93

0.663

มาก

3.68

0.670

มาก

3.86
3.82

0.651
0.723

มาก
มาก

3.89

0.629

มาก

3.73

0.679

มาก

ลาดับนักศึกษา

รูปที่ 1 ระดับความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้การโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร์ ของนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

61

ภาคบรรยาย

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ประจาปี พ.ศ. 2563 วันที่ 15 – 16 ธันวาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

ตารางที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความสามารถของตนเองในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้การโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร์กับ
ความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้การโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร์ ของนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์

สหสัมพันธ์
การรับรูค้ วามสามารถของตนเองในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้การ
โต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร์

ความสามารถในการเขียนแผน
การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
โดยใช้การโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร์
Pearson Correlation
P - value
0.108
0.554

หมายเหตุ : **p < .01, p – value คือ Sig. (1 - tailed)

การวางแผน ควบคุม กากับพฤติกรรมตนเอง และการกากับติดตาม
การเปลี่ ย นแปลง ท าให้ ค รู เ ปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมได้ ต ามที่
ตั้งเป้าหมายไว้ และเกิดความสัมพันธ์ระหว่างการรับรูค้ วามสามารถ
ของตนเองและความสามารถในการปฏิบัติการสอน
นอกจากนี้ ค วามสั ม พั น ธ์ จ ะเกิ ด ขึ้ น ได้ ก็ ต่ อ เมื่ อ นั ก ศึ ก ษาครู
วิทยาศาสตร์ต้องมีระดับระดับการรับรู้ความสามารถของตนเองใน
ระดับ มาก และต้ องมีป ระสบการณ์ ในการเขีย นแผนการจั ดการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้การโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร์ สอดคล้องกับ
แนวคิดของแบนดูรา Bandura. [11]. ; Luthans. [2]. ได้อธิบายว่า
ประสบการณ์ที่ประสบความสาเร็จเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความ
เชื่อในการรับรู้ความสามารถของตนเองของบุคคลมากที่สุด โดย
ประสบการณ์นั้นจะส่งผลให้บุคคลกระทาหรือแสดงพฤติกรรมใน
กิ จ กรรมต่ า งๆ ให้ ส าเร็ จ ได้ แ ตกต่ า งกั น ขึ้ น อยู่ กั บ ระดั บ การรั บ รู้
ความสามารถของตนเอง

6. อภิปรายผล
งานวิจัยนี้พบว่า ระดับการรับรู้ความสามารถของตนเองในการ
จัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้การโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร์ ของ
นั ก ศึ ก ษาครู วิท ยาศาสตร์ ในภาพรวมอยู่ ในระดั บ มาก ถึ งแม้ ว่ า
นักศึกษาครูวิทยาศาสตร์มีความรู้ความเข้าใจในหลักการของการ
จัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้การโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร์ แต่ก็ยัง
ขาดความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ คือ สามารถนาเสนอประเด็น
สถานการณ์ เรื่องที่จะสอนในการโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร์ได้อย่าง
ชัดเจนในขั้นนาเข้าสู่บทเรียน แต่ไม่สามารถบอกองค์ประกอบของ
การโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร์ได้ สอดคล้องกับ วิไลวรรณ ทรงศิลป์
[9] ที่ ได้ ท าการศึ ก ษาการรั บ รู้ แ ละสภาพการจั ด การเรี ย นรู้ ข อง
ครูผู้สอนวิชาชีววิทยาพื้นฐาน 3 คน เพื่อตรวจสอบความต้องการ
จ าเป็ น ในการจั ด การเรี ย นรู้ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ทั ก ษะการโต้ แ ย้ งทาง
วิทยาศาสตร์ พบว่า ครูวิทยาศาสตร์ยังคงให้ความสาคัญที่การสอน
เนื้ อหาเป็ นหลักมากกว่าการกระตุ้นการเรียนรู้เพื่อพั ฒ นาทั กษะ
กระบวนการรวมถึ งทั ก ษะการโต้ แ ย้ งทางวิท ยาศาสตร์ ครูยั งไม่
ชัดเจนในการสอนที่แสดงองค์ประกอบการโต้แย้งทางวิทยาศาสตร์
และการยกตัวอย่างการโต้แย้งที่ดีให้ผู้เรียนได้เห็นชัดเจน และขาด
การให้ข้อมูลย้อนกลับไปสู่การโต้แย้งของผู้เรียน
การรั บ รู้ ค วามสามารถของตนเองในการจั ด การเรี ย นรู้
วิทยาศาสตร์โดยใช้การโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร์ ไม่มีความสัมพันธ์
กับความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
โดยใช้การโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร์ ซึ่งการวัดระดับ ความสามารถ
ของตนเอง และความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
ของนั ก ศึ ก ษาครู วิ ท ยาศาสตร์ ควรวั ด จากการเข้ า ร่ ว มพั ฒ นา
ความสามารถในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้การโต้แย้งเชิง
วิทยาศาสตร์ ถึงจะทาให้ผลการวิจัยมีความสัมพันธ์กัน สอดคล้อง
กับ เอนก นรสาร [10] ที่ มีก ารใช้ รูป แบบการจั ดการความรู้โดย
บู ร ณาการแนวคิ ด การรั บ รู้ ค วามสามารถตนเองและการก ากั บ
ตนเอง มาพัฒนาความสามารถด้านการจัดการเรียนการสอนของครู
วิทยาลัยนาหว้า มหาวิทยาลัยนครพนม พบว่าครูวิทยาลัยนาหว้า มี
ระดับการรับรู้ความสามารถของตนเองและการกากับตนเองระดับ
มากส่งผลต่อความสามารถในการปฏิบัติการสอน เพราะการได้วิ
เคราะห์์ตนเอง ตัดสินใจร่วมกันในการตั้งเป้าหมายความสาเร็จ ใช้

7. ข้อสรุปและการนาไปใช้
7.1 ข้อเสนอแนะสาหรับการนาผลการวิจัยไปใช้
1) จากผลการวิจัยที่พบว่า นักศึกษาครูวิทยาศาสตร์มีระดับการ
รับรู้ความสามารถของตนเองในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดย
ใช้การโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร์ อยู่ในระดับมาก สถาบันการผลิตครู
วิ ท ยาศาสตร์ ส ามารถน าผลการวิ จั ย มาใช้ เป็ น แนวทางในการ
ปรับปรุงหลักสูตร รูปแบบวิธีการสอน กระบวนการสอน และการ
ออกแบบกิ จ กรรมการสอน เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษาครู วิ ท ยาศาสตร์ มี
ความสามารถในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้การโต้แย้งเชิง
วิทยาศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2) นักศึกษาครูวิทยาศาสตร์มีระดับความสามารถในการเขียน
แผนการจั ด การเรี ย นรู้ วิ ท ยาศาสตร์ โ ดยใช้ ก ารโต้ แ ย้ ง เชิ ง
วิท ยาศาสตร์ อยู่ ในระดั บ มาก สถาบั น การผลิ ต ครู วิ ท ยาศาสตร์
สามารถน าผลการวิ จั ย มาใช้ เป็ น แนวทางในการสอนการเขี ย น
แผนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้ถูกต้อง ครบทุกองค์ประกอบ
และสอดคล้องกับหลักการโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร์
3) จากผลการวิจัยที่พบว่า การรับรู้ความสามารถของตนเองใน
การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้การโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร์ ไม่
มีความสัมพันธ์กับความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
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[8] Newton, P. R. Driver & J. Osborne. , “ The place of
argumentation in the Pedagogy of school science” ,
International Journal of Science Education, vol. 21,
no. 5, pp. 553-576, 1999.
[9] วิ ไ ลวรรณ ทรงศิ ล ป์ . “การพั ฒ นาทั ก ษะการโต้ แ ย้ ง ทาง
วิทยาศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการสืบเสาะเชิงโต้แย้งร่วมกับการ
เขี ยนเชิ งโต้ แย้ง ”, วิทยานิ พ นธ์ป ริญ ญาปรัชญาดุษ ฎี บัณ ฑิ ต ,
สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2561.
[10] เอนก นรสาร. “การพั ฒ นารู ป แบบการจั ด การความรู้ โดย
บูรณาการแนวคิดการรับรู้ความสามารถตนเองและการกากับ
ตนเองเพื่อพัฒนาความสามารถด้านการจัดการเรียนการสอน
ของครู วิ ท ยาลั ย นาหว้ า มหาวิ ท ยาลั ย นครพนม”, วารสาร
มหาวิทยาลัยนครพนม 6 (1): 106-114, 2559.
[11] Bandura, A. , “ Social foundations of thought and
action”, Englewood Cliffs, New Jersey : Prentice Hall,
1986.

วิทยาศาสตร์โดยใช้การโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร์ ควรมีการพัฒ นา
รูปแบบที่ส่งเสริม ความสามารถในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
โดยใช้การโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร์ เพื่อให้นักศึกษาครูวิทยาศาสตร์มี
การรั บ รู้ ค วามสามารถของตนเองมากขึ้ น แล้ ว น าไปการพั ฒ นา
ความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
7.2 ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยในครั้งต่อไป
1) ควรมีการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความสามารถ
ของตนเองในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้การโต้แย้งเชิง
วิทยาศาสตร์ และความแตกต่างตามลักษณะส่วนบุคคล เช่น เพศ
คะแนนเฉลี่ยสะสม ระดับชั้น และสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่
ทดลองปฏิบัติการสอน
2) เนื่ อ งจากงานวิ จั ย นี้ เป็ น การศึ ก ษาเชิ ง ปริ ม าณ ควร
ท าการศึ ก ษาเชิ งคุ ณ ภาพควบคู่ กั น ไปด้ วย โดยใช้ ก ารสั ม ภาษณ์
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
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

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
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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.

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.

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.

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.

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?

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

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
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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 (x̅ = 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 (x̅ = 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.”), (x̅ = 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 (x̅ =
3.73, S.D. = 0.907) and (x̅ = 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.

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

4

Studying English helps me
improve my personality.
When I hear a student in
my class speak English
fluently, it inspires me to
practice speaking with
him/her.
I am able to pay attention
while studying.
Studying English helps me
establish good relationship
with friends.

3

10

2
8

I like to practice English the
way native speakers do.

x̅

S.D.

4.27
3.93

0.785
0.980

3.73

0.907

3.50

0.777

3.40

0.675

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 (x̅ = 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 (x̅ = 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, (x̅ = 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,
(x̅ = 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, (x̅ = 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 3: A demonstration of English minor students’
attitudes toward English language learning in terms of
emotional aspect.

4

7
2
1

Studying English helps me
communicate effectively in
English.
In my opinion, a person
who speaks more than one
language was considered a
very knowledgeable one.
Studying English enables
me to create new thoughts.
I have better knowledge
and understanding when
studying English.
Having good English will
help me learn other
subjects as well.

4.13

0.681

4.00

0.830

3.97

0.765

3.70

0.750

3.67

0.802

Emotional aspect of
attitudes

7

I am interested in
studying English
Knowing English is an
important goal in my life.
I feel proud when
studying English language.
Studying English subject
makes me feel more
confident
Studying English provides
me good emotions
(feelings).

8
5
6
10

x̅
4.17

0.699

4.17

0.913

3.83

0.648

3.80

0.664

3.70

0.750

S.D.

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 (x̅ = 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 (x̅ = 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, (x̅ =
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”), (x̅ =3.70, S.D. = 0.750). The item number 10,
(“Studying English provides me good emotions (feelings”)
received the lowest mean score, (x̅ = 3.70, S.D. = 0.750).

Table 2: A demonstration of English minor students’
attitudes toward English language learning in terms of
cognitive aspect.
Item
Cognitive aspect of
x̅
number
attitudes
S.D.
5

Item
number
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Moreover, almost half of the respondents had agreed on
this item.

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.

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 thirdyear 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,

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 เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ 5 ทักษะ และความคิดสร้างสรรค์ผลงาน
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง พลังงานกลและกฎการอนุรักษ์พลังงาน
Organizing Student Development Activities based on the STEAM Education to Promote
5 Integrated Science Process Skills and Creativity of Mathayomsuksa 2 Students on
Mechanical Energy and the Law of Conservation of Energy
ภิยยกาญจน์ แย้มศรี1 และ พัชรพล เถาธรรมพิทักษ์2
1ครุศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 2สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
1Email : rusanani1997@gmail.com ; 2Email : tphatcharaphon@aru.ac.th

บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามแนวคิดสะตีมศึกษา ที่มีผลต่อการพัฒนาทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ 5 ทักษะ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง พลังงานกลและกฎการอนุรักษ์พลังงาน 2) เพื่อพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผ่านการสร้างชิ้นงาน หลังการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะตีมศึกษา เรื่อง พลังงานกลและกฎการ
อนุรักษ์พลังงาน 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิ ดสะตีมศึกษา หน่วยการ
เรียนรู้ที่ 2 เรื่อง พลังงานกลและกฎการอนุรักษ์พลังงาน กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 (จังหวัดอ่างทอง) จานวน 83 คน การวิจัยเชิงทดลองมี
รูปแบบการวิจัยแบบสองกลุ่มทดสอบก่อนและหลังเรียน มีการเก็บข้อมูลทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ผ่านการทาแบบทดสอบ ความคิด
สร้างสรรค์ในการทาชิ้นงาน และประเมินความพึงพอใจของนักเรียนหลังการจั ดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามแนวคิดสะตีมศึกษาเครื่องมือที่ใช้ใน
การรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 1) แบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 2) แบบประเมินความคิดสร้างสรรค์ผลงาน และ 3) แบบประเมิน
ความพึงพอใจของนักเรียนหลังการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามแนวคิดสะตีมศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ยเลขคณิต ค่าเฉลี่ยร้อยละ ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ นักเรียนที่เรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง พลังงานกลและกฎการอนุรักษ์พลังงาน ในลักษณะการจัดการเรียนรู้
ตามแนวคิดสะตีมศึกษา มีคะแนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะตีมศึกษาโดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูงมาก คือ ทักษะการทดลอง นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์
หลังเรียนในระดับมาก มีความคิดสร้างสรรค์ผลงานในระดับดี และมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามสะตีมศึกษาในระดับดี
คาสาคัญ : : 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
ด้านเนื้อหา หรือทฤษฎี เข้ากับการปฏิบัติ และเมื่อขาดทักษะดังกล่าว
ไม่สามารถจาลองรูปแบบความคิด หรือ ออกแบบผลงานที่สามารถ
อธิบายความเข้าใจได้ [4], [5], [6] ผู้วิจัยจึงนาสภาพปัญหาที่พบ เพื่อ
แก้ ไ ขในบทเรี ย นหน่ ว ยที่ 2 เรื่ อ ง พลั งงานกลและกฎการอนุ รักษ์
พลังงาน ซึ่งมีเนื้อหา 2 ส่วนคือ ส่วนที่ 1 พลังงานศักย์โน้มถ่วงและ
พลังงานจลน์ ส่วนที่ 2 กฎการอนุรักษ์พลังงาน สาเหตุที่เลือกทาการ
วิจัยในหน่วยการเรียนรู้นี้ เนื่องจากข้อมูลจากกลุ่มบริหารวิชาการ
โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาแห่งหนึ่งในจังหวัดอ่างทอง ผลการทดสอบ
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่าคะแนน
รายวิชาวิทยาศาสตร์ ส่วนของสาระที่ 2 พลังงาน ซึ่งผู้เรียนต้องได้รับ
การพัฒนาและยกระดับความสามารถของผู้เรียน ผู้วิจัยจึงเลื อกใช้
การจั ด การเรี ย นรู้ ต ามแนวคิ ด สะตี ม ศึ ก ษา เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ทั ก ษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ 5 ทักษะ และความคิด
สร้างสรรค์ผลงาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะตีมศึกษา เป็นการจัดการ
เรียนรู้แบบบูรณาการเชื่อมโยงความรู้และความเข้าใจเนื้อหาในระดับ
ลึกอย่างครอบคลุม [7] และต้องการให้ผู้เรียนถ่ายทอดจินตนาการ
ออกมาผ่านผลงาน นาไปสู่การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ส่งเสริมการ
รับรู้ความสามารถ ความเชื่อมั่นและความสนใจของนักเรียน สร้าง
แรงบันดาลใจ และแรงจูงใจให้นักเรียนอยากจะเรียนวิชาวิทยาศาสตร์
มากขึ้น [8]
ด้ ว ยเหตุ ผ ลดั งกล่ าวข้ า งต้ น ท าให้ ผู้ วิ จั ย สนใจที่ น าการจั ด การ
เรียนรู้ตามแนวคิดสะตีมศึกษา ซึ่งจะเป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาการ
เรี ย นรู้ ข องนั ก เรี ย น พร้ อ มทั้ ง พั ฒ นาทั ก ษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ 5 ทักษะ ความคิดสร้างสรรค์ผลงานทีด่ ขี นึ้
และยังได้ทาการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนหลังการจัดกิจกรรม
พั ฒ นาผู้ เ รี ย นตามแนวคิ ด สะตี ม ศึ ก ษา เพื่ อ น าผลวิ จั ย ที่ ไ ด้ ม าเป็ น
แนวทางในการพั ฒ นาการจั ด การเรี ย นการสอนของครู ใ นวิ ช า
วิทยาศาสตร์ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

1. บทนา
สะตีมศึกษา (STEAM Education) เป็นแนวทางการจัดการ
เรี ย นรู้ โ ดยการบู รณาการวิ ชาวิ ท ยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี
(Technology) วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) ศิลปะ (Arts) และ
คณิตศาสตร์ (Mathematics) เข้าด้วยกัน โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิด
องค์ความรู้และสามารถนาองค์ความรู้ที่ได้ไปพัฒนาจนเกิดทักษะใน
การแก้ปัญหาและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ในการดาเนินชีวิต [1] โดยมี
ปัจจัยสาคัญในการจัดการเรียนรู้ 3 ส่วน คือ การนาเสนอสถานการณ์
(Presentation Situation) การออกแบบอย่างสร้างสรรค์ (Creative
Design) และการสร้ า งความจั บ ใจ (Emotional Touch) ผ่ า นการ
เรียนรู้และการสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบต่าง ๆ ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน
มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ 5 ทักษะ ได้แก่
1) ทักษะการตั้งสมมติฐาน 2) ทักษะการกาหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ
3) ทักษะการกาหนด และควบคุมตัวแปร 4) ทักษะการทดลอง 5)
ทักษะการตีความหมายข้อมูล และการลงข้อมูล เพื่อส่งเสริมความคิด
สร้ า งสรรค์ องค์ ป ระกอบหรื อ ปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลส่งผลต่อ ความคิด
สร้ า งสรรค์ คื อ 1) มี ค วามคิ ดริเริ่ ม 2) มี ค วามคิด คล่อ งแคล่ว 3) มี
ความยืดหยุ่น 4) มีความคิดละเอียดลออ บุคลิกภาพของบุคคลกับ
ความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งจารัส อินทลาภาพร และคณะ [2] ค้นพบว่า ผู้
ที่ มี ค วามคิ ด สร้ า งสรรค์ สู ง นั้ น มั ก มี คุ ณ ลั ก ษณะที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
ความสามารถ ดังต่อไปนี้ ความฉลาด (Intelligence) ความเอาใจ
ใส่ ใ ฝ่ รู้ (Awareness) ความสามารถที่ ต อบสนองความคิ ด ได้
คล่ อ งแคล่ ว (Fluency) ปรั บ สภาพความคิ ด ได้ ง่ า ย (Felicity) มี
ความคิดริเริ่ม (Originality) คุณลักษณะประกอบอื่น ๆ ของคนที่มี
ความคิดสร้างสรรค์ เช่น ความรอบคอบพิถีพิถัน ช่างสังเกต ความ
ช่างสงสัย ซึ่งเป็นคุณลักษณะสาคัญของนักวิทยาศาสตร์
สภาพปั จ จุ บั น การสอนวิ ท ยาศาสตร์ไ ม่ไ ด้ส นับ สนุ นหรือ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะทางวิทยาศาสตร์ ในการตั้งสมมติฐาน
การกาหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ การกาหนดตัวแปร [3] แม้ผู้เรียนจะ
ได้ทาการทดลองมากขึ้นตามเนื้อหา หรือหลักสูตรที่ได้มีการปรับปรุง
ขึ้น แต่ครูผู้สอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ ไม่ได้ส่งเสริมผู้เรียนให้มีการ
พัฒนาทักษะในขั้นบูรณาการเท่าที่ควร เมื่อเรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้น
นักเรียนจึงขาดทักษะนี้ ส่งผลให้ทาการทดลองไม่ตรงตามจุดประสงค์
การทดลองมีความผิดพลาดสูง ผู้เรียนจึงไม่เกิดการเชื่อมโยงความรู้ใน

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามสะตีมศึกษาที่มีผล
ต่อการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ 5
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ทักษะ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง พลังงานกลและกฎ
การอนุรักษ์พลังงาน
2. เพื่ อ พั ฒ นาความคิ ด สร้ า งสรรค์ ข องนั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ผ่านทางผลงงาน หลังการจัดการเรียนรูต้ ามแนวคิด
สะตีมศึกษา เรื่อง พลังงานกลและกฎการอนุรักษ์พลังงาน
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
2 ทีม่ ีต่อการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะตีมศึกษา หน่วยการเรียนรู้ที่
2 เรื่อง พลังงานกลและกฎการอนุรักษ์พลังงาน

4. วิธีการวิจัย
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เป็ น รู ป แบบของการวิ จั ย กึ่ ง (Quasi experimental Design) ซึ่งผู้วิจัยดาเนินการทดลองโดยประยุกต์ตาม
แบบแผนการวิจัยแบบ Nonrandomized Control Group PretestPosttest Design
4.1 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ได้ แ ก่ 1. แผนการจั ด การเรี ย นรู้ โ ดยใช้ ก ารจั ด กิ จ กรรม
พัฒนาผู้เรียนตามแนวคิดสะตีมศึกษา
2. แบบสั ง เกตทั ก ษะกระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร์ ขั้ น
บูรณาการ 5 ทักษะ
3. แบบประเมินความคิดสร้างสรรค์ผลงาน
4. แบบสอบถามความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนตามแนวคิดสะตีมศึกษา
4.2 ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ปฏิบัติดังนี้
4.2.1 เลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในโรงเรียนระดับ
มัธยมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
(อ่างทอง) ที่เรียนวิชาวิทยาศาสตร์ มาจานวน 2 ห้องเรียน จาก 14
ห้องเรียน
4.2.2 ทดสอบก่ อ นเรี ย น (Pretest) โดยใช้ แ บบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์
4.2.3 ดาเนินการทดลองโดยผู้วิจัยดาเนินการสอนเอง โดย
ใช้เวลาในการสอน 12 คาบ คาบละ 55 นาที
4.2.4 เมื่อสิ้นสุดการสอนตามกาหนด ทาการทดสอบหลัง
เรี ย น (Posttest) โดยใช้ แ บบสั ง เกตทั ก ษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ 5 ทักษะ แบบประเมินความคิดสร้างสรรค์
ผลงาน
4.2.5 ทาการตรวจให้คะแนนการสร้างสรรค์ชิ้นงาน แล้ว
น าผลคะแนนที่ ไ ด้ ม าวิ เ คราะห์ โดยวิ ธี ก ารทางสถิ ติ เ พื่ อ ทดสอบ
สมมติฐาน
4.2.6 น าแบบสอบถามความพึ ง พอใจในโดยใช้ ก ารจั ด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามแนวคิด สะตีมศึกษา ให้นักเรียนตอบแล้ว
นาผลคะที่ได้มาวิเคราะห์ โดยวิธีการทางสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐาน
ต่อไป
4.3 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่เกี่ยวข้อง
หลั งจากผู้ วิ จั ย ท าการเก็ บ ข้ อ มู ลกั บ กลุ่ มตั ว อย่ างแล้ วนา
ข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ โดยแยกข้อมูลออกเป็นขั้นตอนตามเครื่องมือ
วิจัย ดังนี้
1. เปรี ย บเที ย บทั ก ษะกระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร์ ขั้น
บูรณาการ 5 ทักษะ และผลการสร้างสรรค์ชิ้นงานของนักเรียน ที่
ได้ รั บ การจั ด การเรีย นรู้ โดยใช้ ก ารจั ด กิ จ กรรมพั ฒ นาผู้ เ รีย นตาม
แนวคิดสะตีมศึกษา โดยใช้สถิติ t-test แบบ Dependent Sample
2. วิ เ คราะห์ ค่ า ร้ อ ยละ และความถี่ ข องข้ อ ค าถามจาก
แบบสอบถามความพึ งพอใจในการจั ดกิ จ กรรมพั ฒนาผู้เ รียนตาม
แนวคิดสะตีมศึกษา

3. ขอบเขตการวิจัย
3.1 พื้นที่ที่ดาเนินการวิจัย
คือ โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 (จังหวัดอ่างทอง)
3.2 ช่วงเวลาในการวิจัย
ผู้วิจัยทาการวิจัยในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โดย
การสอน 12 คาบ คาบละ 55 นาที โดยผู้วิจัยเป็นผู้ดาเนินการจัดการ
เรียนรู้
3.3 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ในครั้ ง นี้ คื อ นั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 จานวน 542 คน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
โรงเรี ย นระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มั ธ ยมศึ ก ษาเขต 5 (อ่ า งทอง) กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง คื อ นั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 2/5 จานวน 41 คน และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
2/6 จ านวน 42 คน ภาคเรี ยนที่ 2 ปี ก ารศึ ก ษา 2562 จ านวน 2
ห้องเรียน จากทั้งหมด 14 ห้องเรียน ได้มาโดยใช้วิธี การเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยมีการจัดชั้นเรียน
แบบคละ
3.4 ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่
ตัวแปรต้น คือ การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามแนวคิด สะ
ตีมศึกษา เรื่อง พลังงานกลและกฎการอนุรักษ์พลังงาน
ตัวแปรตาม คือ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้น
บูรณาการ 5 ทักษะ ความคิดสร้างสรรค์ผลงาน และความพึงพอใจ
ของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามแนวคิดสะตีม
ศึกษา
3.5 สมมติฐานการวิจัย
1. ทั ก ษะกระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร์ ขั้น บู รณาการ 5
ทักษะ และความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน มีค่าคะแนนหลังได้รับ
การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ต ามแนวคิ ด สะตี ม ศึ ก ษาสู ง ขึ้ น ทั้ ง 2
ห้องเรียน
2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีความพึงพอใจต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสะตีมศึกษา อยู่ในระดับดี ร้อยละ 80
จากนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง
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อนุรักษ์พลังงาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/6 พบว่านักเรียนมี
ผลเฉลี่ยคะแนน แต่ละทักษะ ดังนี้ ทักษะการตั้งสมมติฐาน ค่าเฉลี่ย
5.35 ทักษะการกาหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ ค่าเฉลี่ย 5.58 ทักษะการ
กาหนด และควบคุมตัวแปร ค่าเฉลี่ย 3.18 ทักษะการทดลอง ค่าเฉลีย่
12.96 และทักษะการตีความหมายข้อมูล และการลงข้อมูล ค่าเฉลี่ ย
5.47

5. สรุปผลการวิจัย
ในการวิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยใช้โปรแกรม
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยหาค่าความถี่
ร้อยละ และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการจัดกลุ่มข้อความ โดย
ผู้วิจัยได้นาเสนอผลการวิเคราะห์เป็น 4 ส่วน ดังนี้
5.1 ผลการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล คะแนนทั ก ษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ 5 ทักษะ เรื่อง พลังงานกลและกฎการ
อนุรักษ์พลังงาน ก่อนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะตีมศึกษา

5.2 ผลการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล คะแนนทั ก ษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ 5 ทักษะ เรื่อง พลังงานกลและกฎการ
อนุรักษ์พลังงาน หลังการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะตีมศึกษา

ตารางที่ 1 การวิเคราะห์ ข้ อ มู ล คะแนนทั ก ษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ก่อนเรียน (T1) ห้อง ม.2/5
ทักษะ
N คะแนน X̅ S.D.

ตารางที่ 3 การวิเคราะห์ ข้ อ มู ล คะแนนทั ก ษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ หลังเรียน (T2) ม.2/5
การทดสอบ
N คะแนน X̅ S.D.
ทักษะการตั้งสมมติฐาน
10 8.31 3.41
ทักษะการกาหนดนิยามเชิง
10 7.26 2.56
ปฏิบัติการ
ทักษะการกาหนด และควบคุม
5
3.67 1.43
41
ตัวแปร
ทักษะการทดลอง
15 14.23 2.61
ทักษะการตีความหมายข้อมูล
10 9.13 1.44
และการลงข้อมูล
จากตารางที่ 3 พบว่า ผลการทดสอบทักษะกระบวนการ
ทางวิ ท ยาศาสตร์ ขั้ น บู ร ณาการ 5 ทั ก ษะ หลั ง จั ด การเรี ย นรู้ ต าม
แนวคิดสะตีมศึกษา วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง พลังงานกลและกฎการ
อนุรักษ์พลังงาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5 พบว่านักเรียนมี
ผลเฉลี่ยคะแนน แต่ละทักษะ ดังนี้ ทักษะการตั้งสมมติฐาน ค่าเฉลี่ย
8.31 ทักษะการกาหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ ค่าเฉลี่ย 7.26 ทักษะการ
กาหนด และควบคุมตัวแปร ค่าเฉลี่ย 3.67 ทักษะการทดลอง ค่าเฉลีย่
14.23 และทักษะการตีความหมายข้อมูล และการลงข้อมูล ค่าเฉลี่ย
9.13

ทักษะการตั้งสมมติฐาน
10 5.25 2.23
ทักษะการกาหนดนิยามเชิง
10 5.45 2.56
ปฏิบัติการ
ทักษะการกาหนด และควบคุม
5
2.68 1.43
41
ตัวแปร
ทักษะการทดลอง
15 12.66 2.61
ทักษะการตีความหมายข้อมูล
10 5.31 1.44
และการลงข้อมูล
จากตารางที่ 1 พบว่า ผลการทดสอบทักษะกระบวนการ
ทางวิ ท ยาศาสตร์ ขั้ น บู ร ณาการ 5 ทั ก ษะ ก่ อ นจั ด การเรี ย นรู้ ต าม
แนวคิดสะตีมศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง พลังงานกลและกฎการ
อนุรักษ์พลังงาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5 พบว่านักเรียนมี
ผลเฉลี่ยคะแนน แต่ละทักษะ ดังนี้ ทักษะการตั้งสมมติฐาน ค่าเฉลี่ย
5.25 ทักษะการกาหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ ค่าเฉลี่ย 5.45 ทักษะการ
กาหนด และควบคุมตัวแปร ค่าเฉลี่ย 2.68 ทักษะการทดลอง ค่าเฉลีย่
12.66 และทักษะการตีความหมายข้อมูล และการลงข้อมูล ค่าเฉลี่ย
5.31
ตารางที่ 2 การวิเคราะห์ ข้ อ มู ล คะแนนทั ก ษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ก่อนเรียน (T1) ห้อง ม.2/6
การทดสอบ
N คะแนน X̅ S.D.

ตารางที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูล คะแนนทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ หลังเรียน (T2) ห้อง ม.2/6
การทดสอบ
N คะแนน X̅ S.D.
ทักษะการตั้งสมมติฐาน
10 8.43 3.44
ทักษะการกาหนดนิยามเชิง
10 7.65 2.86
ปฏิบัติการ
ทักษะการกาหนด และควบคุมตัว
5
3.78 1.83
42
แปร
ทักษะการทดลอง
15 13.33 2.66
ทักษะการตีความหมายข้อมูล
10 8.93 1.49
และการลงข้อมูล
จากตารางที่ 4 พบว่า ผลการทดสอบทักษะกระบวนการ
ทางวิ ท ยาศาสตร์ ขั้ น บู ร ณาการ 5 ทั ก ษะ หลั ง จั ด การเรี ย นรู้ ต าม
แนวคิดสะตีมศึกษา วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง พลังงานกลและกฎการ

ทักษะการตั้งสมมติฐาน
10 5.35 2.13
ทักษะการกาหนดนิยามเชิง
10 5.58 2.26
ปฏิบัติการ
ทักษะการกาหนด และควบคุม
5
3.18 1.31
42
ตัวแปร
ทักษะการทดลอง
15 12.96 2.58
ทักษะการตีความหมายข้อมูล
10 5.47 1.43
และการลงข้อมูล
จากตารางที่ 2 พบว่า ผลการทดสอบทักษะกระบวนการ
ทางวิ ท ยาศาสตร์ ขั้ น บู ร ณาการ 5 ทั ก ษะ ก่ อ นจั ด การเรี ย นรู้ ต าม
แนวคิดสะตีมศึกษา วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง พลังงานกลและกฎการ
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อนุรักษ์พลังงาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/6 พบว่านักเรียนมี
ผลเฉลี่ยคะแนน แต่ละทักษะ ดังนี้ ทักษะการตั้งสมมติฐาน ค่าเฉลี่ย
8.43 ทักษะการกาหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ ค่าเฉลี่ย 7.65 ทักษะการ
กาหนด และควบคุมตัวแปร ค่าเฉลี่ย 3.78 ทักษะการทดลอง ค่าเฉลีย่
13.33 และทักษะการตีความหมายข้อมูล และการลงข้อมูล ค่าเฉลี่ ย
8.93

ตารางที่ 7 การวิเคราะห์ค่าคะแนนความคิดสร้างสรรค์จากคะแนน
ชิ้นงาน รถไฟเหาะจาลอง ห้อง ม.2/6
การทดสอบ
N คะแนน X̅ S.D.
ความคิดริเริม่
5
3.83 1.53
ความคิดคล่องแคล่ว
5
3.68 2.86
42
ความคิดยืดหยุ่น
5
4.17 1.83
ความคิดละเอียดลออ
5
4.56 1.66
จากตารางที่ 7 พบว่ า นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 2/6
จานวน 42 มีระดับคะแนนความคิดสร้างสรรค์เฉลี่ย โดยแบ่งย่อยเป็น
ความคิ ด ริ เ ริ่ ม เท่ า กั บ 3.83 ความคิ ด คล่ อ งแคล่ ว เท่ า กั บ 3.68
ความคิดยืดหยุ่น เท่ากับ 4.17 และความคิดละเอียดลออ เท่ากับ
4.56

ตารางที่ 5 การเปรียบเทียบข้อมูลคะแนนทักษะกระบวนการทาง
วิท ยาศาสตร์ ขั้ น บู ร ณาการ 5 ทั ก ษะ ก่ อ นและหลั ง การจั ด การ
เรียนรู้ตามแนวคิดสะตีมศึกษา
การทดสอบ

ห้อง ม.2/5 ห้อง ม.2/6
ก่อน หลัง ก่อน หลัง
5.25 8.31 5.35 8.43
5.45 7.26 5.58 7.65

ตารางที่ 8 การเปรียบเทียบข้อมูลค่าคะแนนความคิดสร้างสรรค์
จากคะแนนชิ้นงาน รถไฟเหาะจาลอง
การทดสอบ
ห้อง ม.2/5 ห้อง ม.2/6
ความคิดริเริม่
3.23
3.83
ความคิดคล่องแคล่ว
4.65
3.68
ความคิดยืดหยุ่น
3.78
4.17
ความคิดละเอียดลออ
3.54
4.56
เฉลี่ย
3.80
4.06
จากตารางที่ 8 พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5 มี
ระดับคะแนนความคิดสร้างสรรค์เฉลี่ย เท่ากับ 3.80 คิดเป็นร้อยละ
76.00 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/6 มีระดับคะแนนความคิด
สร้างสรรค์เฉลี่ยเท่ากับ 4.06 คิดเป็นร้อยละ 81.20 อยู่ในระดับมาก
ทั้งสองห้องเรียน

ทักษะการตั้งสมมติฐาน
ทักษะการกาหนดนิยามเชิง
ปฏิบัติการ
ทักษะการกาหนด และ
2.68 3.67 3.18 3.78
ควบคุมตัวแปร
ทักษะการทดลอง
12.66 14.23 12.96 13.33
ทักษะการตีความหมาย
5.31 9.13 5.47 8.93
ข้อมูล และการลงข้อมูล
จากตารางที่ 5 พบว่า ผลการเปรียบเทียบคะแนนทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ 5 ทักษะ ก่อนและหลัง
จั ด การเรี ย นรู้ ต ามแนวคิ ด สะตี ม ศึ ก ษา พบว่ า นั ก เรี ย นมี ผ ลเฉลี่ ย
คะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และมีคะแนนหลังเรียนในแต่ละ
ทักษะในระดับมาก ดังนี้ ทักษะการตั้งสมมติฐาน ค่าเฉลี่ย 8.37 คิด
เป็นร้อยละ 83.70 ทักษะการกาหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ ค่าเฉลี่ย
7.46 คิดเป็นร้อยละ 74.56 ทักษะการกาหนดและควบคุมตัวแปร
ค่ า เฉลี่ ย 3.73 คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 74.50 ทั ก ษะการทดลอง ค่ า เฉลี่ ย
13.78 คิดเป็นร้อยละ 91.87 และทักษะการตีความหมายข้อมูล และ
การลงข้อมูล ค่าเฉลี่ย 9.03 คิดเป็นร้อยละ 90.30

5.4 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่ อกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนตามแนวคิดสะตีมศึกษา
การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามแนวคิด สะตี ม
ศึกษา เรื่อง พลังงานกลและกฎการอนุรักษ์พลังงาน

5.3 ผลการวิเคราะห์ ค่ าคะแนนความคิ ดสร้ างสรรค์จากคะแนน
ชิ้นงาน รถไฟเหาะจาลอง
ตารางที่ 6 การวิเคราะห์ค่าคะแนนความคิดสร้างสรรค์จากคะแนน
ชิ้นงาน รถไฟเหาะจาลอง ห้อง ม.2/5
การทดสอบ
N คะแนน X̅ S.D.
ความคิดริเริม่
5
3.23 1.53
ความคิดคล่องแคล่ว
5
4.65 2.86
41
ความคิดยืดหยุ่น
5
3.78 1.83
ความคิดละเอียดลออ
5
3.54 1.66
จากตารางที่ 6 พบว่ า นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 2/5
จานวน 41 มีระดับคะแนนความคิดสร้างสรรค์เฉลี่ย โดยแบ่งย่อยเป็น
ความคิ ด ริ เ ริ่ ม เท่ า กั บ 3.23 ความคิ ด คล่ อ งแคล่ ว เท่ า กั บ 4.65
ความคิดยืดหยุ่น เท่ากับ 3.78 และความคิดละเอียดลออ เท่ากับ
3.54

ตารางที่ 9 ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามแนวคิดสะตีมศึกษา เรื่อง พลังงานกล
และกฎการอนุรักษ์พลังงาน
ความพึงพอใจ
S.D.
ระดับ ลาดับ
X̅
ความ
ที่
พึงพอใจ
ด้านบรรยากาศในการเรียนรู้
1. นักเรียนได้รับความ
4.23 0.73
มาก
2
สนุกสนานในการเรียนรู้
2. การจัดการเรียนรู้ตาม 3.77 0.77
มาก
5
แนวคิด STEAM
Education เพื่อส่งเสริม
ทักษะกระบวนการทาง
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ความพึงพอใจ

X̅

วิทยาศาสตร์ขั้นบูรณา
การ 5 ทักษะ และ
ความคิดสร้างสรรค์
ผลงาน
3. ในชั้นเรียนเป็น
4.30
บรรยากาศแห่งการ
เรียนรู้ นักเรียนมี
ความสุข
4. นักเรียนได้
4.07
แลกเปลีย่ นความคิดเห็น
ร่วมกับเพื่อน
5. การจัดการเรียนรู้ตาม 3.97
แนวคิด STEAM
Education เพื่อส่งเสริม
ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ขั้นบูรณา
การ 5 ทักษะ และ
ความคิดสร้างสรรค์
ผลงาน นักเรียนมีความ
กระตือรือร้นในการ
เรียนรู้
สรุปด้านบรรยากาศใน 4.07
การเรียนรู้
ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
6. การจัดการเรียนรู้ตาม 4.10
แนวคิด STEAM
Education เพื่อส่งเสริม
ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ขั้นบูรณา
การ 5 ทักษะ และ
ความคิดสร้างสรรค์
ผลงาน นักเรียนได้
เรียนรู้วิธีการแก้ปัญหาที่
หลากหลาย
7. นักเรียนได้แสวงหา
4.37
ความรู้และหาแนว
ทางการแก้ปัญหาด้วย
ตนเอง
8. การจัดการเรียนรู้ตาม 4.01
แนวคิด STEAM
Education เพื่อส่งเสริม
ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ขั้นบูรณา

S.D.

0.92

ระดับ ลาดับ
ความ
ที่
พึงพอใจ

มาก

มาก

3

0.81

มาก

4

0.92

0.72

0.80

มาก
มาก

มาก

มาก

X̅

S.D.

การ 5 ทักษะ และ
ความคิดสร้างสรรค์
ผลงาน ทาให้นักเรียนมี
การบูรณาการความรู้
ตามแนวคิด STEAM
Education เพื่อใช้ใน
การแก้ปัญหา
9. นักเรียนได้วิเคราะห์ 4.00 0.83
ปัญหาและวิธีการ
แสวงหาคาตอบที่จะ
ศึกษาตามความสนใจ
10. นักเรียนมีการ
4.17 0.83
วางแผนค้นหาคาตอบ
และแหล่งเรียนรู้ด้วย
ตนเอง
11. การจัดการเรียนรู้ทา 4.27 0.93
ให้นักเรียนเชื่อมโยง
ความรู้เดิมกับความรู้
ใหม่ที่จะเรียนได้
สรุปด้านบรรยากาศใน 4.15 0.45
การเรียนรู้
ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดการเรียนรู้
12. นักเรียนเข้าใจ
4.03 0.81
เนื้อหาและแก้ปญ
ั หา
อย่างมีลาดับตาม
ขั้นตอน
13. นักเรียนได้รับ
3.90 0.71
ประสบการณ์และ
ความรู้ใหม่ จากการ
จัดการเรียนรู้ตาม
แนวคิด STEAM
Education เพื่อส่งเสริม
ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ขั้นบูรณา
การ 5 ทักษะ และ
ความคิดสร้างสรรค์
ผลงาน
14.นักเรียนสามารถ
4.13 0.73
สร้างความรู้ ความเข้าใจ
ได้ด้วยตนเอง
15. การจัดการเรียนรู้
4.20 0.71
ตามแนวคิด STEAM
Education ทาให้

1

0.87

0.53

ความพึงพอใจ

3
3

1

4

ระดับ ลาดับ
ความ
ที่
พึงพอใจ

มาก

5

มาก

2

มาก

2

มาก

1

มาก

4

มาก

7

มาก

3

มาก

2
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ความพึงพอใจ

X̅

S.D.

(Related Information Search) 3. ออกแบบวิ ธี ก ารแก้ ปั ญ หา
(Solution Design) 4. วางแผนและดาเนินการแก้ปัญหา (Planning
and Development) 5. ทดสอบ ประเมิ น ผล และปรั บ ปรุ 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 พั ฒ น า น วั ต กร ร ม
(Presentation) ผู้สอนควรจัดสถานการณ์ต่าง ๆ กระตุ้นให้ผู้เรียน
เกิดความสนใจ ให้นักเรียนทาความเข้า ใจปัญหา ซึ่งอาศัยความรู้
พื้นฐานทางด้านวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ ศิลปะ
ศาสตร์ และคณิตศาสตร์ อีกทั้งควรให้นักเรียนมีการสรุปผลงานของ
ตนเอง และน าผลงานที่ เ กิ ด จากการบู ร ณาการวิ ช าคณิ ต ศาสตร์
เทคโนโลยี ศิลปะศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ในรูปแบบที่
หลากหลาย โดยผู้สอนอาจนาผู้เรียนไปเผชิ ญกับสถานการณ์ปัญหา
จริง และฝึกกระบวนการคิดสร้างสรรค์ กระบวนการคิดวิเคราะห์
แก้ปัญหาร่วมกันเป็นกลุ่ม ซึ่งช่วยให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในปัญหา
นั้ น อย่ า งชั ด เจน รวมทั้ งช่ ว ยให้ ผู้ เรีย นเกิ ดความเข้ าใจ เกิ ด การใฝ่
เรียนรู้ เกิดทักษะกระบวนการเรียนรู้
2. ทั ก ษะกระบวนการทางวิ ทยาศาสตร์ ของนั ก เรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะตีมศึกษา เพื่อ
ส่ งเสริ ม ทั ก ษะกระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร์ แ ละพั ฒ นาความคิด
สร้างสรรค์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับสูง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่ า ด้ า นที่ มี ค่ า เฉลี่ ย อยู่ ใ นระดั บ สู งมาก คื อ ทั ก ษะการทดลอง
นอกนั้นมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูงทุกด้าน ทั้งอาจเป็นเพราะการจัดการ
เรี ย นรู้ ต ามแนวคิด สะตี มศึ ก ษาที่ เ น้น ผู้เ รีย นได้ศึ ก ษา ทดลองด้ วย
ตนเอง ร่ ว มกั น ออกแบบชิ้ น งาน โดยบู ร ณาการวิ ชาวิ ท ยาศาสตร์
เทคโนโลยี วิ ศ วกรรมศาสตร์ ศิ ล ปศาสตร์ และคณิ ต ศาสตร์ เพื่ อ
เชื่ อ มโยงความรู้ น าไปสู่ ก ารแก้ ปั ญ หาร่ ว มกั น จึ ง ส่ ง ผลให้ ทั ก ษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และความคิดสร้างสรรค์ อยู่ในระดับสูง
3. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีต่อ
การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะตีมศึกษา หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง
พลังงานกลและกฎการอนุรักษ์พลังงาน ในภาพรวมนักเรียนมีความ
พึงพอใจอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นักเรียนมี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่
การจัดการเรียนรู้ รองลงมา ได้แก่ ประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดการ
เรียนรู้ และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด ได้แก่ บรรยากาศในการเรียนรู้
จากผลการสอบถามความพึ งพอใจข้ า งต้ น เนื่ อ งจากด้ า นการจั ด
กิจกรรมการเรียนรู้ มีการวางแผนการจัดการเรียนรู้ที่ดี มีขั้นตอนการ
สอนที่ชัดเจน กิจกรรมการเรียนรู้แปลกใหม่น่าสนใจ สามารถดึงดูด
ความสนใจของนักเรียนให้อยากหาคาตอบของปัญหา เพื่ออกแบบ
และสร้างสรรค์ชิ้นงาน นักเรียนจึงมีความพึงพอใจต่อด้านการจัดการ
เรียนรู้ สูงกว่าด้านอื่น ๆ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด ได้แก่ บรรยากาศ
ในการเรียนรู้ อาจเป็นเพราะในขณะจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ครูขาด
การเสริมแรงทางบวกในการตอบปัญหา และนักเรียนบางคนยังขาด
ความกล้าแสดงออก ไม่กล้าคิด ไม่กล้าทา และไม่กล้าตอบคาถาม
ผู้วิจัยจะนาไปปรับปรุงโดยการสร้างแรงจูงใจให้นักเรียนกล้าคิด กล้า
ทา และกล้าแสดงออก มากยิ่งขึ้น

ระดับ ลาดับ
ความ
ที่
พึงพอใจ

นักเรียนเป็นผู้มีความ
รับผิดชอบ
16. นักเรียนเกิดการ
4.00 1.02
มาก
5
พัฒนาทักษะและ
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ที่สูงขึ้น
17. การจัดการเรียนรู้
3.97 0.76
มาก
6
ตามแนวคิด STEAM
Education ทาให้
นักเรียนกล้าแสดงออก
มากขึ้น
18. นักเรียนสามารถนา 4.50 0.82
มาก
1
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจาวัน
สรุปด้านประโยชน์ที่
4.11 0.50
มาก
2
ได้รับจากการจัดการ
เรียนรู้
สรุป
4.11 0.43
มาก
จากตารางที่ 9 พบว่า โดยภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก (= 4.11) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นักเรียนมีความ
พึงพอใจในระดับมากทุกด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้านการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ (X̅ = 4.15) รองลงมา ได้แก่ ด้านประโยชน์ที่
ได้รับจากการจัดการเรียนรู้ (X̅ = 4.11) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด
ได้แก่ ด้านบรรยากาศในการเรียนรู้ (X̅ = 4.07) เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อ พบว่า ทุกข้อมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มาก ข้ อ ที่ มี ค่ า เฉลี่ ย สู ง สุ ด ได้ แ ก่ นั ก เรี ย นสามารถน าความรู้ ไ ป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้ X̅ = 4.50) รองลงมาได้แก่ นักเรียนได้
แสวงหาความรู้และหาแนวทางการแก้ปัญหาด้วยตนเอง (X̅ = 4.37)
ในชั้นเรียนเป็นบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ นักเรียนมีความสุข (X̅ =
4.30) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด ได้ แก่ การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด
สะตี ม ศึ ก ษา เพื่ อ ส่ งเสริ ม ทั กษะกระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร์ขั้น
บูรณาการ 5 ทักษะ และความคิดสร้างสรรค์ผลงาน (X̅ = 3.77)

6. อภิปรายผลการวิจัย
ผลการวิจัยครั้งนี้สามารถอภิปรายได้ดังนี้
1. ผลการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง พลังงานกลและกฎ
การอนุรักษ์พลังงาน ส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้น
บูรณาการ 5 ทักษะ และความคิดสร้างสรรค์ผลงาน ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษา ปีที่ 2 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนและอยู่ในระดับมาก
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามแนวคิดสะตีม
ศึ ก ษา 6 ขั้ น ตอน ได้ แ ก่ 1. ระบุ ปั ญ หาหรื อ โจทย์ ( Problem
Identification) 2. รวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหา
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[6] พัทธมน นามปวน, นันทรัตน เครืออินทร และฉัตรชัย
เครืออินทร. รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูวิชา
วิทยาศาสตร เรื่องวัสดุและสมบัติของวัสดุ แบบสะเต็มศึกษา
(STEM education) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5. บท
คัดยอการประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตรวิจัยครั้งที่ 1
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
วิทยาเขตปตตานี วันที่ 29-30 พฤษภาคม พ.ศ. 2557.
[7] พรทิพย ศิริภัทราชัย. STEM Education กับการพัฒนาทักษะ
ในศตวรรษที่ 21.วารสารนักบริหาร, 2 (2), 49-56. 2556.
[8] มนตรี จุฬาวัฒนทล. สะเต็มศึกษาประเทศไทยและทูตสะเต็ม
(STEM Education Thailand and STEM Ambassadors).
วารสาร สสวท, 42(185), 14-18. 2556.

7. ข้อเสนอแนะ
1. จากผลการวิจัย พบว่า ผลการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์
เรื่อง พลังงานกลและกฎการอนุรักษ์พลังงาน หลังการจัดการเรียนรู้
สูงกว่าผลการเรียนรู้ก่อนการจัดการเรียนรู้ แสดงว่าการจัดการเรียนรู้
ตามแนวคิ ด สะตี ม ศึ ก ษา เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ทั ก ษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ 5 ทักษะ และความคิดสร้างสรรค์ผลงาน
โดยภาพรวมอยู่ในระดับสูง ดังนั้นครูจึงควรนาการจัดการเรียนรู้ต าม
แนวคิดนี้ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ วิชาวิทยาศาสตร์ในเรื่องอื่นๆ ที่มี
ความใกล้เคียงกัน เช่น แรงและการเคลื่อนที่ เป็นต้น
2. ก่ อ นการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ควรอธิ บ ายขั้ น ตอน
อย่างละเอียดและชัดเจน ควรมีการฝึกทักษะการทางานเป็นกลุ่ม ให้
นักเรียนรู้จักหน้าที่การเป็นผู้นา ผู้ตามที่ดี และฝึกการปรับตัวให้เข้า
กับเพื่อนในกลุ่ม การเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการเรียนรู้ ครูและ
นักเรียนต้องมีการวางแผนจัดเตรียมล่วงหน้าก่อนการจัดกิจกรรม
เพื่อให้การทากิจกรรมเป็นไปอย่างราบรื่น
3. ควรมีการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาผลการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวคิดสะตีมศึกษา เรื่อง พลังงานกลและกฎการอนุรักษ์พลังงาน ไป
ทดลองใช้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ เช่น วิทยาศาสตร์ ศิลปศึกษา
วิชาเทคโนโลยี วิชาภาษาไทย เป็นต้น
3. ควรมีการศึกษาวิจัยการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะตีม
ศึกษา เรื่อง พลังงานกลและกฎการอนุรักษ์พลังงาน เกี่ยวกับตัวแปร
อื่ น ๆ เช่ น ความสามารถในการคิ ด วิ เ คราะห์ แ ละคิ ด อย่ า งมี
วิจารณญาณ ความคงทนในการเรียนรู้ เป็นต้น
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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาภาวะผู้นาทางเทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษา 2) ศึกษาทักษะครูในศตวรรษที่ 21 ของ
สถานศึกษา 3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาทางเทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษากับทักษะครูในศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษา 4)
ศึกษาภาวะผู้น าทางเทคโนโลยีข องผู้บ ริห ารสถานศึก ษาที่ ส่งผลต่อ ทั กษะครูในศตวรรษที่ 21 ของสถานศึก ษา กลุ่ ม ตัวอย่ างคื อ ครูใน
สถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จานวน 302 คน ผลการวิจัยพบว่า 1) ภาวะผู้นา
ทางเทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษา ภาพรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุดคือ มีการใช้เทคโนโลยีในการบริหาร ( = 4.23) รองลงมาคือ มีวิสัยทัศน์ในการใช้เทคโนโลยี ( = 4.22) ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด
คือ มีการสนับสนุน การจัดการ และการดาเนินการในการใช้เทคโนโลยี และมีจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีเท่ากัน ( = 4.18) 2) ทักษะครูใน
ศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษาภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ
ทักษะด้านคุณธรรม จริยธรรม และกฎหมายวิช าชีพ ( = 4.48) รองลงมาคือ ทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์ ( = 4.43) ส่วนด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยต่าสุดคือ ทักษะด้านองค์ความรู้ ( = 4.37) 3) ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาทางเทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษากับทักษะครูใน
ศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษามีความสัมพันธ์ในทางบวก ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง คู่ที่มีความสัมพันธ์กันสูงสุด คือ มีจริยธรรมในการ
ใช้เทคโนโลยีกับทักษะด้านองค์ความรู้ 4) ภาวะผู้นาทางเทคโนโลยีด้านการสนับสนุน การจัดการ และการดาเนินการในการใช้เทคโนโลยี
ส่งผลต่อทักษะครูในศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษา โดยค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยซึ่งแสดงถึงประสิทธิภาพในการพยากรณ์เท่ากับร้อยละ 40
คาสาคัญ: ภาวะผู้นาทางเทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษา , ทักษะครูในศตวรรษที่ 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 21 st 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. บทนา (Introduction)

2.วัตถุประสงค์การวิจัย (Research Objectives)

จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11[1]
การพัฒนาประเทศให้มีคุณภาพและยั่งยืน จาเป็นต้องเสริมสร้างให้
ระบบภู มิคุ้ มกั น ต่างๆ มีค วามเข้ม แข็ งขึ้น ตามแนวทางการพั ฒ นา
ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่สาคัญ ได้แก่ การพัฒนา
คนให้มีคุณภาพ คนไทยมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อเป็นภู มิคุ้มกัน
สาคัญในการดารงชีวิตและปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก
ในยุคศตวรรษที่ 21 โดยบุคคลที่มีบทบาทในการให้การศึกษาพัฒนา
คนให้ มี คุ ณ ภาพจั ด เป็ น หน้ า ที่ ข องครู ตามที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542[2] ในมาตรา 4 โดยการจัดการศึกษา
เป็นหน้าที่ของครู กล่าวว่า “ครู หมายความว่า บุคลากรวิชาชีพซึ่ง
ทาหน้าที่หลักทางด้านการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้
ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่าง ๆ ในสถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน”
เมื่อเป็นเช่นนี้ครูจึงต้องพร้อมที่จะพัฒนาตนเองให้เข้ากับยุคศตวรรษ
ที่ 21 แต่ เนื่ อ งจากครู ในปั จ จุ บั น ขาดความรู้ ใ นด้ า นเทคโนโลยี
สาเหตุจากผู้บริหารสถานศึกษาระดับสูงไม่ให้ความสาคัญและขาด
การส่งเสริมสนับ สนุนในด้านการพั ฒ นาเทคโนโลยีในสถานศึกษา
สอดคล้อ งกั บแนวคิ ดของภั ท ราพร ธัญ กิจเจริญ สิน และคณะ [3]
กล่าวว่า บุคคลสาคัญที่ทาให้การวางแผนและจัดการ กับเทคโนโลยี
สารสนเทศในระบบการศึ ก ษาประสบผลส าเร็ จ คื อ ผู้ บ ริ ห าร
สถานศึ ก ษา ผู้ บ ริ ห ารต้ อ งเห็ น ถึ ง ความส าคั ญ ของเทคโนโลยี
สารสนเทศ ต้ อ งเข้ าใจในการใช้ เทคโนโลยีส ารสนเทศเพื่ อ พั ฒ นา
คุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ กาหนดหลักสูตร และนโยบาย
ทางการศึกษา เพื่อให้ทันต่อพัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศ
จากความสาคัญที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่าในปัจจุบัน
เทคโนโลยี ได้ เข้ามามี ส่ว นรวมในการพั ฒ นาการศึ ก ษา ผู้ บ ริห าร
สถานศึกษาที่ขาดภาวะผู้นาทางเทคโนโลยีเป็นปัจจัยสาคัญในการ
ขับเคลื่อนสถานศึกษาให้เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพ โดยพฤติกรรม
เหล่านี้ส่งผลต่อการทางานของครูผู้สอน ซึ่งต้องได้รับการแก้ไขด้วย
การส่ งเสริ ม ภาวะผู้ น าทางเทคโนโลยี ให้ กั บ ผู้ บ ริห ารสถานศึ ก ษา
และทักษะครูในศตวรรษที่ 21 ให้กับครูผู้สอน ผู้วิจัยจึงมีความสนใจ
ที่จะศึกษาภาวะผู้นาทางเทคโนโลยีของผู้บริหารที่ส่งผลต่อทักษะครู
ในศตวรรษที่ 21 ของสถานศึ ก ษา สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

1.เพื่ อ ศึ ก ษาภาวะผู้ น าทางเทคโนโลยี ข องผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 3
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2.เพื่ อ ศึ กษาทั ก ษะครูในศตวรรษที่ 21 ของสถานศึ กษา
สั งกั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา มั ธ ยมศึ ก ษาเขต 3 จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา
3.เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาทางเทคโนโลยี
ของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษากั บ ทั ก ษะครู ใ นศตวรรษที่ 21 ของ
สถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
4.เพื่ อ ศึ ก ษาภาวะผู้ น าทางเทคโนโลยี ข องผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษาที่ส่งผลต่อทักษะครูในศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษา
สั งกั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา มั ธ ยมศึ ก ษาเขต 3 จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา

3. วิธีดาเนินการวิจัย (Research Methods)
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครูผู้สอน สังกั ด
ส านั กงาน เขต พื้ น ที่ การศึ กษ ามั ธยม ศึ กษ าเขต 3 จั ง ห วั ด
พระนครศรีอยุธยา ปีการศึกษา 2562 ซึ่งเป็นสถานศึกษาของรัฐ
จานวน 29 โรงเรียน ครูผู้สอนจานวน 1,399 คน
กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง ได้ แ ก่ ครูผู้ ส อนจากสถานศึ ก ษาของรั ฐ
สั งกั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษาเขต 3 จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุ ธยา ปี การศึกษา 2562 จ านวน 302 คน ซึ่งได้ม า
จากการเลื อ กขนาดกลุ่ ม ตั ว อย่ า งของเครจซี่ และมอร์ แกน (Krejcie &
Morgan) ด้วยวิธีสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้ นภูมิ (Stratified Sampling)
โดยใช้ ข นาดโรงเรี ย นเป็ น ชั้ น แล้ ว ท าการสุ่ ม อย่ า งง่ า ย (Simple
Random Sampling)
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ ใช้ในการเก็บ รวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ เป็ น
แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยมีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
ทั้ งฉบั บ เท่ า กั บ 0.96 แสดงว่ า แบบสอบถามมี ค่ า ความเชื่ อ มั่ น สู ง
ผู้วิจัยได้แบ่งแบบสอบถามออกเป็น 2 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะ
เป็ น แบ บ ต รวจสอบ รายการ (Checklist) ได้ แก่ เพ ศ อายุ
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4.2 ทั ก ษะครู ในศตวรรษที่ 21 ของสถานศึ ก ษาสั งกั ด
ส านั ก งานเขต พื้ น ที่ การศึ ก ษ ามั ธ ยม ศึ ก ษ าเขต 3 จั ง ห วั ด
พระนครศรีอยุธยา ผลการวิจัยพบว่า ทักษะครูในศตวรรษที่ 21
ของสถานศึ ก ษา ภาพรวมอยู่ ในระดั บ มาก ( = 4.42) เมื่ อ
พิจารณาเป็ นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านที่ มี
ค่าเฉลี่ ยสูงสุ ดคือ ทั กษะด้านคุ ณ ธรรม จริยธรรม และกฎหมาย
วิชาชี พ ( = 4.48) รองลงมาคือ ทั ก ษะด้านความคิ ด สร้างสรรค์
( = 4.43) ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุดคือ ทักษะด้านองค์ความรู้
( = 4.37) ดังตารางที่ 2

ประสบการณ์ ใ นต าแหน่ ง (ครู ผู้ ส อนในสถานศึ ก ษา) และวุ ฒิ
การศึกษา
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้นาทางเทคโนโลยี
ของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา มี ลั ก ษณะเป็ น แบบมาตรประมาณค่ า
(Rating Scale) 5 ระดั บ ประกอบด้ ว ย 1) มี วิ สั ย ทั ศ น์ ในการใช้
เทคโนโลยี 2) มีการใช้เทคโนโลยีในการบริหาร 3) มีการสนับสนุน
การจัดการ และการดาเนินการในการใช้เทคโนโลยี 4) มีจริยธรรม
ในการใช้เทคโนโลยี
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับ ทักษะครูในศตวรรษที่ 21
ของสถานศึ ก ษา มี ลั ก ษณะเป็ น แบบมาตรประมาณค่ า (Rating
Scale) 5 ระดั บ ประกอบด้ ว ย 1) ทั ก ษะด้ า นองค์ ค วามรู้ 2)
ทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์ 3) ทักษะด้านการจัดการเรียนการ
สอน 4) ทักษะด้านคุณธรรม จริยธรรม และกฎหมายวิชาชีพ

ตารางที่ 2 ผลการวิ เ คราะห์ ทั ก ษะครู ใ นศตวรรษที่ 21 ของ
สถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้ นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทักษะครูในศตวรรษที่ 21
S.D. ความหมาย
ของสถานศึกษา
1. ทักษะด้านองค์ความรู้
4.37 0.43
มาก
2.ทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์ 4.43 0.43
มาก
3. ทักษะด้านการจัดการเรียนการสอน 4.42 0.46
มาก
4. ทักษะด้านคุณธรรม จริยธรรม 4.48 0.46
มาก
และกฎหมายวิชาชีพ
ภาพรวม
4.42 0.44
มาก

4.ผลการวิจัย (Research Results)
4.1 ภาวะผู้ น าทางเทคโนโลยี ของผู้บ ริห ารสถานศึ กษา
สั งกั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษาเขต 3 จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้นาทางเทคโนโลยีของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.20) เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านที่ มี
ค่าเฉลี่ย สูงสุ ดคื อ มีก ารใช้ เทคโนโลยี ในการบริ ห าร ( = 4.23)
รองลงมาคือ มีวิสัยทัศน์ในการใช้เทคโนโลยี ( = 4.22) ส่วนด้านที่
มีค่าเฉลี่ยต่าสุดคือ มีการสนับสนุน การจัดการ และการดาเนินการใน
การใช้เทคโนโลยีและมีจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยี เท่ากัน ( =
4.18) ดังตารางที่ 1

4.3 ความสัม พั น ธ์ระหว่างภาวะผู้ นาทางเทคโนโลยี ของ
ผู้บริหารสถานศึกษากับทักษะครูในศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษา
สั งกั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษาเขต 3 จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้นาทางเทคโนโลยีของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในภาพรวม (Xtot) มีความสัมพันธ์ในทางบวกกับ
ทักษะครูในศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษาในภาพรวม (Ytot) อยู่ใน
ระดับปานกลาง (r = 0.63) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่ง
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ คู่ที่มีความสัมพันธ์กันสูงสุด ได้แก่
มีจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีกับทักษะด้านองค์ความรู้ (r = 0.64)
คู่ที่มีความสัมพันธ์รองลงมา ได้แก่ มีการสนับสนุน การจัดการ และ
การดาเนินการในการใช้เทคโนโลยีกับทั กษะด้านองค์ความรู้ (r =
0.63) และคู่ที่มีความสัมพันธ์กันต่าสุด ได้แก่ มีวิสัยทัศน์ในการใช้
เทคโนโลยีกับทักษะด้านคุณธรรม จริยธรรม และกฎหมายวิชาชีพ
(r =0.44) ดังตารางที่ 3

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ภาวะผู้นาทางเทคโนโลยีของผู้บริหาร
สถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้ นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาวะผู้นาทางเทคโนโลยี
S.D. ความหมาย
ของผู้บริหารสถานศึกษา
1. มีวิสัยทัศน์ในการใช้เทคโนโลยี 4.22 0.58
มาก
2. มีการใช้เทคโนโลยีในการบริหาร 4.23 0.53
มาก
3. มีการสนับสนุน การจัดการ และ 4.18 0.59
มาก
การดาเนินการในการใช้เทคโนโลยี
ภาวะผู้นาทาง
เทคโนโลยีของ
ผู้บริหารสถานศึกษา

(X1)
(X2)
(X3)
(X4)
(Xtot)

(Y1)

ทักษะครูในศตวรรษที่ 21
(Y2)
(Y3)
(Y4)

0.60** 0.49** 0.45** 0.44**
0.60** 0.55** 0.51** 0.53**
0.63** 0.57** 0.51** 0.52**
0.64** 0.56* 0.49** 0.50**
0.66** 0.58** 0.52** 0.53**

4.มีจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยี
ภาพรวม

4.18 0.56
4.20 0.57

(Ytot)

ตารางที่ 3 ผลการวิ เคราะห์ ความสั มพั นธ์ ระหว่ างภาวะผู้ น าทาง
เทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษากับทักษะครูในศตวรรษที่ 21 สังกัด
ส านั ก งาน เขต พื้ น ที่ การศึ กษ ามั ธยม ศึ กษ า เขต 3 จั ง ห วั ด
พระนครศรีอยุธยา

0.54**
0.60**
0.61**
0.60**
0.63**

4.4 ภาวะผู้ น าทางเทคโนโลยี ที่ ส่ ง ผลต่ อ ทั ก ษะครู ใ น
ศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึ กษาเขต 3 จังหวัด พระนครศรีอ ยุธยา ผลการวิจั ยพบว่ า

มาก
มาก
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ภาวะผู้น าทางเทคโนโลยี ด้านการสนั บสนุน การจัด การ และการ
ดาเนินการในการใช้เทคโนโลยีส่งผลต่อทักษะครูในศตวรรษที่ 21
โดยมีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยพหุคูณในรูปคะแนนมาตรฐาน (B)
เท่ า กั บ 0.176 ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ก ารถดถอยพหุ คู ณ ในรู ป คะแนน
มาตรฐาน (Beta) เท่ากับ 0.259 และค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยซึ่ง
แสดงถึ ง ประสิ ท ธิ ภ าพในการพยากรณ์ (R2) ร้ อ ยละ40 อย่ า งมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01

สถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สามารถอภิปรายผลที่เกิดขึ้นได้ดังนี้
5.1 ผลการวิเคราะห์ภาวะผู้นาทางเทคโนโลยีของผู้บริหาร
สถานศึ ก ษา เมื่ อ พิ จ ารณาในภาพรวมพบว่ า อยู่ ใ นระดั บ มาก
เนื่องจากผู้บริหารสถานศึกษาต้องรู้และเข้าใจบริบทของสถานศึกษา
ของตนเอง เพื่อเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาในโลกศตวรรษที่
21 รวมทั้งต้องมีความสามารถในการนาเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วม
ในห้องเรียน และสถานศึกษาได้อย่างเหมาะสม ใช้เทคโนโลยีให้
เกิดประโยชน์สูงสุดและทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นอยู่เสมอ
พร้ อ มทั้ งน าเทคโนโลยี ม าพั ฒ นาสถานศึ ก ษาให้ มี ค วามก้ า วทั น
ก้าวหน้า และก้าวล้าในโลกปัจจุบัน จากผลการวิจัยพบว่าภาวะผู้นา
ทางเทคโนโลยี ข องผู้ บ ริห ารสถานศึก ษารายด้ านอยู่ ในระดั บ มาก
เช่นกัน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านมีการใช้เทคโนโลยีในการ
บริหาร ผู้บริหารจะต้องได้รับข้อมูลและสารสนเทศที่จาเป็นสาหรับ
ใช้ในการตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องตลอดเวลา ข้อมูลและ
สารสนเทศนั้น ต้อ งเป็ น ปัจ จุบั นด้ วย โดยพฤติก รรมของผู้บ ริห าร
สถานศึ ก ษาที่ มี ก ารใช้ เ ทคโนโลยี ใ นการบริ ห ารงานได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ กาหนดให้มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นกิจวัตร
ปกติ มี ก ารสร้ า งที ม งานและกลุ่ ม การเรี ย นรู้ ใ นองค์ ก รเพื่ อ น า
เทคโนโลยีส ารสนเทศมาใช้ในการพั ฒ นางานที่ ปฏิ บั ติ ช่วยเหลื อ
ที ม งานและกลุ่ ม การเรี ย นรู้ โดยการสร้ า งโอกาสการพั ฒ นา
ความก้าวหน้าทางวิชาชีพแก่ผู้ที่นาเทคโนโลยีมาใช้เพื่อการเรียนการ
สอน และสร้างผลิตภาพของงาน มีการใช้ระบบบริหารจัดการโดย
ใช้เทคโนโลยีเป็นฐานในการเข้าถึงข้อมูลบุคคลของครู เจ้าหน้าที่
และนักเรียน มีการใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการสื่อสารกับผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้อง รวมถึงเพื่อนร่วมงาน ผู้เชี่ยวชาญ ผู้เรียน ผู้ปกครอง
และชุมชน รวมทั้งใช้เทคโนโลยีในการเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล
แปลผลการวิเคราะห์ วัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาวิชาชีพครูเป็น
รายบุคคล ซึ่งสอดคล้องกับทัศนะของคอซลอสกี (Kozloski, 2006) [4]
ที่กล่าวว่า ภาวะผู้นาทางเทคโนโลยีด้านมีการใช้เทคโนโลยีในการ
บริหารงานมีการมุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีเป็นกิจวัตรประจาวัน มีการ
ฝึกปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง สร้างทีมงานและกลุ่มการเรียนรู้ในองค์การ
เพื่ อน าเทคโนโลยีม าใช้ในการพั ฒ นางาน สร้างผลิต ภาพของงาน
สร้างโอกาสการพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาชีพแก่ผู้ที่นาเทคโนโลยี
มาใช้เพื่อการเรี ยนการสอน ผู้นาต้องสามารถใช้เทคโนโลยีในการ
เก็บ รวบรวมข้อมูล และแปลผลการวิเคราะห์ ใช้เทคโนโลยีในการ
วัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน ใช้ เทคโนโลยีในการ
วินิ จ ฉั ยและประเมิ น ระบบการบริ ห ารจั ด การภายในสถานศึ ก ษา
ประเมินคุณภาพของเทคโนโลยีที่ใช้ในสถานศึกษา และเป็นต้นแบบ
ในการนาเทคโนโลยีมาใช้ในสถานศึกษา และสอดคล้องกับแนวคิด
ของสมาคมระหว่างประเทศเพื่อการศึกษาเทคโนโลยี(International
Society for Technology in Education : ISTE, 2019)[5] ไ ด้
กาหนดมาตรฐานระดับชาติทางเทคโนโลยีการศึกษาสาหรับผู้บริหาร
ว่า ผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีการใช้เทคโนโลยีเป็นกิจวัตรปกติ การ
สร้างทีมงานและกลุ่มการเรียนรู้ในองค์กรเพื่อนาเทคโนโลยีมาใช้ใน

ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ภาวะผู้นาทางเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อทักษะ
ครูในศตวรรษที่ 21 ของสถานศึ ก ษา สั งกั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาวะผู้นาทาง
เทคโนโลยีของ
ผู้บริหารสถานศึกษา

1. มีวิสัยทัศน์ในการ
ใช้เทคโนโลยี
2. มีการใช้เทคโนโลยี
ในการบริหาร
3. มีการสนับสนุน
การจัดการ และการ
ดาเนินการ
ในการใช้เทคโนโลยี
4. มีจริยธรรมในการ
ใช้เทคโนโลยี
ค่าคงที่

0.013

ทักษะครูในศตวรรษที่ 21
Std.
Beta
t
Error
0.063 0.019 0.208

0.835

0.167

0.086

0.220

1.931

0.054

0.176

0.070

0.259

2.529

0.012*

0.122

0.076

0.169

1.604

0.110

2.417

0.147

16.432

0.000

B

Sig.

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) และตั ว แปรพยากรณ์ (X3) มี ค่ าเท่ ากั บ 0.633
ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยซึ่งแสดงถึงประสิทธิภาพในการพยากรณ์
(R2)ได้ ร้ อ ยละ 40 และค่ า ความคลาดเคลื่ อ นที่ จ ะเกิ ด จากการ
พยากรณ์(SEest)เท่ากับ 0.31
สมการพยากรณ์ทักษะครูในศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ในรูปคะแนนดิบ มีดังนี้
= a1 + B 3X3
= 2.417 + 0.176 X3
สมการพยากรณ์ทักษะครูในศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษา
สั งกั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษาเขต 3 จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา ในรูปคะแนนมาตรฐาน มีดังนี้
Ẑ
= Beta Zx3
= 0.259 Zx3

5.อภิปรายผล (Discussion)
จากผลการวิจั ย การศึก ษาภาวะผู้ น าทางเทคโนโลยี ข อง
ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาที่ ส่ งผลต่ อ ทั ก ษะครู ใ นศตวรรษที่ 21 ของ
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การพัฒนางานที่ปฏิบัติเพื่อสร้างผลิตภาพของงาน และการเข้ามามี
ส่ว นร่วมในการพั ฒ นาแหล่งทรั พ ยากรทางเทคโนโลยี เพื่ อ พั ฒ นา
วิชาชีพอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับ งานวิจัย ของบรรจบ บุญ จันทร์
(2554, หน้า 36)[6] ที่กล่าวว่า การใช้เทคโนโลยีในการบริหารงาน
ของผู้บริหารสถานศึกษา คือ พฤติกรรมที่ผู้บริหารสถานศึกษาขั้น
พื้ น ฐานมี ค วามสามารถประยุ ก ต์ เทคโนโลยี ในการเพิ่ ม ขยายขี ด
ความสามารถเชิงวิชาชีพของทีมงาน อันนาไปสู่การเพิ่มผลิตภาพ
5.2 ผลการวิ เ คราะห์ ทั ก ษะครู ใ นศตวรรษที่ 21 ของ
สถานศึ ก ษา เมื่ อ พิ จ ารณาในภาพรวมพบว่ า อยู่ ใ นระดั บ มาก
เนื่องจากครูเป็นปัจจัยที่สาคัญในการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาของ
คนในชาติ ครูจาเป็นต้องพัฒนาทักษะการผลิตและการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เหมาะสมกับยุคแห่งนวัตกรรมการสอนผ่านการ
ผลิตสื่อสารที่ทันสมัย มีความแตกต่างเพื่อกระตุ้นให้กับผู้เรียนเกิด
ความเข้าใจได้ง่ายขึ้นในองค์ความรู้ที่ถ่ายทอดไป จนสามารถปฏิบัติ
ได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งทักษะการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี เพื่อความ
เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง ครูย่อมจะต้องมีความรู้และปรับใช้ใน
ลักษณะต่าง ๆ จึงเป็นเหตุที่ทาให้ครูต้องมีทักษะในการนาความรู้ที่มี
อยู่ ม าใช้ ในการจัด การเรีย นการสอนในสถานศึ ก ษาให้ ทั น ต่ อการ
เปลี่ยนแปลง และก้าวทันโลกในยุคศตวรรษที่ 21 จากผลการวิจัย
พบว่า ทักษะครูในศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษา เมื่อพิจารณาใน
รายด้านพบว่าอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ทักษะ
ด้านคุณธรรม จริยธรรม และกฎหมายวิชาชีพ เนื่องจากครูต้องเป็น
แบบอย่างที่ ดีแก่ ศิษ ย์ในด้ านการปฏิ บัติ ตน ทั้ งทางด้านคุ ณ ธรรม
จริย ธรรม อุ ทิ ศ เวลาให้ กั บ การท างานอย่ างเต็ ม ที่ มี ค วามมุ ทิ ต า
ความรั ก ความปรารถนา ความยุ ติ ธรรม และความห่ วงใยอย่า ง
จริงใจแก่ ผู้ เรีย น มี ก ารเป็ น แบบอย่ า งที่ ดี แ ก่ ผู้ เรี ย นในการรั ก ษา
คุณธรรม จริยธรรม ทางกาย วาจา ใจ เพื่อให้ผู้เรียนได้เคารพนับ
ถือ และตั้ งมั่ น อยู่ ในความดี งามอยู่ เสมอ เมื่ อ ครู ได้ ศึ ก ษาข้ อ มู ล
เทคโนโลยีเพิ่มเติมก็ควรมีการระบุแหล่งที่มาของข้อมูลที่สืบค้นทาง
เทคโนโลยีให้กับผู้เรียนได้รับทราบ เพื่อผู้เรียนจะได้ไปค้นคว้าข้อมูล
เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง รวมทั้งมีการคานึงถึงการคัดลอกงาน การ
อ้ างอิ งแหล่ งที่ ม าของข้ อ มู ล ที่ ใช้ ในการจั ด การเรีย นการสอนและ
ถ่ ายทอดความรู้ ให้ กั บ ผู้ เรีย น ซึ่ งสอดคล้ อ งกั บ แนวคิ ด ถนอมพร
เลาหจรัสแสง, อ้างในศิริพร ปัญญาจันทร์, (2556, หน้า 2)[7] กล่าว
ว่ า ทั ก ษะด้ า นครู ผู้ ส อนจะต้ อ งมี ค วามมุ ทิ ต า ความรั ก ความ
ปรารถนา และความห่วงใยอย่างจริงใจแก่ผู้เรียน นับว่าเป็นทักษะที่
สาคัญ ที่สุดก็ว่าได้ ทั้งนี้ เพราะความมีมุทิตา รัก ปรารถนาดี และ
ห่วงใยกับผู้เรียนของครูนั้น จะทาให้ผู้เรียนเกิดความเชื่อใจต่อผู้สอน
ส่งผลให้เกิดสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ในลักษณะการตื่นตัวอย่างผ่อน
คลาย (relaxed alertness) แทนความรู้สึกวิตกกังวล (anxiety) ใน
สิ่งที่จะเรียนรู้ซึ่งการตื่นตัวอย่างผ่อนคลาย ถือว่า เป็นสิ่งแวดล้อมที่
เหมาะสมที่สุดที่จะทาให้สมองเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ซึ่งสอดคล้ อ งกั บ แนวคิ ด ของไพฑู รย์ สิ น ลารัต น์ (2556)[8] ได้ ให้
มุมมองเกี่ยวกับครูไทยในยุคศตวรรษที่ 21 ว่า ครูต้องเข้มแข็งใน
จรรยาบรรณ คุ ณ ธรรม จริยธรรม และชัก ชวนให้ ค นอื่น ๆท าเพื่ อ

สั งคม ครู จ ะต้ อ งยึ ด มั่ น ในจรรยาบรรณวิ ช าชี พ รั ก ษาคุ ณ ธรรม
จริยธรรมและเป็นบุคคลหนึ่งในสังคมที่ช่วยให้สมาชิกในสังคมนั้นๆมี
แนวทางในการปฏิบัติตนต่อตนเองและสังคมที่เหมาะสม
5.3 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาทาง
เทคโนโลยีข องผู้ บริห ารสถานศึกษากับ ทัก ษะครูในศตวรรษที่ 21
ของสถานศึกษา สังกั ดสานั กงานเขตพื้ นที่ การศึกษามั ธยมศึกษา
เขต 3 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่าภาวะผู้นาทางเทคโนโลยี
ของผู้บริหารสถานศึกษามีความสัมพันธ์กับทักษะครูในศตวรรษที่ 21
ของสถานศึกษา ซึ่งสัมพันธ์กันทางบวกอยู่ในระดับปานกลางอย่างมี
นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ระดั บ 0.01 สอดคล้ อ งกั บ สมมติ ฐ านที่ ตั้ งไว้
เนื่ อ งจากในยุ ค ปั จ จุ บั น ภาวะผู้ น าทางเทคโนโลยี ข องผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษาเป็นปัจจัยสาคัญที่มีความสอดคล้องกับกับการบริหาร
จัดการสถานศึกษาเพื่อก้าวเข้าสู่โลกในยุคศตวรรษที่ 21 ซึ่งมีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่จะส่งผลต่อความท้าทาย
ในการบริห ารสถานศึ กษาของผู้บ ริห ารให้ มี ป ระสิท ธิภ าพ ดังนั้ น
ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาต้ อ งโน้ ม น้ า วบทบาทของครู ใ ห้ มี ก ารใช้
เทคโนโลยีตามการเปลี่ยนแปลงไป ให้มีทักษะแห่งศาสตร์การเรียน
การสอน เหมาะสมกั บ ความเป็ น ครู ใ นศตวรรษที่ 21 ของ
สถานศึกษา จากผลการวิจัย ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้ นาทาง
เทคโนโลยีข องผู้ บริห ารสถานศึกษากับ ทัก ษะครูในศตวรรษที่ 21
ของสถานศึกษา คู่ที่มีความสัมพันธ์กันสูงสุด ได้แก่ มีจริยธรรมใน
การใช้เทคโนโลยีกับทักษะด้านองค์ความรู้ เนื่องจากพฤติกรรมของ
ผู้บริหารสถานศึกษาที่แสดงออกเป็นแบบอย่างในการนาเทคโนโลยี
มาใช้ในสถานศึกษาที่ต้องคานึงถึงความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย
ของข้อมู ลสารสนเทศ การคุ้ มครองข้อมูลสารสนเทศ และทรัพย์ สินทาง
ปัญญาอันก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและไม่เดือดร้อนผู้อื่น โดยมีการ
ดาเนินการให้เกิดความเสมอภาคในการเข้าถึงและการใช้เทคโนโลยี
ในสถานศึ ก ษา ก าหนดนโยบายเพื่ อ สร้ า งความตระหนั ก ถึ ง
ความสัมพั น ธ์ของเทคโนโลยีกั บประเด็ นจริยธรรม การจั ดอบรม
จรรยาบรรณในการใช้เทคโนโลยีให้กับครู เจ้าหน้าที่ และผู้เรียน
รวมทั้ งการก าหนดนโยบายที่ เกี่ ยวข้ องกั บ ลิ ข สิ ท ธิ์ แ ละสิ ท ธิ บั ต ร
เทคโนโลยี การสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีเพื่อสนองความต้องการ
ค้นคว้าข้อมูลสาหรับการทางานของครูและผู้เรียน ที่มีความสัมพันธ์
กับการค้นคว้าศึกษาองค์ความรู้เพิ่มเติมของครูในยุคศตวรรษที่ 21
ครู ผู้ ส อนจ าเป็ น ต้ อ งมี ค วามช านาญและเชี่ ย วชาญเนื้ อ หาที่ ต น
รั บ ผิ ด ชอบในการสอน มี ค วามรอบรู้ ในด้ า นความรู้ ทั่ ว ไปอย่ า ง
กว้างขวางลึกซึ้ง ความเข้าใจในเรื่องที่สอน เข้าใจในเนื้อหาที่ถูกต้อง
และสอดคล้องกับยุคสมัยทันเหตุการณ์ สามารถสร้างและบูรณาการ
ความรู้เข้ากับสาขาวิชาอื่นๆได้ รวมทั้งมีการจัดทาแผนการเรียนรู้ให้
มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับองค์ความรู้ที่จะถ่ายทอดไปสู่ผู้เรียนได้
อย่ า งดี ซึ่ งสอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของสุ นั น ทา สมใจ และคณะ
(2561, หน้ า 350)[9] กล่ า วว่ า สั ง คม กฎหมาย และจริ ย ธรรม
(Social, Legal and Ethics Issues) ประเด็น ด้านสั งคม กฎหมาย
และ จริยธรรม นับเป็นอีกคุณลักษณะหนึ่งที่ทวีความสาคัญเพิ่มมาก
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ขึ้น ส าหรั บ ผู้ น าเทคโนโลยี ในสถานศึ ก ษา เนื่ อ งจากโลกยุ ค ข้ อ มู ล
ข่าวสารและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ต้องอาศัยนวัตกรรมใน
การคุ้ม ครองข้อมูลและ 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 เช่ น คณิ ตศาสตร์ วิ ท ยาศาสตร์ ภ าษาไทย
ภาษาอังกฤษ สังคมศึ กษา ศิ ลปศึ กษา และมีค วามรู้ในส่วนที่ เป็ น
ศาสตร์ด้านการสอน มีความสามารถในการปฏิ บัติการสอนหรื อมี
ศิลปในการสอน ถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เรียนได้ดี มีความสามารถใน
ด้าน ICT เป็นผู้ ที่มีคุณ ธรรมจริยธรรม และเป็น ผู้ที่พั ฒ นาความรู้
ตนเองอย่างต่อเนื่องอยู่เสมอ และสอดคล้องกับแนวคิดของจตุรภัทร
[11] กล่าวว่า ทักษะครูในศตวรรษที่ 21 เป็นองค์ประกอบสาคัญที่
ผู้สอนควรต้องมีในฐานะครู จาเป็นต้องมีจึงจะสามารถพัฒนาทักษะ
ของตนเอง และผู้เรียนไปยังจุดมุ่งหมายที่ต้องการได้ ครูในฐานะ
ผู้สอนควรให้ความสาคัญกับการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็ น ส าคั ญ มี ก ารประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ทคโนโลยี แ ละการสื่ อ สารที่
เปลี่ยนแปลงไป ทาให้เกิดการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เน้น
พัฒนาผู้เรียนให้ทันกับยุคสมัย ทันกับปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งโดยตรงและ
โดยอ้อมอย่างเต็มเปี่ยมด้วยประสิทธิภาพ
5.4 ผลการวิเคราะห์ภาวะผู้นาทางเทคโนโลยีของผู้บริหาร
สถานศึกษาที่ส่งผลต่อทักษะครูในศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษา
สั งกั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 3 จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา พบว่ามี 1 ปัจจัยที่ส่งผลต่อทักษะครูในศตวรรษ
ที่ 21 ของสถานศึกษาได้เป็นอย่างดี คือ ภาวะผู้นาทางเทคโนโลยี
ด้ า นการสนั บ สนุ น การจั ด การ และการด าเนิ น การในการใช้
เทคโนโลยี ส่ งผลต่ อ ทั ก ษะครู ใ นศตวรรษที่ 21 ของสถานศึ ก ษา
เนื่ อ งจากผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาควรมี ภาวะผู้ น าของผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษาที่มีการสนับสนุนครูและเจ้าหน้าที่ในการเชื่อมโยง สร้าง
และใช้ระบบเทคโนโลยีสาหรับการบริหารและการปฏิบัติงานด้าน
การจัดการเรียนการสอน มีการจัดการให้เกิดความเข้ากันได้หรือ
ผสมผสานระหว่ า งเทคโนโลยี ส ารสนเทศและนโยบายของ
สถานศึกษา พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรต่าง ๆ ในการสนับสนุน
ความต้องการเทคโนโลยีของโรงเรียนอย่างเป็นระบบ มีการบูรณา
การแผนเทคโนโลยี สู่ แ ผนยุ ท ธศาสตร์ และแผนพั ฒ นาอื่ น ๆ ของ
โรงเรี ย นโดยความตระหนั ก ถึ ง การใช้ ป ระโยชน์ ข องเทคโนโลยี
สมั ย ใหม่ รวมทั้ งมี ก ารจั ด การทดแทน/ปรั บ ปรุ งฮาร์ ด แวร์ แ ละ
ซอร์ฟแวร์ ตามแผนเทคโนโลยีของสถานศึกษา และมีการสนับสนุน
การให้บริการด้านเทคโนโลยีที่มีคุณภาพอย่างพอเพียงให้กับครูใน
ศตวรรษที่ 21 เนื่องจากศตวรรษที่ 21 เป็นศตวรรษแห่งเทคโนโลยี
เมื่อผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผูน้ าทางเทคโนโลยีดา้ นการสนับสนุน
การจัดการ และการดาเนินการในการใช้เทคโนโลยี ให้กับครู ครูจะ

ได้เพิ่มทักษะด้านต่างๆ ในการพัฒนาตนเองให้ก้าวทันศตวรรษที่ 21
ไม่ว่าจะเป็นทักษะด้านองค์ความรู้ ทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์
ทั ก ษะด้ า นการจั ด การเรี ย นการสอน และทั ก ษะด้ า นคุ ณ ธรรม
จริยธรรมและกฎหมายวิชาชีพให้มีประสิท ธิภาพ และส่งผลดีต่อ
ตนเองและผู้เรียนมากขึ้น เป็นไปตามแนวคิด ของศูนย์พัฒนาภาวะ
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]
กล่ า วว่ า การสนั บ สนุ น ส่ งเสริ ม การจั ด การและการปฏิ บั ติ นั้ น
มุ่งเน้นความสามารถในการชักนา โน้มน้าว และส่งเสริมบูรณาการ
เทคโนโลยีสารสนเทศภายใต้การบริหารจัดการของผู้บริหาร สู่ระบบ
บริหารงาน โรงเรียนที่เชื่อมโยงไปสู่การจัดการเรียนรู้ภายใต้ความ
ร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย สามารถจัดการให้เกิดความเข้ากันได้
หรื อ ผสมกลมกลื น ระหว่ า งเทคโนโลยี ส ารสนเทศและนโยบาย
ตลอดจนการกระจายงบประมาณและทรั พ ยากรต่ า ง ๆ ในการ
ดาเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียนอย่างเป็นระบบ
ผู้นาต้องสร้างระบบสนับสนุนส่งเสริมที่กระตุ้นให้เกิดความต้ องการ
ผลิตชิ้นงานที่ เกิดจากการใช้เทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้น และคอยใส่ใจ
ดูแลให้ความต้องการนั้นดารงอยู่ตลอด โดยในการสนับสนุนให้ครู
พยายามน าเทคโนโลยี ม าใช้ ในห้ อ งเรี ย น ต้ อ งพิ จ ารณาถึ งความ
พยายามชักนาโน้มน้าวผู้ที่ไม่เต็มใจหรือลังเล ในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศด้วย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของอมรรัตน์ จินดา และ
คณะ [13] ได้ ศึ ก ษาสภาพปั ญ หาและแนวทางส่ ง เสริ ม การใช้
เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารเพื่ อ การศึ ก ษาส าหรั บ
สถานศึ ก ษาในสั งกั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
นครปฐม เขต 2 กล่าวว่าจากสภาพการดาเนินงานที่ผ่านมาและใน
ปัจจุบันพบว่า ปัญหาที่สาคัญยิ่งไม่ได้อยู่ที่งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
หรือประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
แต่ ป ระเด็ น ที่ ส าคั ญ เกิ ด จากการขาดแคลนบุ ค ลากรที่ มี ค วามรู้
ความสามารถ ในการปฏิ บั ติ งาน รองรั บ ภารกิ จ และเป้ าหมายที่
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ นฐานกาหนด ทั้งนี้สาเหตุ
เนื่องมาจากผู้บริหารระดับสูงมองไม่เห็นความสาคัญและขาดการ
ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ในด้ า นการพั ฒ นา ICT ในการจั ด หาระบบ
คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนและอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อ
การศึกษาการบุคลากรขาดทักษะในการปฏิบัติงานทางด้าน ICT ทา
ให้เกิดการไม่ต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน และสอดคล้องกับ งานวิจัย
ของภั ท ราพร ธัญ กิ จ เจริญ สิ น และคณะ [3] ได้ ศึ ก ษาภาวะผู้ น า
ทางด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาสั งกั ด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 กล่าว
ว่ า เทคโนโลยี ส ารสนเทศเข้ า มามี บ ทบาทส าคั ญ ในยุ ค ของการ
แข่งขันเพราะทาให้สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกรวดเร็ว
และกลายเป็นสิ่งจาเป็นในการดาเนินการทุกด้านทุกระบบ รวมไปถึง
ระบบการศึกษาที่ได้มีการนาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการ
พัฒ นาการศึ กษาให้ ดียิ่งขึ้น บุ คคลสาคัญ ที่ ทาให้ การวางแผนและ
จัดการกับเทคโนโลยีสารสนเทศในระบบการศึกษาประสบผลสาเร็จ
คือ ผู้ บ ริห ารสถานศึ ก ษา เพราะนอกจากจะมองเห็ น ประโยชน์ ที่
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เกิดขึ้นในระบบของการจัดการเรียนการสอนแล้ว ผู้บริหารยังต้อง
เห็นความสาคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศที่แตกต่างออกไปจากฝ่าย
ปฏิ บั ติ ก ารหรื อ ครู ผู้ ส อน ต้ อ งเข้ า ใจและสนั บ สนุ น ในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้
ให้เข้าสู่ทักษะครูในศตวรรษที่ 21 ด้วย

[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 บุ ญ จั น ทร์ , “โมเดลสมการโครงสร้ า งภาวะผู้ น าเชิ ง
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] ไพฑู รย์ สินลารัตน์. “การศึกษาเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพ,”
กรุงเทพมหานคร:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549.
[9] สุนันทา สมใจ และวิชุดา กิจธรธรรม, “การบริหารสถานศึกษา
ด้วยภาวะผู้นาทางเทคโนโลยี”กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ, 2561.
[10] ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์ และคณะ, “ชุดโครงการเรื่องการพัฒนา
สมรรถนะครู ด้ า นการจั ด การเรี ย นการสอนในวิ ช าเฉพาะ,”
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
การศึ ก ษาส าหรั บ สถานศึ ก ษาในสั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึ ก ษาประถมศึ ก ษานครปฐม เขต 2” นครปฐม : คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2558.

6. บทสรุป (Conclusion)
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคศตวรรษที่ 21 มี
การนาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการจัดการระบบการศึกษาของไทยใน
สถานศึกษาเพิ่มมากขึ้น ผู้บริหารสถานศึกษาจึงตองมีภาวะผู้นาทาง
เทคโนโลยีด้านการสนับสนุน การจัดการ และการดาเนินการในการ
ใช้เทคโนโลยีให้กับครูเพิ่มมากขึ้น เป็นผลทาให้ครูได้พัฒนาทักษะ
ด้านองค์ค วามรู้ ทั กษะด้านความคิด สร้างสรรค์ ทั กษะด้านการ
จั ด การเรี ย นการสอน และทั ก ษะด้ า นคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมและ
กฎหมายวิชาชีพให้มีประสิทธิภาพ และนาพาให้สถานศึกษาทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคศตวรรษที่ 21 ซึ่งผู้บริหารสถานศึกษา
จะต้องใช้ความสามารถด้านภาวะผู้นาทางเทคโนโลยี มาบูรณาการ
พั ฒ นาสถานศึ ก ษา เป็ น แบบอย่ า งในการใช้ เ ทคโนโลยี และ
สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีของครู เพื่อเพิ่มทักษะครูให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของโลกในยุคศตวรรษที่ 21

7. ข้อเสนอแนะการวิจัย (Research Suggestions)
7.1 ควรศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลของภาวะผู้ น าด้ า นการ
สนับสนุน การจัดการ และการดาเนินการในการใช้เทคโนโลยีที่ส่งผล
ต่อทักษะครูในศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษา
7.2 ควรศึกษารูปแบบของการพัฒนาทักษะครูในศตวรรษ
ที่ 21 ให้สอดคล้องกับความเป็นครูมืออาชีพ โดยใช้ภาวะผู้นาด้าน
อืน่ ๆ
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การศึกษาทัศนคติและอุปสรรคในการใช้สอื่ คอมพิวเตอร์ชว่ ยสอนภาษาอังกฤษในระดับ
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
ปัจจุบันจึงได้รับการสนับสนุนให้ผลิต และใช้สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อใช้ในห้องเรียนของตน อย่างไรก็ตามยังไม่ปรากฏงานวิจัยซึ่งศึกษา
ทัศนคติและปัญหาอุปสรรคในการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมากนัก เนื่องจากครูผู้สอนจะเป็นผู้ซึ่งใช้
คอมพิวเตอร์และรวมทั้งเป็นผู้บริหารจัดการและวางแผนการเรียนการสอนด้วยคอมพิวเตอร์ในห้องเรียนของตน จึงนับว่าเป็นผู้มีบทบาทสาคัญ
ในการจัดการสอนด้วยคอมพิ วเตอร์ดังกล่าว ดังนั้นการศึกษาทัศนคติและปัญ หาอุปสรรคในการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนภาษาอังกฤษใน
โรงเรียนระดับมัธยมจึงนับว่าเป็นสิ่งจาเป็นอย่างยิ่ง งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาทั ศนคติและปัญหาอุปสรรคในการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนของ
ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยเป็นการศึกษาทัศนคติของครูและปัญหาอุปสรรคที่เกิดจากการใช้
สื่อคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยสอนวิชาภาษาอังกฤษ รวมทั้งยังเป็นการศึกษาข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการใช้สื่อคอมพิวเตอร์ดังกล่าว
ข้อมูลในงานวิจัยนี้ได้มาจากการตอบแบบสอบถามและสัมภาษณ์เกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคของครูผู้สอนซึ่งเกิดจากการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ในห้องเรียน ผลของงานวิจัยนี้ได้ข้อสรุปว่าต้องมีการกาหนดนโยบายจากฝ่ายบริหารให้ชัดเจนเพื่อให้เกิดความพร้อมทั้งในเรื่องของงบประมาณ
และการบริหารจัดการและสนับสนุนการใช้คอมพิวเตอร์ในโรงเรียนและเพื่อให้ครูสามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการสอนภาษาในห้องเรียนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
คาสาคัญ: 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
ช่วยสอนภาษาอังกฤษ มีเพียงส่วนน้อยมากที่เคยเรียนและได้รับการ
อบรมเกี่ยวกั บคอมพิวเตอร์อย่างจริงจัง ดังนั้น เพื่ อเป็ นการเตรีย ม
ความพร้ อ มด้ า นบุ ค ลากรผู้ ส อนให้ มี ค วามพร้ อ มในด้ า นการใช้
คอมพิวเตอร์ และรับทราบการยอมรับหรือปัญหาการใช้คอมพิวเตอร์
ของครูในโรงเรียน และเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานที่
พยายามเร่งรั ด และยกระดั บ ให้ โรงเรี ย นในสั งกั ด เป็ น โรงเรี ย นที่ มี
ห้องเรียน e-classroom ด้วยเหตุดังกล่าว ผู้วิจัยจึงเห็นความสาคัญที่
จะต้องศึกษาการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อช่วยสอนวิชาภาษาอังกฤษในชั้น
เรี ย นของบุ ค ลากรผู้ ส อน และในงานวิ จั ย นี้ เป็ น การศึ ก ษาการใช้
คอมพิวเตอร์ของครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อช่วยในการสอนใน
ห้องเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกทม.

1. บทนา
ปัจจุบันกทม.มีนโยบายและให้ความสาคัญต่อการพัฒนาการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษในโรงเรีย นในสังกั ด นอกจากนี้ ยั งมี โรงเรีย นใน
สังกั ดที่ เปิ ดหลัก สู ตรภาษาอั งกฤษ 5 แห่ ง ได้ แก่ โรงเรีย นเบญจม
บพิ ต ร โรงเรี ย นมหรรณพ์ โรงเรี ย นสวั ส ดี วิ ท ยา โรงเรี ย นวั ด ภาษี
โรงเรียนวัดดอน และโรงเรีย นที่ เปิด หลัก สูตรภาษาจีน 4 แห่ ง คื อ
โรงเรี ย นวั ด สั ม พั น ธวงศ์ โรงเรี ย นวั ด ดวงแข โรงเรี ย นราชบพิ ธ
โรงเรียนวัดหัวลาโพง โดยใช้ครูชาวต่างชาติเจ้าของภาษาเป็นผู้สอน
นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 นอกจากให้นักเรียนกทม. เรียนภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษแล้ว ยังให้เด็กเรียนภาษาที่สามคือ “ภาษาจีน” ในทุก
โรงเรียนทุ ก ระดั บ ชั้ น และมี ห ลั กสู ต รภาษาต่ างประเทศอื่น ๆ เช่ น
อาหรับ ญี่ปุ่น สเปน กทม. ได้จัดสรรงบเรียนฟรีเพิ่มในทุกปี เพื่อให้มี
การจั ด งบเรี ย นฟรี ใน 3 หมวด 20 รายการและมี น โยบายจ้ างครู
เจ้าของภาษาต่างประเทศประจาอยู่ทุกโรงเรียน นอกจากนี้ยังได้มี
โครงการพัฒนาครูให้มีทักษะการผลิตสื่อการสอนและทาวิจัยอีกด้วย
เนื่ อ งจากในปั จ จุ บั น เทคโนโลยี ค อมพิ ว เตอร์ มี ค วาม
เปลี่ยนแปลงและพัฒนาก้าวหน้าขึ้นตลอดเวลา จึงมีความจาเป็นที่
จะต้ อ งพั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพของครู ผู้ ส อนและบุ ค ลากรด้ า น
ภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจในการใช้ภาษา และการ
ผลิตสื่อการเรียนการสอนในห้องเรียน รวมทั้งเพื่อการใช้ทรัพยากร
ให้คุ้มค่ากับการลงทุน จากรายงานวิจัยของ Kanchan Prapphal
[1]) ซึ่ งพบว่า แม้ จ ะมี ห ลั กฐานงานวิ จัย มากมายยืน ยัน ว่ าการใช้
คอมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยสอนวิ ช าภาษาอั งกฤษช่ ว ยให้ ผู้ เรี ย นประสบ
ผลส าเร็ จ ในการเรี ย นได้ แต่ ก ารที่ จ ะประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ให้ได้ผลอย่างคุ้มค่านั้น ครูผู้สอนจาเป็นต้องได้รับการ
ฝึกอบรมในการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อให้มีความเหมาะสมกับชั้นเรียน
ส่วนผู้เรียนก็ต้องสามารถเลือกใช้ซอฟต์แวร์ที่สอดคล้องกับความ
ต้องการ ความสนใจ และระดับ ความสามารถในการเรียนรู้ด้ าน
ภาษาของตน
อย่างไรก็ตามจากงานวิจัยของอัญ ชลี พงศ์พันธ์ (2530
อ้างอิ งในกษมา นิ ลแดง [2] พบว่าครูสอนภาษาอั งกฤษที่มี ความรู้
ความเข้ า ใจในการสร้ า งบทเรี ย นคอมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยสอนวิ ช า
ภาษาอั งกฤษมี ไม่ เพี ย งพอ และครู ผู้ ส อนภาษาอั ง กฤษในระดั บ
มั ธยมศึ ก ษาในเขตกรุงเทพมหานครส่ ว นใหญ่ จ บการศึ ก ษาระดั บ
ปริญญาตรี และไม่เคยเรียนหรือได้รับการอบรมเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

2. วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ ศึ ก ษาทั ศ นคติ ความตั้ งใจ ของครู ผู้ ส อนในการใช้
สื่อคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการสอนวิชาภาษาอังกฤษ
2. เพื่ อ ศึ ก ษาปั ญ หาและอุ ป สรรคที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการน า
สื่อคอมพิวเตอร์ไปช่วยสอนภาษาอังกฤษในชั้นเรียน
3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. นั ก เรี ย นมั ธ ยมในโรงเรี ย นได้ พั ฒ นาทั ก ษะการเขี ย น
ภาษาอังกฤษ โดยใช้สื่อคอมพิวเตอร์
2. อาจารย์ผู้สอนได้ใช้ประโยชน์จาก Microsoft Office ใน
การช่ ว ยในการสอนและตรวจงานภาษาอั งกฤษในชั้ น
เรียน
3. ผู้ บ ริ ห ารได้ ข้ อ พิ จ ารณาในความเป็ น ไปได้ ใ นการน า
คอมพิ ว เตอร์ ม าประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการเรี ย นการสอน
ภาษาอังกฤษ

4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ในช่วงปลายปี 1960 มีการนาคอมพิวเตอร์มาใช้เป็นครั้ง
แรกในวงการศึกษา แต่ในการจัดการเรียนการสอนภาษา ได้มีการ
นาคอมพิวเตอร์มาช่วยในการเรียนภาษาเป็นครั้งแรกในช่วงต้นปี
1980 จากข้อเท็จจริงที่ว่าการเรียนภาษาต้องอาศัยความชานาญ
ในการฝึกใช้ภาษานั้นๆอยู่เป็นประจาจนเกิ ดความเชี่ยวชาญในการ
ใช้ทักษะต่างๆของภาษานั้น ตัวอย่างเช่น ถ้าต้องการเรียนการฟัง
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ภาษาอั งกฤษ ผู้ เรี ย นก็ จ าเป็ น ต้ อ งฟั งภาษาอั งกฤษให้ บ่ อ ยครั้ ง
จนกระทั่งเกิดความเข้าใจในสิ่งที่ได้รับฟังจนกลายเป็นความชานาญ
ในทักษะการฟั งและสามารถนาไปใช้ได้อย่างถูกต้อง จากจุดเด่น
ของเครื่องคอมพิวเตอร์ซึ่งผู้เรียนสามารถฝึกทักษะที่ต้องการได้ซ้า
แล้ ว ซ้ าอี ก ในเวลาและสถานที่ ต ามต้ อ งการนี้ เอง ท าให้ มี ก ารใช้
ประโยชน์จากคอมพิวเตอร์ในหลากหลายช่องทางเพื่อช่วยในการ
เรียนการสอนภาษาต่างประเทศ มีการใช้คาว่า CAL (ComputerAssisted Learning) อย่างกว้างขวางในสหราชอาณาจักรและยุโรป
แต่ในอเมริกา มีการเรียกการเรียนภาษาด้วยคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ว่า CAI (Computer-Assisted Instruction)
Warschauer and Healey [3] ได้ จัด แบ่ งช่วงเวลาของ
การใช้ ค อมพิ ว เตอร์ เพื่ อ ช่ ว ยในการเรี ย นการสอนภาษา CALL
(Computer Assisted Language Learning) ไว้ เป็ น 3 ช่ ว งหลั ก
คือ ช่วงแรก (ค.ศ. 1960 – 1970) เป็นยุคที่การสอนภาษาอังกฤษ
เน้ น ห นั ก ไป ต าม แ น วท างก ารส อ น แ บ บ พ ฤติ กรรม นิ ย ม
(Behaviouristic CALL) ในช่วงนี้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ภาษาจะเป็ น ไปในแนวฝึ ก ปฎิ บั ติ ทั ก ษะการเรี ย นภาษาและเป็ น
เหมื อ นผู้ ช่ว ยสอนกิ จ กรรมการเรี ย นภาษาซึ่ งเน้ น ความถู ก ต้ อ ง
(Accuracy) มากกว่าความคล่องแคล่วในการใช้ภาษา (Fluency)
ช่ ว งที่ ส อง (ค .ศ . 1970 – 1980)เป็ น ช่ วย ที่ มี การน าเค รื่ อ ง
คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (Personal Computer) มาใช้ในการสอน
ภาษาเพื่ อการติ ดต่อ สื่อสารโดยมุ่ งหมายให้ ผู้เรีย นมีโอกาสได้ฝึ ก
ทักษะในการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้เรียนด้วยกันหรือในกลุ่มต่างๆ
การเรี ย นการสอนในยุ ค นี้ เ ป็ น การเรี ย นภาษาโดยผู้ เ รี ย นมี
ปฏิ สั ม พั น ธ์ กั บ คอมพิ วเตอร์แ ละเน้ น ความคล่ อ งแคล่ ว ในการใช้
ภาษา (Fluency) และช่วงสุดท้าย(ค.ศ. 1980 – 1990) เป็นยุคที่มี
การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ที่มีการใช้ เครือข่ายมัลติมีเดียเพื่อช่วย
สนั บ สนุ น กระบวนการเรี ย นการสอนภ าษา โดยเป็ น การ
ติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การใช้เทคโนโลยีเครือข่าย
นี้ เป็ น การผสมผสานระหว่ า งการฝึ ก ทั ก ษะการเรี ย นภาษาและ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในกระบวนการศึกษาในสถานการณ์
จริง โดยการนาประสิท ธิภาพของเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมาช่วยใน
การเรียนภาษา ซึ่งผู้เรียนสามารถเรียนในสถานที่แ ละเวลาที่ต น
ต้องการได้ ผู้เรียนไม่จาเป็นต้องไปเรียนภาษาในห้องทดลองภาษา
หรือเรียนภาษาโดยวิธีการท่องจาอีกต่อไป แต่ในทางตรงกันข้าม
ผู้ เรี ย นสามารถฝึ ก ทั ก ษะการอ่ า น เขี ย นและติ ด ต่ อ สื่ อ สารผ่ า น
เทคโนโลยีเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ตลอดเวลาและในสถานที่ที่ตน
ต้องการ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษทั้งภายใน
และต่างประเทศได้พยายามค้นหาวิธีการและสื่อต่างๆที่สามารถ
นามาช่วยในการฝึกทักษะการเรียนภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพ
เพิ่ ม ขึ้ น เทคโนโลยี ค อมพิ วเตอร์ เ ป็ น สื่ อ ทั น สมั ย ที่ ไ ด้ น ามา
ประยุ ก ต์ ใ ช้ กั บ การเรี ย นการสอนภาษาอั ง กฤษในปั จ จุ บั น
ตั วอย่ างเช่ น ในการตรวจแก้ งานเขี ย นของนั ก ศึ ก ษาในชั้ น เรีย น
แบบเดิ ม ก่ อ นหน้ า นี้ ค รู ผู้ ส อนจะเป็ น ผู้ ต รวจแก้ ไ ข และให้ ผ ล

ย้ อ นกลั บ แก่ นั ก ศึ ก ษาแต่ เ พี ย งผู้ เ ดี ย ว แต่ ใ นปั จจุ บั น ด้ ว ย
ความก้ า วหน้ า ทางเทคโนโลยี ค อมพิ ว เตอร์ ได้ มี ก ารพั ฒ นา
ซอฟต์ แ วร์ ต่ า งๆซึ่ ง มี คุ ณ สมบั ติ ห ลากหลายประการเช่ น เป็ น
เครื่องมือในการค้นหาข้อมูล บันทึก จัดเก็บ หรือสื่อสารข้อมูลบน
อินเทอร์เน็ต ทาให้ผู้ใช้คอมพิวเตอร์สามารถสื่อสารข้อมูลถึงกันได้
ในระยะเวลาอันรวดเร็วและประหยัด จากคุณ สมบัติ ในข้อนี้เมื่ อ
นามาประยุกต์ใช้ในการเรียนภาษาอังกฤษ ผู้ สอนสามารถส่งผล
ย้ อ นกลั บ (feedback) ข้ อ มู ล งานเขี ย นของนั ก ศึ ก ษาไปยั ง ตั ว
นักศึกษา หรือเพื่อนร่วมชั้น หรือนักศึกษาสามารถส่งข้อมูลของตน
เพื่อให้เพื่อนร่วมชั้นได้ตรวจแก้ อันเป็นการทาให้มีการพัฒนาการ
เรียนรู้แบบร่วมกัน
ในต่างประเทศมีผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อ
ช่ ว ยในการเรี ย นการสอนภาษาอั ง กฤษ (Computer Assisted
Language Learning) เช่น มี การแสดงตัวอย่างการใช้ซอฟต์ แวร์
Microsoft เพื่ อ ช่วยในการฝึก ทั กษะการเขียนภาษาอั งกฤษ เพื่ อ
การแต่ง เรียบเรียง และตรวจแก้ไขข้อความ การตรวจแก้ไข เรียบ
เรี ย งล าดั บ ประโยคของข้ อ ความภาษาอั งกฤษ โดยให้ มี ก ารส่ ง
ข้ อ ค วาม ให้ เพื่ อ น ร่ ว ม ชั้ น ต รวจ แ ก้ ไ ขข้ อ ผิ ด พ ล าด (Peer
Correction) อีกด้วย นอกจากนี้ยังมีการใช้ Spelling Check และ
Thesaurus Testing เพื่อใช้ในการช่วยตรวจแก้ไขคาผิดและเรียน
คาศัพท์ที่มีความคล้ายคลึงกัน
สาหรับในประเทศไทยแม้ว่าจะมีครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่
มีความรู้ความเข้าใจในการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชา
ภาษาอังกฤษไม่มากพอ แต่ก็ยังมีครูผู้สอนภาษาอังกฤษทั้งในระดับ
โรงเรี ย นและระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย ที่ มี ค วามสนใจศึ ก ษาและวิ จั ย
ประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร์ที่นามาใช้ในการสอนภาษาทั้งโดยใช้
ซอฟต์ แ วร์ ส าเร็ จ รู ป และการสอนภาษาอั งกฤษผ่ า นเครื อ ข่ า ย
อิ น เทอร์ เ น็ ต จากงานวิ จั ย ของกษมา นิ ล แดง (2544) พบว่ า
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีประโยชน์มากมายทั้งต่อผู้สอน ผู้เรียนและ
การจัดการเรียนการสอน ซึ่งกล่าวโดยสรุปคือ คอมพิ วเตอร์ช่วย
สอนภาษาอังกฤษคือสื่อการสอนที่เป็นผู้ช่วยครูในการกระตุ้นให้
ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้ทางภาษา และส่งเสริมการเรียนรู้
ด้วยตนเองของนักเรียน นักเรียนสามารถเลือกบทเรียนที่เหมาะสม
กับตัวเองได้ และมีการเรียนรู้เป็นขั้นตอนตามโปรแกรม (ประพันธ์
กาวิชัย 2540; กิดานันท์ มะลิทอง 2536; กฤษมันต์ วัฒ นาณรงค์
2536; สมบูรณ์ บูรณ์ ศิริรักษ์ 2539; Galavis 1998 อ้างใน กษมา
นิ ล แดง 2544) แต่ ใ นขณ ะเดี ย วกั น คอมพิ ว เตอร์ เ ป็ น เพี ย ง
เครื่ อ งจั ก รชนิ ด หนึ่ ง ย่ อ มต้ อ งมี ข้ อ จ ากั ด เช่ น ต้ อ งมี ก ารลงทุ น
โปรแกรมคอมพิวเตอร์มีน้อย เพิ่มภาระแก่ผู้สอนในการจัดเตรียม
โปรแกรม บทเรียนมีการจัดลาดับการเรียนอย่างตายตัว ครูผู้สอน
ภาษามักขาดความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์ บทเรียนคอมพิ วเตอร์ทาให้
นั ก เรี ย นขาดทั ก ษะทางสั ง คม เป็ น ต้ น (โชคชั ย นั น ทะ 2540;
สุพัฒน์ สุกมลสันต์ 2531; กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์ 2536; Galavis
1998 อ้างใน กษมา นิลแดง 2544) ดังนั้น การนาคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนมาใช้ในชั้นเรียนจึงต้องคานึงถึงข้อจากัดที่มีของสื่อประเภทนี้

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

87

ภาคบรรยาย

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ประจาปี พ.ศ. 2563 วันที่ 15 – 16 ธันวาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

ด้วย อีกทั้งการแก้ไขปัญหาในเรื่องการสอนภาษาต่างประเทศโดย
การน าเทคโนโลยี แ ละการแนะน าวิ ธี ก ารเรีย นรู้ ด้ ว ยตนเองอาจ
จาเป็นต้องมีการศึกษาวิจัยให้รอบด้านยิ่งขึ้น
จากผลงานวิจัยของกษมา นิล แดง (อ้างแล้ ว) ยังพบว่า
การนาคอมพิวเตอร์มาใช้ในการช่วยสอนภาษาอังกฤษ ผู้สอนควร
ระลึกอยู่เสมอว่าคอมพิวเตอร์เป็นเพียงสื่อในการเรียนการสอนชนิด
หนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถนามาใช้สอนแทนครูได้ แต่เป็นสื่อช่วยทาให้
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษในชั้นเรียนมีประสิทธิภาพมากขึ้น
และนอกจากนั้นควรมีการจัด

อบรมการสร้ า งบทเรี ย นคอมพิ ว เตอร์ ช่ว ยสอนให้ ค รู ผู้ ส อนวิ ช า
ภาษาอังกฤษ เพราะในบางครั้งบทเรียนสาเร็จรูปที่มีอยู่อาจไม่ตรง
กับความต้องการของนักเรียน เนื้อหาหรือจุดประสงค์การเรียน เมื่อ
ครู ผู้ ส อนมี ค วามสามารถในการสร้ า งบทเรี ย นช่ ว ยสอน ท าให้
สามารถเลือกและสร้างบทเรียนที่ตรงกับความต้องการของชั้นเรียน
ที่สอน จะทาให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการนาสื่อการสอนประเภทนี้
มาใช้ในการเรียนการสอนภาษา

ตารางที่ 1 การศึกษาองค์ประกอบปัจจัยต่างๆในพฤติกรรมการยอมรับการใช้เทคโนโลยี

Theory of Technology Acceptance Model โ ด ย Davis,
Bagozzi & Warshaw [6] และทฤษฎีนี้ได้ถูกนามาใช้ในการทานาย
การยอมรับการใช้คอมพิวเตอร์ของบุคคลต่างๆโดยการศึกษาความ
ตั้งใจของบุคคลนั้น โดยความตั้งใจนี้ตามหลักการของ Theory of
Reasoned Action เป็นสิ่งที่เกิดจากการผนวกกันของทัศนคติและ
และค่านิยมทางสังคม และทฤษฎี TAM นี้ก็ประสบผลสาเร็จในการ
ใช้ อ ธิ บ ายและท ำควำมเข้ ำใจว่ำท ำไมบุ ค คลหนึ่ งจึ งยอมรั บ หรื อ
ปฏิเสธกำรใช้คอมพิวเตอร์ โดยศึกษำจำกองค์ประกอบของปัจจัย
ต่ำงๆดังในรูปโครงสร้ำงองค์ประกอบพฤติกรรมของมนุษย์ข้ำงต้น

ทัศนคติ แรงจูงใจ และวัฒนธรรมการเรียนการสอนใน
โรงเรี ย นที่ เ ป็ น ปั จ จั ย ส าคั ญ ในการก าหนดการใช้
คอมพิวเตอร์ของครูผู้สอน
จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยเพื่อการประเมิน
ประสิทธิภาพการใช้สื่อคอมพิวเตอร์พบว่าส่วนใหญ่เป็นการศึกษา
ทัศนคติของผู้ใช้สื่อคอมพิวเตอร์นั้นๆ อย่างไรก็ตามจากการศึกษา
ของ Harris [4] พบว่า นอกจากทั ศ นคติ แ ล้ ว ยั งมี ปั จ จั ย ทางด้ า น
พฤติกรรมศาสตร์อีกหลายประการที่เป็นสิ่ง กาหนดความสาเร็จใน
การใช้สื่อ คอมพิ วเตอร์ดังนี้ คือ ความวิตกกังวล แรงกระตุ้น การ
มีปฎิสัมพันธ์ และค่านิยมทางสังคม
ทฤษฎีการกระทาด้วยเหตุผล Reasoned Action and
Planned Behaviour โดย Fishbein & Ajzen [5]
เป็นทฤษฏ๊ทางพฤติกรรมศาสตร์ที่ได้รับความนิยมใช้เป็นแนวทางใน
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆที่ส่งผลต่อการกระทาสิ่ง
ต่ า งๆในหลากหลายสถานการณ์ ส าหรั บ ในด้ า นการศึ ก ษา
พฤติกรรมการใช้คอมพิวเตอร์ ทฤษฏีนี้ ได้ถูกนำมำใช้เป็นพื้นฐำน
ของทฤษฎีกำรยอมรับกำรใช้เทคโนโลยี

วิธีการดาเนินการวิจัย
ผู้วิจัยติตต่ อเชิญ ครูผู้ส อนวิชาภาษาอังกฤษในโรงเรีย น
มัธยมศึกษา สังกัดกทม.ทั้งหมดจานวน 73 โรงเรียนมีผ้เข้าร่วมงาน
วิ จั ย โดยสมั ค รใจจ านวน 10 คน โดยเปิ ด การอบรมการใช้
Microsoft word เพื่อช่วยในการสอนภาษาเป็นเวลา 3 ชม. และ
หลั ง จากการฝึ ก อบรมได้ มี ก ารแจกแบบสอบถามเพื่ อ ส ารวจ
พฤติ ก รรมในการใช้ ค อมพิ ว เตอร์ ประโยชน์ ปั ญ หา และ
ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการใช้คอมพิวเตอร์ช่วย
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ใหญ่ ใ ช้ ไ ด้ แ ละชื่ น ชอบด้ ว ย นอกจากนั้ น สื่ อ คอมพิ ว เตอร์ ยั ง
ประกอบด้วยเสียงและข้อความรูปแบบหลากหลาย เหมาะสาหรับ
การเรียนการสอนทางไกล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโรงเรียนที่ขาดครู
ชาวต่ า งชาติ อี ก ทั้ ง นั ก เรี ย นส่ ว นมากสนใจสื่ อมั ล ติ มี เ ดี ย ซึ่ ง
เสริมสร้างการเรียนรู้ด้วยตนเอง ประเด็นนี้สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ Warschauer & Healy [7] ซึ่ ง พบ ว่ า สื่ อ มั ลติ มี เดี ย แล ะ
เครือข่ายคอมพิ วเตอร์ สามารถช่วยในด้านการฝึกทั กษะการพู ด
การอ่าน และสื่อสารข้อความต่างๆผ่านเครือข่ายได้ ผลจากงานวิจัย
นี้ ยั ง สอดคล้ อ งกั บ ผลของงานวิ จั ย ของ Chun & Plass [8] ใน
ประเด็นที่ว่า เครือข่ายสภาพแวดล้อมผ่านทางเว็บ (Web-based
Environment) เหมาะสมกับการนามาใช้ในการเรียนการภาษาเป็น
อย่างยิ่ง
ปัญหาใหญ่ที่ครูผู้สอนภาษาอังกฤษในงานวิจัยนี้พบก็คือ
การมีห้องคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอ คอมพิวเตอร์ ไม่มีประสิทธิภาพ
ขาดช่างเทคนิคคอยช่วยเหลือในห้องคอมพิวเตอร์กรณีที่เกิดปัญหา
ทางเทคนิ ค ปั ญ หาต่างๆเหล่านี้ ส ามารถแก้ ไขได้โดยการจัด สรร
งบประมาณให้เพียงพอเพื่อการติดตั้งคอมพิวเตอร์ อีกทั้งควรมีการ
ฝึกอบรมการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์แก่ครูผู้สอน นอกจากนี้
ผู้บริหารควรมีนโยบายในการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการสอนภาษาที่
ชัดเจนและมีประสิทธิภาพให้คุ้มค่ากับการลงทุนด้านงบประมาณ
ผลจากงานวิจั ยนี้ สอดคล้ องกั บ งานวิจั ยของ Ward [9] ที่ สรุป ว่ า
ผู้บริหารต้องมีนโยบายในการบริหารจัดการโดยมีการวางแผนอย่าง
ชั ด เจนล่ ว งหน้ า เพื่ อ ลดปั ญ หาในการประยุ ก ต์ ใช้ เ ทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์เข้ากับการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สอนภาษาอั ง กฤษในชั้ น เรี ย น หลั ง จากนั้ น กลุ่ ม ตั ว อย่ า งของ
ผู้เข้า ร่ว มงานวิ จัย จะได้ รั บ การสุ่ ม เลื อ กโดยการสุ่ ม แบบง่ายเพื่ อ
ติดต่อสัมภาษณ์ ผลจากการนาความรู้ที่ได้จากการฝึ กอบรมไปใช้
สอนในห้องเรียน

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยส่งแบบสอบถามที่ได้รับการออกแบบตามหลักการ
ของทฤษฎี TAM ให้ แ ก่ ค รู ที่ ไ ม่ ได้ เป็ น กลุ่ ม ตั ว อย่ า งในงานวิ จั ย
ทดสอบทาแบบสอบถาม และให้ข้อคิดเห็นซึ่งจะนามาปรับเปลี่ยน
แก้ไขก่อนที่จะแจกแบบสอบถามให้กับผู้เข้าร่วมวิ จัยที่เข้ารับการ
อบรมการใช้ Microsoft word เพื่อการสอนภาษาอังกฤษ ข้อมูล
จากการสัมภาษณ์จะมีการบันทึกเสียงไว้และนามาถอดเทปต่อไป

การวิเคราะห์ข้อมูลและผลสรุป
ข้อมูลจากแบบสอบถามจะนามาวิเคราะห์ข้อมูลในเชิง
ปริมาณ เพี่อหาค่าร้อยละ และการแจกแจงความถี่ของข้อคาถาม
แต่ละข้อเพื่อรวบรวมข้อมูลในภาพรวมของผู้เข้าร่วมงานวิจัยเช่น
ข้อมูลส่วนบุคคล การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อช่วยสอนภาษาอังกฤษใน
ชั้นเรียน ข้อมูลจากแบบสอบถามนี้จะใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการ
สนับสนุนกับข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง ข้อมูลที่ได้
จากการสั ม ภาษณ์ จ ะน ามาวิ เคราะห์ ในเชิ งปริม าณเพื่ อรวบรวม
ข้ อ มู ล ในภาพรวมเกี่ ย วกั บ ความมั่ น ใจในการใช้ ค อมพิ ว เตอร์
ประโยชน์ ปัญหาของครูที่เกิดจากการใช้คอมพิวเตอร์ในการสอน
และข้อเสนอแนะที่จะใช้ในการแก้ไขปัญหา
ผลจากการตอบแบบสอบถามพบว่ า หั ว ข้ อ การใช้
คอมพิวเตอร์ในชั้นเรียนทาให้ครูเกิดความมั่น ใจ ครูจานวน 3 คน
(ร้ อ ยละ 30) เห็ น ด้ ว ยอย่ า งยิ่ ง กั บ การใช้ ค อมพิ ว เตอร์ 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 เ ห็ น ด้ ว ยกั บ ค ากล่ า วนี้ ส าหรั บ ประเด็ น ที่ ว่ า การใช้
คอมพิวเตอร์ในการสอนสร้างโอกาสที่ดี มีครู 3 คน (ร้อยละ 30)
เห็นด้วยอย่างยิ่ง และอีก 3 คนเห็นด้วยแบบมีข้อสังเกต และอีก 2
คน (ร้อยละ 20)เห็นแบบเป็นกลางกับคากล่าวนี้ ส่วนประเด็นว่า
การใช้คอมพิวเตอร์ในการสอนช่วยท าให้ควบคุมดูแลนักเรียนได้
เต็มที่นั้น 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

บทสรุป
การประยุ ก ต์ ใช้ โมเดลของ Fishbien and Ajzen เพื่ อ
ค้ น หาข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ทั ศ นคคิ ความตั้ งใจของครู ตลอดจนถึ ง
พฤติกรรมในการในการใช้คอมพิวเตอร์ในงานวิจัยนี้แสดงให้เห็น
ความส าคั ญ ของปั จ จั ย หลากหลายประการที่ ส ะท้ อ นให้ เ ห็ น
พฤติกรรมในการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนในชั้นเรียน ซึ่งใน
กรณี นี้ ถือว่าจาเป็นต้องศึกษาข้อมู ลเกี่ยวกับความตั้ งใจในการใช้
เทคโนโลยีของครูในปัจจุบันที่ต้องจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน
อิเล็กทรอนิกส์ (eClassroom) ดังนั้นความสัมพันธ์ระหว่างการใช้
เทคโนโลยี และทัศนคติรวมถึงความตั้งใจในการใช้คอมพิวเตอร์หรือ
ความต่อต้านการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นได้จึงจาเป็นต้องมีการ
ค้ น คว้า เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการเปลี่ ย นแปลง
ดังกล่าว
สาหรับคาตอบข้อแรกของวัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้เพื่อ
ตอบวัต ถุ ป ระสงค์ ข้ อ ที่ 1. “เพื่ อ ศึ ก ษาทั ศ นคติ ความตั้ งใจ ของ
ครู ผู้ ส อนในการใช้ สื่ อ คอมพิ ว เตอร์ เ พื่ อ ช่ ว ยในการสอนวิ ช า
ภาษาอังกฤษ” คาตอบที่ได้จากงานวิจัยนี้ในประเด็นทัศนคติของ
ผู้สอนคือครูมีทัศนคติที่ดีแม้ว่าจะไม่ค่อยมีโอกาสใช้คอมพิวเตอร์ใน
การสอนภาษาอังกฤษเท่าใดนัก เหตุผลคือไม่ค่อยมีการฝึกอบรม
อย่างเพียงพอจึงทาให้ครูผู้สอนไม่มั่นใจในการใช้คอมพิวเตอร์ช่วย
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สอน อีกสาเหตุหนึ่งคืออุปกรณ์และห้องสาหรับใช้คอมพิวเตอร์ยังไม่
พอเพียง จึงไม่ดึงดูดความสนใจมากนัก ส่วนวัตถุประสงค์ข้อที่ 2
“เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการนาสื่อคอมพิวเตอร์
ไปช่วยสอนภาษาอังกฤษในชั้ นเรียน” จากผลของการสั มภาษณ์
กลุ่ ม ตั ว อย่ างพบว่ าครู ส อนภาษาในโรงเรีย นสั งกั ด กทม.ประสบ
อุปสรรคหลายประการในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ ปัญหาตัวอย่าง
โดยทั่วไปคือ ห้อ งคอมพิ วเตอร์ไม่ เพี ยงพอ ครูผู้ส อนไม่ ได้รับ การ
ฝึ ก อบรมอย่ า งเพี ย งพอหรื อ ขาดช่ า งเทคนิ ค ควบคุ ม ดู แ ลหรื อ
ช่วยเหลือครูผู้สอนในห้องคอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอเมื่อเกิดปัญหา
ด้านเทคนิค

[3] M. Warschauer. “Comparing face to face and
electronic discussion in the foreign language
classroom” CALICO 13 (2-3), 7-26, 1998.
[4] R.W. Harris. “Attitudes towards end-user computing:
A structural equation model” Behaviour and
Information Technology, 18, pp. 109-125, 1999.
[5] I. Ajzen, and M. Fishbein. Understanding
attitudes and predicting social behaviour
Englewood – Cliffs, NJ: Prentice – Hall, 1980.
[6] F.D. Davis, R.P. Bagozzi and P.R. Warshaw, “User
acceptance of computer technology: A comparison
of two theoretical models” Management Science,
35 (8), pp. 982-1003, 1989.
[7] M. Warschauer & D. Healy. “Computer and the
Language Learning: An overview” Language
Teaching 31, pp. 57-71, 1998.
[8] D.M. Chun & J. L. Plass. Networks in an environment
for second language acquisition. In M. Warschauer
& R, Kern (Eds.) Network-based language teaching.
Computer and Practice, pp. 151-170. Cambridge:
Cambridge University Press. [2000]
[9] J. Ward. Computer-assisted instructions at the Thai
universities. PASAA, 25, pp. 1-5. [1995].

ข้อพิจารณา
ข้อคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่างของงานวิจัยนี้เป็นกลุ่มตัวอย่าง
โดยสมัครใจ และเป็นครูผู้สอนในระดับมัธยมศึกษา ดังนั้นคาตอบที่
ได้จากงานวิจัยนี้อาจไม่รวมไปถึงครูในระดับชั้นอื่นๆ ควรมีการวิจัย
เพื่อศึกษาความคิดเห็นจากทั้งครูผู้สอนและนักเรียนในทุกระดับใน
สังกัดกทม.ซึ่งมีการใช้ห้องคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยสอนภาษาอังกฤษ
และเป็นนโยบายหลักในการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนใน
โรงเรียน
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การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง ความน่าจะเป็น ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4MAT
A Study of Learning Achievement on Probability of the first year
students’ in Mathematics by 4 MAT Learning Activities.
ธนวัฒน์ ศรีศิริวัฒน์
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
Email: tanawat.sr@ssru.ac.th

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง ความน่าจะเป็น ของนักศึกษาครู ชั้นปีที่ 1 หลังได้รับการ
จัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT กับเกณฑ์ร้อยละ 60 โดยกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย คือ นักศึกษาครู ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หมู่เรียน 01
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ที่ ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จานวน 37 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่ม
ตัวอย่างแบบกลุ่ม(Cluster random sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยสถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที
ผลการศึกษาพบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง ความน่าจะเป็น ของนักศึกษาครูชั้นปีที่ 1 หลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT
สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 60 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คาสาคัญ : การศึกษา, ผลสัมฤทธิ์การเรียน, 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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การวิเคราะห์ผลงานและแนวทางในการนาไปประยุกต์ใช้ และขั้น
ที่ 8 การแลกเปลี่ยนความรู้ความคิด [3]
จากข้อความข้างต้นผู้วิจัยในฐานะผู้สอนจึงสนใจในการนาการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT ซึ่งเป็นการจัดการเรียนการสอน
ที่คานึงถึงรูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาและความสมดุลของสมอง
ทั้งสองซีกมาใช้ในการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์
ทาให้นักศึกษาที่มีการเรียนรู้แตกต่างกันได้รับการเรียนรู้ตามรูปแบบ
ที่ตนเองถนัดและต้องการ มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
เรื่ อ ง ความน่ า จะเป็ น ส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาครู ชั้ น ปี ที่ 1 สาขาวิ ช า
คณิตศาสตร์ เพื่อให้นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น สามารถ
นาความรู้เรื่อง ความน่าจะเป็นไปใช้เป็นพื้นฐานในการเรียนระดับสูง
ต่อไปและนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้

1. บทนา (Introduction)
คณิตศาสตร์เป็นวิชาทีม่ ีบทบาทและมีสาคัญยิ่งต่อการเรียนรู้ของ
ผู้ เ รี ย นในศตวรรษที่ 21 ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ อั ม พร ม้ า คะนอง [1]
ที่กล่าวว่า ในยุคปัจจุบันกิจกรรมทางสังคมของมนุษย์มีความซับซ้อน
มากขึ้นทาให้ผู้เรียนต้องใช้ความรู้ ความคิด และการให้เหตุผลทาง
คณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหาและจัดการกับสถานการณ์ที่แตกต่างไป
จากอดี ต คณิ ต ศาสตร์ เ ป็ น สิ่ ง ที่ ช่ ว ยให้ ม นุ ษ ย์ มี ค วามคิ ด ริ เ ริ่ ม
สร้างสรรค์คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบมีแบบแผน สามารถวิเคราะห์
ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างรอบคอบและถี่ถ้วน ช่วยให้คาดการณ์
วางแผน ตั ด สิ น ใจ และแก้ ปั ญ หาได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ งเหมาะสม และ
สามารถนาไปใช้ในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังเป็น
เครื่องมือในการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศาสตร์อื่น ๆ
อันเป็นรากฐานในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของชาติให้มีคุณภาพ
และพั ฒ นาเศรษฐกิ จของประเทศให้ทั ดเที ยมกับ สภาพเศรษฐกิจ
สังคม และความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เจริญก้าวหน้า
อย่างรวดเร็วในยุคโลกาภิวัตน์[2]
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ เป็นสาขาวิชาหนึ่ งของคณะครุ ศ าสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทาที่ได้รับการยอมรับและสนใจของ
นักเรียนที่สาเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่จะเข้า
ศึกษาต่อเป็นจานวนมากจากการสมัครสอบคัดเลือกในระบบ TCAS
ที่ผ่านมา โดยมีเป้าหมายเพื่อเป็นครูคณิตศาสตร์ในอนาคต
จากการสอนในปีการศึกษาที่ผ่านมามักพบว่านักศึกษาครูส่วน
ใหญ่ มี ปั ญ หาในการเรี ย นเกี่ ย วกั บ ความน่ า จะเป็ น ด้ ว ยพื้ น
ฐานความรู้เดิมทางคณิตศาสตร์เกี่ยวกับความน่าจะเป็นของนักศึกษา
ในระดับมัธยมศึกษา และไม่สามารถนามาเชื่อมโยงกับเนื้อหาที่กาลัง
ศึกษาได้ ทาให้นักศึกษาส่วนใหญ่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่ค่อยดี
นัก ซึ่งในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์จาเป็นต้องให้
ผู้ เ รี ย นได้ เ กิ ด การเรี ย นรู้ ด้ ว ยความเข้ า ใจ มี ทั ก ษะพื้ น ฐานทาง
คณิตศาสตร์ที่เพียงพอเพื่อนาไปใช้ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ ผู้สอน
ควรจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ที่ เ น้ น ผู้ เ รี ยนเป็ น ศู น ย์ ก ลางที่ ค านึ งถึง
ลักษณะการเรียนรู้ของผู้เรียน และความสมดุลของสมองทั้งสองซีก
ซึ่งจะทาให้เกิดการพัฒนาตามศักยภาพของผู้เรียนได้มากที่สุด จาก
การศึ ก ษาพบว่ า การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ แ บบ 4 MAT นั้ น เป็ น
รูปแบบการสอนที่เน้นการสอนโดยใช้สมองสองซีกสลับกันไปมา โดย
แบ่ ง ผู้ เ รี ย นออกเป็ น 4 แบบ ได้ แ ก่ ผู้ เ รี ย นแบบที่ 1 (Why) ถนั ด
จินตนาการ (Imaginative learners) ผู้เรียนแบบที่ 2 (What) ถนัด
การคิดวิเคราะห์ (Analytic learners) ผู้เรียนแบบที่ 3 (How) ถนัด
ใช้สามัญสานึก (Common sense learners) และผู้เรียนแบบที่ 4
(If) ถนั ด การปรั บ เปลี่ ย น (Dynamic learners) โดยผู้ เ รี ย นแต่ ล ะ
แบบต้ อ งใช้ ส มองทั้ ง สองซี ก สลั บ กั น ไป ผ่ า น การจั ด กิ จ กรรม
การเรี ย นรู้ 8 ขั้ น ตอน ได้ แ ก่ ขั้ น ที่ 1 สร้ า งประสบการณ์ ขั้ น ที่ 2
การวิเคราะห์ประสบการณ์หรือสะท้อนความคิดจากประสบการณ์
ขั้นที่ 3 การพัฒนาประสบการณ์เป็นความคิดรวบยอดหรือแนวคิด
ขั้นที่ 4 การพัฒนาความรู้ความคิด ขั้นที่ 5 การปฏิบัติตามแนวคิด
ที่ ไ ด้ เ รี ย นรู้ ขั้ น ที่ 6 การสร้ า งสรรค์ ชิ้ น งานของตนเอง ขั้ น ที่ 7

2. วัตถุประสงค์
เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง ความน่าจะเป็น
ของนักศึกษาครู ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สวนสุ นั น ทา หลั งได้ รั บ การจั ด กิ จ กรรมการ
เรียนรู้แบบ 4 MAT กับเกณฑ์ร้อยละ 60

3. สมมติฐานการวิจัย
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง ความน่าจะเป็น ของนักศึกษาครู
ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบ 4 MAT สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 60

4. ขอบเขตการวิจัย
4.1 ตัวแปร
ตัวแปรต้น คือ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT
ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง ความน่าจะเป็น
4.2 ระยะเวลา
ด าเนิ น การวิ จั ย ในภาคเรี ย นที่ 2 ปี ก ารศึ ก ษา 2562 โดยใช้
ระยะเวลา 3 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 4 ชั่วโมง รวม 12 ชั่วโมง

5.วิธีการวิจัย
5.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร คือ นักศึกษาครู ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะ
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จานวน 76 คน
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาครู สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นปีที่ 1
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่กาลังศึกษาใน
ภาคเรี ย นที่ 2 ปี ก ารศึ ก ษา 2562 หมู่ เ รี ย น 01 จ านวน 37 คน
ซึ่งได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบกลุม่ (Cluster Random Sampling)
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5.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
แบบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น เป็ น แบบทดสอบ
แบบปรนัย 20 ข้อ มีขั้นตอนในการสร้าง ดังนี้
1) ศึ ก ษาเอกสารเกี่ ย วกั บ การวั ด และประเมิ น ผล การสร้ า ง
แบบทดสอบ
2) วิเคราะห์จุดประสงค์การเรียนรู้เรื่อง ความน่าจะเป็น
3) สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจานวน 30 ข้อ
แล้วนาแบบทดสอบเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรง
ตามเนื้ อ หา โดยพิ จ ารณาการค่ า IOC (Index of Objective
Congruence) อยู่ระหว่าง 0.50-1.00
4) น าแบบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นที่ ป รั บ ปรุ ง
เรียบร้อยแล้วไปทดสอบกับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง
จานวน 30 คน เพื่อหาคุณภาพของแบบทดสอบแล้วเลือกข้อสอบ
20 ข้ อ โดยมี ค วามยากง่ า ย (p) อยู่ ร ะหว่ า ง 0.47-0.73 และ
ค่าอานาจจาแนก(r) อยู่ระหว่าง 0.30-0.82
5) นาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง ความน่าจะ
เป็น จานวน 20 ข้อ ใช้กับกลุ่มตัวอย่างต่อไป

ตารางที่ 2 แสดงผลการวิ เคราะห์ผลสั มฤทธิ์ท างการเรี ยน เรื่อง
ความน่าจะเป็น หลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT
คะแนน
สภาพ จานวน คะแนน
ร้อยละ
การณ์ นักศึกษา เต็ม
60
หลัง
37
20
เรียน
*มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ตารางที่ 1 แสดงจ านวนและร้ อ ยละของนั ก เรี ย นที่ มี ผ ลสั ม ฤทธิ์
ทางการเรียน เรื่อง ความน่าจะเป็น สูงกว่าเกณฑ์

37

37

Sig

13.89

.70

16.47*

.00

จากผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง ความน่าจะเป็น
ของนักศึกษาหลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT กับ
เกณฑ์ร้อยละ 60 นั้น พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา
สู ง กว่ า เกณฑ์ ร้ อ ยละ 60 ตามสมมติ ฐ านที่ ตั้ ง ไว้ แสดงว่ า การจั ด
การเรี ย นรู้ แ บบ 4 MAT เหมาะส าหรั บ การรั บ รู้ ข องนั ก ศึ ก ษา
เนื่องจากนัก ศึกษาได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ได้ลงมือปฏิบัติ
ค้นพบความรู้ด้วยตนเอง สอดคล้องกับขวัญชนก สุนทรสุข [4] ได้
ศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยวิธีการ 4 MAT เรื่อง
ทฤษฎี บ ทพี ท าโกรั ส ที่ มี ต่ อ ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของนั ก เรี ย น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยวิธีการ 4 MAT สูงกว่า
เกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคล้อง
กั บ ไกษร เมื อ งแก้ ว [5] ได้ ศึ ก ษาการพั ฒ นากิ จ กรรมการเรี ย นรู้
คณิ ต ศาสตร์ ชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 4 เรื่ อ งการคู ณ โดยใช้ รู ป แบบ
การเรียนรู้ 4 MAT พบว่า นักเรียนจานวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 80
ท าแบบทดสอบผ่ า นเกณฑ์ ที่ ก าหนดไว้ ร้ อ ยละ 75 ขึ้ น ไป และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีค่าเฉลีย่ ทั้งชั้นเท่ากับ 24.20 คิดเป็นร้อยละ
80.67 ซึ่งถือว่าผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ร้ อยละ 75 และในทานอง
เดียวกับจิตราพัชญ์ จันทร์ศิริวรา [6] ได้ศึกษาการพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ตามแนววัฏจักรการเรียนรู้ 4 MAT
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่าคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียน เรื่อง ความน่าจะเป็น หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ตามแนววั ฏ จั ก รการเรี ย นรู้ 4 MAT เรื่ อ ง ความน่ า จะเป็ น
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สามารถนาไปจัด กิจกรรมการเรียนการสอนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ทาให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

ผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ความน่าจะเป็น
หลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบ 4 MAT กับเกณฑ์ร้อยละ
60 โดยการทดสอบค่าที (One sample t-test)

หลังเรียน

t

7. อภิปรายผล (Discussion)

6. ผลการวิจัย(Results)

จานวน
นักศึกษา
ที่ได้คะแนนสูง
กว่าเกณฑ์

S.D.

จากตารางที่ 2 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง ความน่าจะ
เป็น ของนักศึกษาหลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT
สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 60 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

5.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล
1) ดาเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT เรื่อง ความ
น่าจะเป็น
2) ทดสอบหลังเรียนด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เรื่อง ความน่าจะเป็น
3) ตรวจให้ ค ะแนนแล้ ว น าไปวิ เ คราะห์ ด้ ว ยวิ ธี ท างสถิ ติ เ พื่ อ
ทดสอบสมมติฐาน

สภาพการณ์ จานวน
นักศึกษา

12

X

ร้อยละของ
จานวน
นักศึกษาที่ได้
คะแนนสูงกว่า
เกณฑ์
100

จากตารางที่ 1 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
เรื่อง ความน่าจะเป็น หลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4
MAT สูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนด จานวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 100
ของนักศึกษาทั้งหมด
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ปริญญาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน,
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2559
[5] ไกษร เมืองแก้ว , “การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่องการคูณโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ 4
MAT”, วิทยานิพนธ์ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตร
และการสอน, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2553
[6] จิตราพัชญ์ จันทร์ศิริวรา, “การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาคณิตศาสตร์ตามแนววัฏจักรการเรียนรู้ 4 MAT ชั้นมัธยม
ศึกษาปีที่ 3”, วิทยานิพนธ์ วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ศึกษา, มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, 2555.
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การใช้กลวิธีการขอบคุณเป็นภาษาอังกฤษโดยนักศึกษาไทยสาขาวิชาภาษาอังกฤษและนักศึกษา
ไทยที่ไม่ใช่สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
Thanking Strategies in English Used by English Major
and Non-English Major Thai Students
Payung Cedar
Faculty of Humanities, Naresuan University
Email: payungp@nu.ac.th

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
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 nonnative 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

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
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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 nonEnglish major students in the fourth year.

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

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

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

96

ภาคบรรยาย

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ประจาปี พ.ศ. 2563 วันที่ 15 – 16 ธันวาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

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?
_________________________________________________
_________________________________________________

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

97

ภาคบรรยาย

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ประจาปี พ.ศ. 2563 วันที่ 15 – 16 ธันวาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Other
Total

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.

43
342

12.57
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

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 1
0.29
of imposition
Apology
5
1.46
Positive
35
10.20
feeling
Alerters
0
0.00
Other
31
9.04
Total
343
100
Accounting Thanking
Appreciation
Repayment
Recognition
of imposition
Apology
Positive
feeling
Alerters

251
2
7
7

73.39
0.58
2.05
2.05

4
28

1.17
8.19

0

0.00

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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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)

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 nonsignificant 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 nonEnglish 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:

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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การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ต้องการข้อมูลจานวนรายชื่อ ที่อยู่และ ตาแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ เจ้าของบ้านเรือนไทยใน
เขต อาเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ที่มีรูปแบบและองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมไทย ตัวอาคารเรือนไทยมีความสมบูรณ์ สามารถเดินทางเข้า
ติดต่อได้สะดวก มีการใช้งานเพื่อการอยู่อาศัยจริงในปัจจุบัน และได้รับความเห็นชอบจากเจ้าของบ้านเรือนไทยสามารถเข้าร่วมแผนจัดทา
โครงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านเรือนไทย อาเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี สามารถใช้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ได้ ข้อมูลจากการศึกษาใน
ครั้งนี้จะถูกนาไปใช้กับโครงการสร้างแผนพัฒนาจังหวัดเพชรบุรี (พ.ศ.2561-2564) ที่ต้องการเสริมสร้างความมั่นคงสันติสขุ และสังคมคุณภาพ
ที่ยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “เมืองเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ และเมืองน่าอยู่น่ากิน น่าเที่ยวระดับประเทศ” สานักงาน
จังหวัดเพชรบุรี กลุมงานยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด 2562 ซึ่งวิธีการดาเนินการศึกษาวิจัยโดยการลงพื้นที่สารวจ อาเภอเมืองเพชรบุรี
จานวน 24 ตาบล 184 หมู่ บ้ าน เครื่อ งมื อที่ ใช้ในการเก็บ ข้อ มูล ได้แ ก่ แบบสอบถาม เพื่ อใช้ ในการเก็ บข้ อมู ลรายละเอี ยดบ้านเรือ นไทย
กลุ่มเป้าหมาย แบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล และสัมภาษณ์เชิงลึก เพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลรายละเอียดประวัติที่มาของบ้านเรือนไทย และความ
คิดเห็นในการเข้าร่วมแผนจัดทาโครงการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านเรือนไทย จากกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเจ้าของบ้านเรือนไทยในเขต อาเภอ
เมือง จังหวัดเพชรบุรี ผลการศึกษาวิจัยพบว่า บ้านเรือนไทยที่ มี รูปแบบ และองค์ ประกอบทางสถาปัตยกรรมไทย สามารถใช้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ได้มีทั้ งหมด 41 หลัง ประชาชนที่ เป็นเจ้าของบ้านเรือนไทยเห็นสมควรกับแผนจัดทาโครงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
บ้านเรือนไทย ส่วนใหญ่มีข้อเสนอแนะเห็นสมควรให้ภาครัฐบาลควรจัดงบประมาณในการซ่อมแซมเพื่อบารุงรักษาตัวอาคารบ้านเรือนไทยให้
สมบูรณ์ มีการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง ควรจัดทาถนนเส้นทางการสัญจร การเดินรถ ที่จอดรถยนต์ จัดทาวางแผนการท่องเที่ยว กาหนดวัน
เวลาที่ชัดเจนแน่นอน มีการประชาสัมพันธ์อย่างมีระบบทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และควรทาอย่างต่อเนื่อง ควรจัดให้มีมัคคุเทศก์เป็นผู้ที่
ให้ความช่วยเหลือ ข้อมูล ความเข้าใจทางด้านวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และเหตุการณ์ร่วมสมัยต่างๆ แก่บุคคลที่อยู่ในกลุ่มท่องเที่ยว แล ะ
เห็นสมควรให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการทางาน มีรายได้ตอบแทนประชาชนในท้องถิ่นจากการจัดทาโครงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
บ้านเรือนไทยนี้อย่างต่อเนื่อง
คาสาคัญ: การสารวจ, 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
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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.
ทดแทนไม้ ทั้งนี้จังหวัดเพชรบุ รีมีแผนจัดทาโครงการท่องเที่ยวเชิง
อนุ รั ก ษ์ จั งหวั ด เพชรบุ รี (พ.ศ.2561-2564) เพื่ อ ใช้ เป็ น แหล่ ง
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ที่ต้องการเสริมสร้างความมั่นคงสันติสุข และ
สังคมคุณภาพที่ยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “เมือง
เศรษฐกิ จ พอเพี ย งต้ น แบบ และเมื อ งน่ า อยู่ น่ ากิ น น่ า เที่ ย ว
ระดั บประเทศ” ด้วยสาเหตุ นี้จึงนาไปสู่วัตถุป ระสงค์ก ารวิจัยเพื่ อ
สารวจบ้านเรือนไทยที่ ยังคงเหลืออยู่ในปัจจุบันและสามารถใช้เป็น
แหล่ งท่ อ งเที่ ย วเชิ งอนุ รั ก ษ์ บ้ า นเรื อ นไทย อ าเภอเมื อ ง จั งหวั ด
เพชรบุรี

1. บทนา
บ้านเรือนไทยเพชรบุรีเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งที่แสดงถึงความ
เป็นไทยอย่างเด่นชัด บ้านเป็นที่พักอาศัย ลักษณะของบ้านเป็นสื่อที่
บอกวั ฒ นธรรม ประเพณี ความเป็ น อยู่ แบบแผน การใช้ ชี วิ ต
บ้านเรือนไทยนั้นเป็นบ้านที่ให้ความรู้สึกอบอุ่นและสง่างาม แต่ใน
ขณะเดียวกันก็คงไว้ซึ่งความสบายและวิถีของความเป็นไทย (สมภพ
ภิ ร มย์ ,2545). [1] วั ส ดุ ที่ ใ ช้ ใ นการตกแต่ ง ส่ ว นใหญ่ จ ะเป็ น ไม้
โดยเฉพาะเรือนไทยนั้นจะเน้นโครงสร้างที่งดงามและความลงตัวของ
รายละเอียดต่างๆของบ้าน ไม่ว่าจะเป็นฝาผนังซึ่งทาเป็นลวดลายต่าง
ๆ เช่น ฝาปะกน ฝาสายบัว ฝาสาหรวด และฝาขัดแตะ หรือวงกบ
หน้าต่าง และประตูซึ่งมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น (สานักโบราณคดีและ
พิ พิ ธ ภั ณ ฑสถานแห่ ง ชาติ ก รมศิ ล ปากร,2540). [2] ปั จ จุ บั น
บ้านเรือนไทย อาเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ได้มีก ารรื้อถอน ชารุด
ทรุ ด โทรม ขาดการท านุ บ ารุ งรั ก ษา และค่ อ ยๆ สู ญ หายไปจาก
ท้องถิ่น อันเนื่อ งมาจากเกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านสภาพสังคม
และเศรษฐกิจ ที่ดินในเขตอาเภอเมืองมีราคาแพง การเปลี่ยนแปลง
ทางด้านวิถีชีวิตจากการอยู่แบบครอบครัวขยายมาเป็ นครอบครัว
เดี่ยว เทคโนโลยีในการก่อสร้าง ตลอดจนวัสดุใหม่ๆที่ถูกสร้างขึ้นมา
ทดแทนไม้ ส่งผลให้การสร้างบ้านเรือนไทยขึ้น มาใหม่ หรือซ่อมแซม
บ้านเรือนไทยหลังเก่าให้คงอยู่ส มบูรณ์ นั้น ประชาชนส่วนใหญ่ ไม่
นิยม อันเนื่องมาจากไม้หายากมีราคาแพง ช่างไม้ที่ มีความรู้ และ
ความชานาญในการปลูกสร้างบ้านเรือนไทยหายาก มีอายุมากขึ้น
และจานวนลดน้อ ยลงไปทุก วัน จึงทาให้ ประชาชนในเขต อาเภอ
เมือง จังหวัดเพชรบุรี จึงนิยมที่จะรื้อถอนบ้านเรือนไทยของตนและ
น าไม้ ไปขาย เพื่ อ น าเงิน มาปลู ก บ้ า นพั ก หรือ อาคารพั ก อาศั ย ใน
รูปแบบสถาปัตยกรรมตะวันตกสมัยใหม่ที่มีความทันสมัย วัสดุที่ใช้
ก่อสร้างสมัยใหม่ที่หาได้ง่าย ราคาไม่แพง ใช้ อิฐ เหล็ก คอนกรีต มา

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่อสารวจจานวนบ้านเรือนไทยในเขต อาเภอเมือง จังหวัด
เพชรบุรี
2.2 เพื่อจัดทารายชื่อ ที่อยู่ และตาแหน่งทางภูมิศาสตร์เจ้าของ
บ้านเรือนไทย
2.3 ความคิดเห็นในด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านเรือนไทย

3. ขอบเขตการวิจัย
ใช้ ก ารวิ จั ย เชิ ง ส ารวจ (Survey Research) โดยการลงพื้ น ที่
สารวจจานวนบ้านเรือนไทย ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี แบ่ง
ออกเป็ น 24 ต าบล 184 หมู่ บ้ า น ได้ แ ก่ ต าบล ท่ า ราบ คลอง
กระแชง บางจาน นาพันสาม ธงชัย บ้านกุ่ม หนองโสน ไร่ส้ม เวียง
คอย บางจาก บ้านหม้อ ต้นมะม่วง ช่องสะแก นาวุ้ง สามะโรง โพ
พระ หาดเจ้าสาราญ หัวสะพาน ต้นมะพร้าว วังตะโก โพไร่หวาน
ดอนยาง หนองขนาน และหนองพลับ
4. วิธีการดาเนินการวิจัย
4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
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ประชากรที่ลงสารวจ คือ บ้านเรือนไทยของประชาชน ในเขต
อาเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
4.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ แบบสอบถาม แบบบันทึกข้อมูล
ส่วนบุคคล เพื่อเก็บข้อมูลเจ้าของบ้าน แบบสัมภาษณ์เชิงลึก ใช้เพื่อ
ซั ก ถามพู ด คุ ย ถึ ง การมี ค วามคิ ด เห็ น ข้ อ เสนอแนะในการจั ด ท า
แผนการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง อนุ รั ก ษ์ ใช้ GPS ในการเก็ บ ข้ อ มู ล ที่ อ ยู่
ตาแหน่งทางภูมิศาสตร์ ที่ตั้งบ้านเรือนไทย
4.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล
วิธีการรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างมีขั้นตอนดังนี้
1. ผู้วิจัยทาหนังสือถึงผู้ใหญ่บ้านในแต่ละตาบล เพื่อ นัดประชุม
และเก็บข้อมูลรายชื่อที่อยู่เจ้าของบ้านเรือนไทยในแต่ละตาบล
2. เมื่อได้ข้อมูลรายชื่อที่อยู่เจ้าของบ้านเรือนไทยจากผู้ใหญ่บ้าน
แต่ละตาบลแล้ว ผู้วิจัยได้ทาหนังสือขอความอนุเคราะห์ผู้ใหญ่บ้าน
ให้นาเรื่องการวิจัยนี้เข้าวาระการประชุมหมู่บ้าน ซึ่งโดยปกติจะมีการ
ประชุมเดือน ละ 1 ครั้ง เพื่อทาการเก็บข้อมูล นัดสัมภาษณ์เชิงลึก
เจ้าของบ้าน ถ่ายภาพและเก็บข้อมูลอย่างละเอียด ในแต่ละหลัง
4.4 การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อ มูลในการวิจัย โดยเริ่ม ทาพร้อมๆ กับการเก็ บ
รวบรวมข้อมูล
4.4.1. ข้อมูลส่วนบุคคล ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ ตาแหน่งที่ตั้ง
ทางภูมิศาสตร์ มีการใช้งานเพื่อการอยู่อาศัยจริง สามารถเดินทาง
ติ ด ต่ อ ได้ และได้ รั บ ความยิ น ยอมจากเจ้ า ของบ้ า นที่ จ ะเข้ า ร่ ว ม
โครงการ สามารถใช้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ได้
4.4.2. ข้อมูลองค์ประกอบบ้านเรือนไทยแบบเรือนเดี่ยว
และแบบเรือ นหมู่ ข องประชาชนในเขตพื้ น ที่ อ าเภอเมื อ ง จั งหวั ด
เพชรบุ รี ผู้ วิ จั ย ได้ ท าการศึ ก ษาทบทวนทฤษฏี ว รรณกรรม และ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง บ้านเรือนไทยในมีลักษณะเด่นคือ สร้างด้วยไม้
หรือวัสดุที่หาได้จากธรรมชาติตามท้องถิ่น ใต้ถุนสูง หลังคาหน้าจั่ว
ชายคายื่ น ชานเรื อ นกว้ า ง มี ห ลั งคาทรงสู ง (วิ วั ฒ น์ เตมี ย พั น ธ์ ,
2537) [4] ฝาเรือ นไทยเป็ น “แผงประกอบสาเร็จรูป ” เป็ นส่ วน
ใหญ่ มี ห ลายแบบตามชื่ อ เรี ย ก ดั งนี้ ฝาปะกน ฝาลู ก ฟั ก ฝา
สายบัว ฝาสาหรวด ฝากระแชงอ่อน ฝาขัดแตะ กันสาด เป็นส่วน
ที่ต่อจากหลังคาที่ยื่นออกไปโดยรอบ ลดระดับจากหลังคาลงมา ยื่น
พ้ น ฝาบ้ า นออกมา และท ามุ ม น้ อ ยกว่า หลั งคา ประกอบไปด้ ว ย
จันทัน กันสาด แป กลอน วัสดุมุง ปลายจันทันข้างหนึ่งอยู่ชิดฝาตอก
ยึดอยู่กับเต้าด้วยสลักไม้ ปลายอีกข้างหนึ่งรองรับด้วยค้ายัน หรือ
เสานางเรียง กันสาดทาหน้าที่กันฝน และกันแดดที่จะส่องเข้าไป
ภายในบ้าน ปั้นลม เป็นไม้แผ่นหนาประมาณ 2 -3 นิ้ว วางบนปลาย
แปและอกไก่ของด้านสกัดหัวท้ายหลังคา ทาหน้าที่กันไม่ให้ลมตีวัสดุ
มุ งจากด้ า นข้ า ง นิ ย มท าปลายแหลมสู งขึ้ น ด้ า นบน ส่ ว นปลาย
ด้ า นล่ า งท าเป็ น ตั ว เหงาหรื อ หางปลา หน้ า จั่ ว เป็ น แผงไม้ รู ป
สามเหลี่ยมสร้างขึ้นจากองค์ประกอบของชิ้นไม้ในลักษณะต่างๆ ใช้
ประโยชน์เพื่อประกบปิดตรงส่วนที่เป็นโพรงของหลังคาทางด้านสกัด
หรือด้านขื่อของเรือน เพื่อป้องกันลม แดด ฝน และเป็นที่ระบายลม

ของหลังคา ได้แก่ จั่วรูปฟัก หรือจั่วพรหมพักตร์ จั่วรูปพระอาทิตย์
จั่วใบเรือ (ฤทัย ใจจงรัก,2543) [8] (แสดงดังรูปที่ 1,2,3)

5. ผลการวิจัย
จากการศึกษาสารวจพบว่ามีจานวนบ้านเรือนไทยที่มีรูปแบบ
และองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมไทย และสามารถใช้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ได้ทั้ง หมด 41 หลัง คือ ตาบลท่าราบ 1 หลัง
ตาบลคลองกระแชง 1 หลัง ตาบลบางจาน 3 หลัง ตาบลนาพันสาม
9 หลัง ตาบลธงชัย 1 หลัง ตาบลหนองโสน 1 หลัง ตาบลไร่ส้ม 2
หลัง ตาบลเวียงคอย 1 หลัง ตาบลบางจาก 4 หลัง ตาบลบ้านหม้อ
4 หลัง ตาบลต้นมะพร้าว 2 หลัง ตาบลสามะโรง 2 หลัง ตาบลนาวุ้ง
1 หลัง ตาบลช่องสะแก 1 หลัง ตาบลหนองขนาน 1 หลัง ตาบลบ้าน
กุ่ม 1 หลัง ตาบลต้นมะม่วง 3 หลัง ตาบลโพพระ 1 หลัง และตาบล
วังตะโก 1 หลัง (แสดงดังรูปที่ 4)

6. วิจารณ์ผลการวิจัย
ประเด็นข้อคิดสาคัญจากการสารวจทีพ่ บแบ่งออกเป็น 3 ส่วน
ส่ ว นที่ 1 เรื อ นไทยทั้ งหมด 41 หลั ง จากการส ารวจพบว่ า
สภาพแวดล้อมโดยรอบตัวอาคารบ้านเรือนไทยที่ส่วนใหญ่ มี ถนน
ทางเข้ า ทางเดิ น ทางสั ญ จร มี ข นาดแคบ ไม่ ส ะดวกในการเดิ น
รถยนต์ และการเดินเท้าเพื่อการเดินชมสาหรับนักท่องเที่ยว สวน
และบริเวณโดยรอบควรมีการปรับปรุงให้เป็นระเบียบสวยงาม และ
ควรมี การจัด ท ารั้ว ที่ จ อดรถยนต์ ส าหรับ นั ก ท่ อ งเที่ ย วในการเดิ น
ทางเข้าเยี่ยมชม
ส่วนที่ 2 ตัวบ้านเรือนไทยของประชาชน ส่วนใหญ่ ลักษณะ
เรื อ น โครงสร้ า ง และองค์ ป ระกอบ ซึ่ งพบว่า เรื อ นไทยพื้ น ถิ่ น ใน
ชุ ม ชนที่ ท าการศึ ก ษายั งคงแบบแผนทางประเพณี ข องชุ ม ชน ตั ว
อาคารเป็นเรือนไม้ยกพื้นสูง และหลังคาสูงทรงจอมแห ลักษณะตัว
เรื อนไทยที่ พ บจากการศึก ษามี 2 ลั กษณะ คือ เรือ นประธานที่ มี
พาไล และเรือนประธานที่มีหอหน้ า โดยมีพื้นที่นอกชานต่อออกมา
เรื อ นเหล่ า นี้ ส่ ว นใหญ่ มั ก คงส่ ว นเรื อ นประธานไว้ ต ามแบบแผน
ประเพณี ในขณะที่องค์ประกอบอื่นๆ ของเรือนมีการปรับเปลี่ยนไป
ได้แก่ การปิดล้อมนอกชานให้กลายเป็นพื้นที่โถง ปรับระดับพื้นเรือน
ภายในให้เสมอกัน และมีการต่อเติมพื้นที่ใช้สอยชั้นล่าง ส่วนใหญ่ 35
หลังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ มีเพียง 6 หลังที่อยู่ในสภาพที่ทรุดโทรม
ฝาเรือน หลังคาชารุด และสมควรที่จะต้องปรับปรุงซ่อมแซมทาสีให้
สมบูรณ์
ส่วนที่ 3 คือ ด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับการอนุรักษ์บ้านเรือน
ไทยของประชาชนในท้ อ งถิ่น ในการจั ดท าโครงการ ประชาชนมี
ความรักและหวงแหนบ้านเรือนไทยของตน มีความยินดีที่จะใช้เป็น
แห่งท่องเที่ยว แหล่งศึกษาหาความรู้ ต้องการรักษาให้คงอยู่สืบต่อไป
ประชาชนต้ อ งการให้ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล (อ.บ.ต.) หรื อ
หน่วยงานของรัฐบาลจัดสรรเงินงบประมาณในการอนุรักษ์บ้านเรือน
ไทยเป็ นรายปีอย่างต่อเนื่อง ควรมี คณะกรรมการฟื้นฟู หลังที่ ทรุด
โทรมให้กลับมาคงสภาพที่ดี และใช้การได้ ควรสอนให้ลูกหลานดูแล
รักษาเห็นคุณค่า และยินดีให้บ้านเรือนไทยของตนเข้าร่วมโครงการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และต้องการให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีส่วนใน
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การท างานในโครงการ ต้ อ งการให้ มี ก ารจั ด สรรรายได้ เสริ ม ให้
ประชาชนในท้องถิ่น จากโครงการท่ องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ บ้ านเรือน
ไทยนี้

โครงการการท่ องเที่ ยวเชิงอนุ รัก ษ์บ้ า นเรือ นไทย ดังนั้ นเจ้าหน้ าที่
หน่วยงานภาครัฐบาลควรดาเนินการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
ด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ให้มากยิ่งขึ้น เพื่อให้ประชาชนตระหนัก
และมีความรู้ ความเข้าใจและมองเห็นถึงประโยชน์ที่จะได้รับ ในด้าน
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านเรือนไทยของประชาชน เนื่องมาจาก
ในอดีตที่ผ่านมาภาครัฐบาลมีนโยบายที่ดีแต่ยังขาดการดาเนินการ
การอย่างต่อเนื่องและจริงจัง
ในด้านแนวทางการปรับปรุงบ้านเรือนไทยของประชาชน
ให้สามารถใช้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ภาครัฐบาลควรเข้ามา
ช่วยเหลือสนับสนุนทางด้านงบประมาณ ในการปรับปรุง ซ่อมแซม
บ้านเรือนไทยให้มีสภาพสมบูรณ์ สวยงาม มีเอกลักษณ์ของท้องถิ่น
เร่งดาเนินการช่วยเหลือ หาแนวทางวางแผนปรับปรุงและพัฒนาให้
เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดยปรับปรุงตัวอาคารบ้านเรือน
ไทย บริเวณทางเข้าออก ทางเดิน ถนนเส้นทางการสัญจร การเดินรถ
ที่จอดรถยนต์ สวนและบริเวณที่นั่งพักผ่อน จัดซุ้มป้ายชื่อโครงการ
ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถมองเห็น
ได้ชัดเจน และมีสภาพสมบูรณ์ สวยงาม มีเอกลักษณ์ของท้องถิ่น มี
การวางแผนจัดการอย่างมีระบอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

7. สรุปผลการศึกษาวิจัย
จากการศึ ก ษาส ารวจพบว่า บ้ านเรือ นไทยที่ ยั งคงสภาพและมี
รูปแบบและองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมไทย ตัวอาคารที่สมบูรณ์
สามารถเดิ น ทางเข้ า ถึ ง ติ ด ต่ อ ได้ และเจ้ า ของบ้ า นยิ น ดี เข้ า ร่ ว ม
โครงการเพื่ อ ใช้ ในการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง อนุ รั ก ษ์ ใ นเขตอ าเภอเมื อ ง
จังหวัดเพชรบุรีพบว่ามีทั้งหมด 41 หลัง จานวน 35 หลังอยู่ในสภาพ
ที่สมบูรณ์ มีเพียง 6 หลังที่อยู่ในสภาพที่ทรุดโทรม ฝาเรือน หลังคา
ชารุด และสมควรที่จะต้องปรับปรุงซ่อมแซมทาสีให้สมบูรณ์ (แสดง
ดังรูปภาพที่ 4) ซึ่งทั้งหมดได้จัดทารายชื่อ ที่อยู่ และตาแหน่งที่ตั้ง
ทางภูมิศาสตร์ (แสดงดังตารางที่ 1)
ในด้ า นความคิ ด เห็ น ในด้ า นการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง อนุ รั ก ษ์
บ้ า นเรื อ นไทย ประชาชนให้ ค วามสนใจในระดั บ ปานกลาง
เนื่องมาจาก ประชาชนส่วนใหญ่มีรายได้น้อยจากการทาเกษตรกรรม
รายได้เฉลี่ ยต่ อ เดื อน 4,001-6,000 บาท ขาดความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ทาให้ไม่สนใจและไม่มีเวลาเข้าร่วม
กิจกรรมการมีส่วนร่วมต่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ประชาชนส่วน
ใหญ่จะเคยได้รับข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ แต่ระดับ
ความเข้าใจและเห็นถึงประโยชน์อยู่ในระดับต่า ส่งผลให้ประชาชนไม่
เห็นถึงความสาคัญ ของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดาเนิน
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รูปที่ 1 รูปแบบและองค์ประกอบบ้านเรือนไทย
ที่มา: เสถียร โกเศศ, (2531)

รูปที่ 2 รูปแบบเรือนไทยแบบเรือนเดี่ยว
ที่มา: เสถียร โกเศศ, (2531)

รูปที่ 3 รูปแบบเรือนไทยแบบเรือนหมู่
ที่มา: เสถียร โกเศศ, (2531)
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ตารางที่ 1 รายชื่อ ที่อยู่ ตาแหน่งทางภูมิศาสตร์บ้านเรือนไทย อาเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

ของตน มีรูปแบบสถาปัตยกรรมไทยพื้นบ้านของตน เห็นได้เด่นชัด
ทั้งกลางวันและกลางคืน สะดวกต่อนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมา
ท่องเที่ยว และนักท่องเที่ยวที่สนใจจะมาพักแรม
8.4 ประชาชนต้องการให้มีการประชาสัมพันธ์แก่ประชาชน
ทั่ ว ไป และนั ก ท่ อ งเที่ ย วทั้ ง ชาวไทยและนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาว
ต่างประเทศให้ ส นใจและเดิ น ทางมาเยี่ ย มชม และปฏิ บั ติ อ ย่า ง
ต่อเนื่องตลอดไป
8.5 ประชาชนต้องการให้ คนในท้องถิ่นมีงานทา และมีรายได้
จากกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านเรือนไทยในชุมชนหรือ
ในหมู่บ้านของตนมากขึ้น
8.6 ประชาชนต้ อ งการ มี ก ารด าเนิ น การ และปฏิ บั ติ อ ย่ า ง
ต่อเนื่อง เพราะที่ผ่านมานั้นไม่มีการดาเนินการอย่างจริงจัง

8. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
8.1 ประชาชนต้องการให้ภาครัฐบาลและภาคเอกชน เข้ามา
ช่ ว ยเหลื อ สนั บ สนุ น ทางด้ า นการเงิ น ส่ ว นการด าเนิ น การ การ
บริหารจัดการ ด้านการจัดกิจกรรมต่างๆประชาชนในท้องถิ่นจะ
เป็นผู้ดาเนินการเอง และเห็นควรให้จัดกิจกรรมเพิ่มเติมได้แก่ การ
แสดงการละเล่นพื้นบ้าน การแสดงงานศิลปะ วัฒนธรรมประเพณี
และอื่นๆ
8.2 ประชาชนต้ องการให้ ภ าครัฐมี ก ารจัด สรรพื้ น ที่ เป็ น เขต
อนุ รั ก ษ์ บ้ า นเรื อ นไทย มี ก ารสร้ า งจั ด วางผั งจ าลองขึ้ น ใหม่ มี
บ้านเรือนไทย เป็นกลุ่มๆ มีการสาธิตการทานา การทาการเกษตร
การเลี้ ย งสั ต ว์ มี ก ารจั ด สวนบริ เวณ มี ไร่ น า มี ล านกิ จ กรรม ที่
สามารถจัดกิจกรรมประจาปีแสดงให้ประชาชน หรือนักท่องเที่ยว
ได้เข้าเยี่ยมชม และสามารถมีส่วนร่วมทากิจกรรมร่วมกันได้ และ
มองเห็นภาพวิถีชีวิต และประชาชนในท้องถิ่น ประชาชนสามารถ
ออกร้าน จัดแสดงและขายสินค้าพื้นเมืองต่างๆได้ เพื่อเป็นรายได้
เสริมจากการทานา หรือการทาการเกษตร
8.3 ประชาชนต้ อ งการให้ มี ก ารมี ก ารจั ด ท าถนนทางเข้ า
หมู่บ้าน ซุ้มทางเข้า และป้ายบอกทาง ที่มีเอกลักษณ์ของท้องถิ่น
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การตั้งชื่อร้านค้าและบริการในตลาดเจ้าพรหม
Shops and Services Naming in Chao Phrom Market
ชื่นกมล แป้นเขียว1 โสรยา รุ่งแสง2 อรวรรณ ธนาภิญญานนท์3 และ สุรางคนางค์ รัตนวิจารณ์4
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มี วัตถุ ประสงค์ เพื่ อศึกษาการตั้งชื่อร้านค้าและบริการในตลาดเจ้าพรหม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอ ยุธยา
โดยรวบรวมข้อมูลการตั้งชื่อร้านค้าและบริการในตลาดเจ้าพรหมรวมทั้งสิ้น 72 ร้าน ผลการศึกษาพบว่าการตั้งชื่อร้านค้าและบริการที่ปรากฏ
มากที่สุด คือ การตั้งชื่อโดยใช้ชื่อเจ้าของกิจการและชื่อสินค้าที่จาหน่ายหรือชื่อเรียกการบริการ รองลงมาคือการตั้งชื่อร้านโดยใช้ชื่อหรือสกุล
ของเจ้าของกิจการซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้ประกอบการร้านค้าและบริการในตลาดเจ้าพรหมให้ความสาคัญกับ การนาเสนอชื่อตนเองและชื่อสินค้า
มากที่สุด ทั้งยังแสดงให้เห็นโลกทัศน์เกี่ยวกับการตั้งชื่อ เนื่องจากการแสดงความเป็นเจ้าของร้านด้วยชื่อตนเองจะช่วยระบุตัวตนให้โดดเด่นแยก
ออกมาเป็นที่จดจาได้ง่ายที่สุด สามารถสร้างความน่าเชื่อถือและสร้างอัตลักษณ์ความเป็นตัวตนของร้านได้ชัดเจน โดยมีเรื่องความเชื่อและสิริ
มงคลเป็นองค์ประกอบเสริมเท่านั้น
คาสาคัญ: ชื่อ, การตั้งชื่อ, 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
จั งหวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยาเป็ น จั งหวั ด หนึ่ งในภาคกลาง ที่ มี
ประวั ติค วามเป็ น มายาวนาน นอกจากเป็ น เมื อ งมรดกโลกที่ อุ ด ม
ไปด้ วยคุ ณ ค่ าทางประวัติ ศ าสตร์ ข องชาติ แ ล้ ว ยั งเป็ น หนึ่ งในเขต
เศรษฐกิ จ อุ ต สาหกรรมที่ ส าคั ญ อย่ า งยิ่ ง ประชาชนในจั ง หวั ด
พระนครศรี อ ยุ ธยาประกอบอาชี พ หลากหลาย โดยเฉพาะอาชี พ
ค้าขาย โดยมี ตลาดหัวรอซึ่งเป็นตลาดเก่าแก่ของจังหวัด เป็นแหล่ง
การค้ า ส าคั ญ ต่ อ มาตลาดหั ว รอได้ ข ยายตั ว จากตลาดน้ ามาเป็ น
ตลาดบกริม ถนนอู่ ท องที่ ป ระกอบไปด้วยร้านค้ าที่ จาหน่ ายสิ น ค้ า
อย่างหลากหลายและร้านบริการที่ มีค วามทัน สมัย มากขึ้น ต่อ มา

1. บทนา
ความเชื่ อ ในการการตั้ ง ชื่ อ เชื่ อ ว่ า หากตั้ งชื่ อ ที่ ดี ชื่ อ ที่ เป็ น สิ
ริม งคลย่ อมส่งผลดี ให้ แก่ เจ้าของชื่อ ให้ ป ระสบความส าเร็จ ความ
เจริญ ก้ า วหน้ าในหน้ าที่ ก ารงานและประสบแต่ ค วามสมหวั ง แต่
หากชื่อ ไม่ดีย่อมส่งผล ร้ ายแก่เจ้าของชื่อให้พบแต่ ความผิดหวัง
ไม่สมหวังดังต้องการ [2] ความเชื่อดังกล่าวนี้ไม่ได้เป็นที่นิยมเฉพาะ
เพียงเมื่อต้องการตั้งชื่อบุคคลทั่วไปเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงการตั้งชื่อ
สถานที่ หน่วยงาน องค์กร หรือร้านค้าต่างๆอีกด้วย
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ในช่วงพ.ศ. 2500 เมื่อมีการพัฒนาเส้นทางคมนาคมทางบกมากขึ้น
จึ ง ส่ ง ผลให้ เ กิ ด การขยายตั ว ของอาคารพาณิ ช ย์ ริ ม ถนนอู่ ท อง
โดยเฉพาะโรงแรม ธนาคาร ร้ า นค้ า ขายสิ น ค้ า ทั น สมั ย รวมทั้ ง
เกิดห้างสรรพสินค้าแห่งแรกขึ้นในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาคือ
“ห้างอัมพร” [1] และได้มีการพั ฒ นาย่านการค้า มาเป็นการจัดตั้ง
ตลาดในพื้ น ที่ ชุ ม ชน จนเกิ ด ตลาดส าคั ญ แห่ ง หนึ่ ง ของจั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา ซึ่งปัจจุบันรู้จักกันในชื่อ ตลาดเจ้าพรหม ซึ่งเป็น
ท่ารถโดยสารของผู้คนที่ต้องการเดินทางสัญจรไปมาทั้งภายในและ
ภายนอกจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อมีท่ารถ ความต้องการในการ
ซื้อขายสินค้าและบริการในบริเวณใกล้เคียงก็เพิ่มมากขึ้น จึงมีร้านค้า
เพิ่มขึ้นในบริเวณตลาดเจ้าพรหมมากขึ้นเรื่อยๆ จนกลายเป็นแหล่ง
รวมร้านค้าและบริการที่ประชาชนทั่วไปนิยมมาจับจ่ายใช้สอย
ร้านค้าและบริการในตลาดเจ้าพรหมมีทั้งร้านที่ดาเนินกิจการมา
ยาวนานและร้านค้าใหม่ที่หมุนเวียนกันมาจับจองพื้นที่ทาการค้า แต่
ละร้านมีชื่อร้านเฉพาะที่ทาให้ลูกค้าจดจาและบอกต่อกันไปเมื่อมีการ
ถามหาสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาเกี่ยวกับการ
ตั้งชื่ อร้านค้าและบริการในตลาดหลั กของชาวพระนครศรีอยุธยา
ว่ามีรูปแบบการตั้งชื่ออย่างไรบ้าง และแสดงให้เห็นค่านิยม ความเชือ่
หรือโลกทัศน์ของชาวชุมชนตลาดเจ้าพรหมอย่างไร

และชื่ อ สิ น ค้ า ที่ จ าหน่ ายหรื อ ชื่ อ เรี ย กการบริ ก าร คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ
47.22 ของร้านค้าทั้งหมด การตั้งชื่อร้านค้าที่ปรากฏรองลงมา คือ
การตั้งชื่อร้านโดยใช้ชื่อหรือสกุลของเจ้าของกิจการ คิดเป็นร้อยละ
25 การตั้ งชื่ อ โดยใช้ ชื่ อ สิ น ค้ า ที่ จ าหน่ า ย คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 11.11
การตั้ งชื่ อ โดยใช้ ค าที่ ม าจากเหตุ ผ ลเฉพาะตั ว อื่ น ๆ ของเจ้ าของ
กิจการ คิ ดเป็ น ร้อ ยละ 8.33 การตั้งชื่อ โดยใช้ ชื่อ สิน ค้าที่ จาหน่ าย
และชื่อสถานที่ ตั้งร้าน เท่ากับ การตั้ งชื่อโดยใช้ค าที่ มีความหมาย
มงคลตามความเชื่อ คือ คิดเป็นร้อยละ 2.78 และอันดับสุดท้ายคือ
การตั้ งชื่ อ โดยใช้ ชื่อ เจ้ าของกิ จ การและชื่ อ สถานที่ ตั้ งร้าน เท่ า กั บ
การตั้ งชื่ อ โดยใช้ ชื่อ สถานที่ ตั้ งร้ าน คื อ คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 1.38 ของ
จานวนร้านค้าทั้งหมด
4.1.1 การตั้งชื่อร้านโดยใช้ชื่อหรือสกุลของเจ้าของกิจการ
การตั้งชื่อร้านโดยใช้ชื่อตัวเอง หรือวงศ์ตระกูลมาตั้งเป็นชื่อร้าน
เป็นการให้เกียรติกับตนเอง และยังสามารถทาให้รู้สึกภาคภูมิใจได้
อีกทั้งยังทาให้กลุ่มผู้ซื้อรู้สึกได้ว่าสินค้านี้มีมานานแล้ว โดยมีชื่อร้าน
ที่ตั้งจากชื่อเจ้าของกิจการร้านค้า ทั้งหมดจานวน 18 ร้าน คิดเป็น
ร้ อ ยละ 25 ของจ านวนร้ า นค้ า ทั้ งหมด เช่ น ร้ า นขายยา ชื่ อ ร้ า น
ศิริบุญญา, ร้านเสริมสวย ชื่อร้าน รัชนีวรรณ, ร้านเสริมสวยและสปา
ชื่อร้าน คุณไข่, ร้านทาทอง ชื่อร้าน วิริยา, ร้านซ่อมนาฬิกา ชื่อร้าน
ยงไทย และร้านอาหาร ชื่อร้าน เจ๊กัญญา เป็นต้น

2. วัตถุประสงค์ในการวิจัย
1.เพื่ อ ศึ ก ษารู ป แบบการตั้ ง ชื่ อ ร้ า นค้ า และบริ ก ารในตลาด
เจ้าพรหม อาเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2.เพื่อวิเคราะห์แนวคิด ค่านิยม และโลกทัศน์การตั้งชื่อร้านค้า
และบริก ารในตลาดเจ้าพรหม อ าเภอพระนครศรีอ ยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

4.1.2 การตั้ ง ชื่ อ โดยใช้ ชื่ อ เจ้ า ของกิ จ การและชื่ อ สิ น ค้ า ที่
จาหน่ายหรือชื่อเรียกการบริการ
การตั้งชื่อร้านในลักษณะนี้จะทาให้ร้านนั้นเพิ่มความน่าเชื่อถือ
และดึงดูดให้ผู้ซื้อเข้ามาซื้อสินค้ามากขึ้น ช่วยให้ผู้ซื้อจดจาร้านค้าได้
ชื่อร้านค้ าที่ ดี ต้อ งบอกถึ งลั กษณะสิ น ค้าของร้านค้ าเพื่ อ จะช่วยให้
ผู้ ซื้ อ ค้ น หาและเข้ า ถึ งร้ านค้ าได้ ง่ายยิ่ งขึ้ น ท าให้ ร้ านค้ า ถู ก ค้ น หา
ได้ง่ายขึ้น โดยมีชื่อร้านที่ตั้งจากชื่อเจ้าของธุรกิจร้านค้าและสินค้า
ที่จาหน่าย ตัวอย่างเช่น
ร้านยาขนมจีน ชื่อร้าน เจนจัดยาขนมจีน คาว่า “เจนจัด” คือชื่อ
เจ้าของกิจการ และระบุว่าสินค้าที่ขายคือ “ยาขนมจีน”
ร้านจาหน่ายวัตถุดิบทาอาหาร ชื่อร้าน เฮียการ์ดหมูสด คาว่า
“เฮียการ์ด” คือชื่อเจ้าของกิจการ และระบุว่า “หมูสด” คือสินค้า
ที่ขาย
การตั้ ง ชื่ อ ร้ า นลั ก ษณะนี้ พ บทั้ งสิ้ น 34 ร้ า น และพบว่ า เป็ น
รูปแบบการตั้งชื่อที่พบมากที่สุดคิด คิดเป็นร้อยละ 47.22 ตัวอย่าง
ชื่อร้านนอกเหนือจากตัวอย่างข้างต้น อาทิ ร้านจาหน่ายแว่นและ
วัด สายตา ชื่ อ ร้ า น ปรี ช าการแว่ น , ร้ า นชุ บ ทองไมครอน ชื่ อ ร้ า น
ต้ อ ยทองไมครอน และร้ า นอาหาร ชื่ อ ร้ า น อาฮุ ย ก๋ ว ยเตี๋ ย วเป็ ด
เป็นต้น

3. ขอบเขตการวิจัย
ศึกษาชื่อร้านค้าในตลาดเจ้าพรหม อาเภอพระนครศรีอ ยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นแหล่งของความเจริ ญการค้าขาย
ที่มีร้านค้าตั้งอยู่เป็นจานวนมาก จานวนทั้งหมด 72 ร้าน โดยเลือก
จากร้านค้าที่มีหน้าร้านเป็นห้องตึกแถวในบริเวณตัวตลาดเจ้าพรหม
เท่ า นั้ น โดยการสอบถามเจ้ า ของธุ ร กิ จ ร้ า นค้ า เพื่ อ ให้ ไ ด้ ข้ อ มู ล
เกี่ยวกับการตั้งชื่อร้านค้ามากที่สุด
4. ผลการวิจัย
ผลการวิจัยการตั้งชื่อร้านค้าในตลาดเจ้าพรหม จาแนกได้เป็ น
๒ ประเด็น ดังนี้
4.1 กลวิธีการตั้งชื่อร้านค้าและบริการในตลาดเจ้าพรหม
กลวิ ธี ก ารตั้ งชื่ อ ร้า นค้ า ในตลาดเจ้ า พรหม หมายถึ ง ลั ก ษณะ
และที่มาของคาที่ใช้ตั้งเป็นชื่อร้าน พบว่าร้านค้าและบริการในตลาด
เจ้าพรหมมีกลวิธีการตั้งชื่อแตกต่างกัน จาแนกได้เป็น 8 กลวิธี โดย
กลวิธี ที่ ป รากฏมากที่ สุ ด คื อ การตั้ งชื่ อ โดยใช้ ชื่อ เจ้ าของกิ จ การ

4.1.3 การตั้งชื่อโดยใช้ชื่อเจ้าของกิจการและชื่อสถานที่ตั้งร้าน
การตั้ งชื่ อ ร้ านในลั ก ษณะนี้ จ ะช่ วยระบุ ต าแหน่ งที่ ตั้ ง ของร้า น
ทาให้ง่ายต่อการค้นหา และป้องกันการมีชื่อซ้ากับร้านอื่น เป็นการ
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เน้ น ย้ าความเป็ น ปั จ เจกของร้ า น ทั้ งยั ง เพิ่ ม ความน่ า เชื่ อ ถื อ และ
อานวยความพะดวกให้ ผู้ซื้อที่ไม่ใช่คนในท้องถิ่น สามารถใช้ชื่อร้าน
เป็นคาสาคัญในการค้นหาตาแหน่งที่ตั้งร้านได้ง่าย และช่วยให้ผู้ซื้อ
จดจาร้านค้าได้อย่างแม่นยา เนื่องจากประกอบด้วยชื่อเจ้าของและ
ตาแหน่งที่ตั้งในขณะเดียวกัน ชื่อร้านที่ตั้งจากชื่อเจ้าของกิจการและ
ชื่อสถานที่ ตั้ ง พบจานวน 1 ร้าน คิ ดเป็ น ร้อ ยละ 1.38 ได้แ ก่ ร้าน
กรอบรูป ซึ่งมีทาเลที่ตั้งอยู่ในซอยบัวหวาน ชื่อร้าน บอยบัวหวาน มา
จากคาว่า บอย ซึ่งเป็นชื่อเจ้าของกิจการ และ บัวหวาน ซึ่งเป็นชื่อ
ซอยนั่นเอง

พลาซ่ า โดยค าว่ า “พรหม” มาจากชื่ อ ตลาด “เจ้ าพรหม” และ
“พลาซ่า” เป็นคาเรียกแทนร้านค้า
4.1.7 การตั้งชื่อโดยใช้คาทีม่ ีความหมายมงคลตามความเชื่อ
การตั้งชื่อร้านที่ถูกตั้งในลักษณะนี้เป็นความเชื่อ ที่จะสามารถ
ทาให้คนที่เป็นเจ้าของกิจการเกิดความรู้สึกทีด่ ี ผู้ที่ได้ยินได้ฟังชื่อร้าน
ก็สามารถเกิดรู้สึกมั่นใจ และช่วยให้กระตุ้นความรู้สึกในด้านสิริมงคล
มากขึ้นได้ด้วย ชื่อร้านที่ตั้ งตามความเชื่อ พบทั้งสิ้นจานวน 2 ร้าน
คิดเป็นร้อยละ 2.78 ของจานวนร้านค้าทั้งหมด ได้แก่
ร้านอาหาร ชื่อร้าน นัมเบอร์วัน ซึ่งชื่อร้านนี้เป็นภาษาอังกฤษ
แปลว่า อันดับที่หนึ่ง เป็นการตั้ งชื่อที่มีเจตนานาความหมายของคา
มานาความเป็นสิริมงคลให้กับร้าน คือหมายถึงร้า นของตนจะต้อง
เป็นที่หนึ่ง
ร้านจาหน่ายแว่นและวัดสายตา ชื่อร้าน นาเจริญ มาจากคาว่า
“น า” และ “เจริ ญ ” ซึ่ งเป็ น ค าที่ มี ค วามหมายในทางสิ ริ ม งคล
อย่างยิ่ง คือมุ่งหมายให้ความหมายของชื่อร้านช่วยนาความเจริญมา
สู่ ร้ า นค้ า ซึ่ งเป็ น การสะท้ อ นเป้ า หมายหรื อ ความปรารถนาของ
เจ้าของกิจการที่ต้องการความเจริญรุ่งเรือง

4.1.4 การตั้งชื่อโดยใช้ชื่อสินค้าที่จาหน่าย
การตั้ งชื่ อ ร้ า นลั ก ษณะนี้ เป็ น การให้ ค วามส าคั ญ กั บ สิ น ค้ า ที่
จาหน่ายมากที่สุด โดยการนาชื่อสินค้าที่จาหน่ายมาเป็นคาหลักใน
การตั้งชื่อร้าน และอาจเพิ่มคาขยายที่ช่วยสร้างมโนทัศน์ลกั ษณะหรือ
คุณภาพสินค้าที่พึงประสงค์ แต่รูปแบบการตั้งชื่อร้านลักษณะนี้พบ
เฉพาะร้านจาหน่ายสินค้าเท่านั้น ไม่พบในร้านที่เป็นธุรกิจการบริการ
รวมจานวนร้านที่มีการตั้งชื่อด้วยชื่อสินค้าที่จาหน่ายทั้งหมด 8 ร้าน
คิดเป็นร้อยละ 11.11 ของจานวนร้านค้าทั้งหมด ตัวอย่างเช่น
ร้านจ าหน่ า ยอุ ป กรณ์ เครื่ อ งเขี ย นและอุ ป กรณ์ ท างการศึ ก ษา
ชื่อร้าน ดีจริง ศึกษาภัณ ฑ์ ร้านนี้นาเสนอคาว่า “ศึกษาภัณฑ์ ” ซึ่ง
หมายถึ งอุ ป กรณ์ ใ ดๆที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การศึ ก ษา รวมถึ งอุ ป กรณ์
สานักงาน เช่น เครื่องเขียน ส่วนคาว่า “ดีจริง” เป็นคาที่ใช้เพื่อช่วย
เน้นให้ทราบว่าคุณภาพของศึกษาภัณฑ์ในร้านนี้มีคุณภาพที่ “ดีจริง”
เสมือนเป็นการโฆษณาหรือการันตีคุณภาพของสินค้าภายในร้านใน
ขณะเดียวกัน

4.1.8 การตั้งชื่อโดยใช้คาที่มาจากเหตุผลเฉพาะตัวอื่น ๆ ของ
เจ้าของกิจการ
การตั้ ง ชื่ อ ร้ า นในลั ก ษณะนี้ เ กิ ด ขึ้ น จากเหตุ ผ ลส่ ว นบุ ค คล
ในลั ก ษณะอื่ น ๆ ของเจ้ า ของกิ จ การ ซึ่ ง ท าให้ มี ก ลวิ ธี ก ารตั้ งชื่ อ
ต่างออกไปจากข้อ 3.1.1 - 3.1.5 อาจจะเกิดจากประสบการณ์หรือ
เหตุ ผ ลที่ ม าจากผู้ ซื้ อ หรื อ ลู ก ค้ า ที่ ม าใช้ บ ริ ก าร หรื อ อาจเป็ น
ความต้ องการใช้ค าโน้ ม น้ าวใจในเชิง โฆษณาเพื่ อ ความแปลกใหม่
น่าสนใจ เพื่ อ ให้ เกิด ความแตกต่างกั บ ร้านอื่น ๆ ชื่ อร้านที่ ตั้ งตาม
เหตุผลเฉพาะตัวของเจ้าของกิจการ พบทั้งสิ้นจานวน 6 ร้าน คิดเป็น
ร้อยละ 8.33 ของจานวนร้านค้าทั้งหมด ได้แก่ ร้านอาหาร ชื่อร้าน
รสโจ๊ะ, ร้านอาหาร ชื่อร้าน จับกังไฮโซ, ร้านจาหน่ายสินค้าเบ็ดเตล็ด
ชื่ อ ร้ า น ยี่ จั๊ บ เจ้ า พรหม, ร้ า นตั ด ผม ชื่ อ ร้ า น กรรไกรทอง, ร้ า น
จาหน่ ายเสื้อ ผ้า ชื่อร้าน ร้านโปรด และ ร้านจาหน่ ายอาหารสัต ว์
ชื่อร้าน ไทยรวมมิตร

4.1.5 การตั้งชื่อโดยใช้ชื่อสินค้าที่จาหน่ายและชื่อสถานที่ตั้ง
ร้าน
การตั้งชื่อร้านในลักษณะนี้ จะช่วยทาให้ภาพลักษณ์ของสินค้า
ที่ จ าหน่ า ยและสถานที่ ที่ ตั้ ง ร้ า นชั ด เจนมากขึ้ น ซึ่ งจะท าให้ ผู้ ซื้ อ
ทราบว่าขายอะไร และตั้งร้านอยู่บ ริเวณใด โดยมีชื่อร้านที่ ตั้งจาก
สิน ค้าที่ จาหน่ ายและสถานที่ ตั้งร้าน ทั้งหมดจานวน 2 ร้าน ได้แก่
ร้านอาหาร ชื่ อ ร้าน ร้า นเฝอหลั งท่ า ค าว่ า “เฝอ” คือ ชื่ อ สิน ค้า ที่
จ าหน่ า ย และ “หลั งท่ า ” คื อ ค าเรี ย กบริ เวณที่ ตั้ งของร้ า น และ
ร้านอาหาร ชื่อร้าน กุยช่าย ว.ค. อยุธยา คาว่า “กุยช่าย” หมายถึง
สิน ค้าที่ จาหน่ าย และ “ว.ค. อยุธยา” หมายถึงตาแหน่ งที่ ตั้งเดิ ม
ของร้ า นที่ ท าให้ ร้ านได้ รั บ ความนิ ย มก่ อ นจะย้ ายร้ า นมายั งตลาด
เจ้าพรหม

4.2 โลกทัศน์การตั้งชื่อร้านค้าและบริการในตลาดเจ้าพรหม
ผลการวิเคราะห์รูปแบบการตั้งชื่อร้านค้ าและบริการในตลาด
เจ้าพรหม พบว่าเจ้าของกิจการนิยมใช้ชื่อตัวหรือชื่อสกุลมาตั้งเป็น
ชื่อร้านหรือใช้เป็นองค์ประกอบหลักในชื่อร้านมากที่สุด รวมไปถึง
การพยายามน าเสนออย่ างชัด เจนว่ากิจ การของต้ น จาหน่ ายหรื อ
ให้บริการสิ่งใด นอกจากนี้ยังมีลักษณะของการใช้ชื่อที่แสดงคุณภาพ
ของสินค้าและบริการ รวมไปถึงการใช้คาที่มีความหมายเป็นสิริมงคล
มาตั้งเป็นชื่อร้าน ลักษณะเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงค่านิยมและโลกทัศน์
ที่น่าสนใจอย่างยิ่ง 2 ประการ ได้แก่

4.1.6 การตั้งชื่อโดยใช้ชื่อสถานที่ตั้งร้าน
การตั้งชื่อร้านในลักษณะนี้เกิดจากความต้องการนาเสนอบริเวณ
ทาเลที่ตั้งของร้านเป็นหลัก จึงนาชื่อหรือคาเรียกเรียกสถานที่ตั้งร้าน
มาเป็นส่วนหนึ่งของชื่อร้าน ซึ่งการตั้งชื่อในรูปแบบนี้ปรากฏเพียง
1 ร้าน คิดเป็นร้อยละ 1.38 คือร้านจาหน่ายเสื้อผ้า ชื่อร้าน พรหม
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4.2.1 ชื่อเฉพาะของเจ้าของกิจการมีอิทธิพลต่อมโนทัศน์ของ
ลูกค้า
ชื่อร้านค้าและบริการส่วนใหญ่มาจากการใช้ชื่อตัวหรือชื่อสกุ ล
หรือ แซ่ข องเจ้าของกิจ การมาตั้ งเป็ น ชื่ อเรีย กของร้าน โดยเฉพาะ
การตั้งชื่อร้านโดยใช้ชื่อหรือสกุลเจ้าของกิจการร่วมกับชื่อสินค้าหรือ
ชื่อเรียกการบริการ ซึ่งพบเป็นจานวนมากที่สุด คือมีจานวนมากถึง
ร้อยละ 47.22 ของชื่อร้านค้าและบริการทั้งหมด และเมื่อรวมชื่อร้าน
ที่ มี รู ป แบบการตั้ งชื่ อ โดยใช้ ชื่อ หรื อ สกุ ล เจ้ า ของกิ จ การเป็ น หลั ก
รวมกั บ การตั้ ง ชื่ อ ที่ ใ ช้ ชื่ อ หรื อ สกุ ล เจ้ า ของกิ จ การประกอบกั บ
องค์ ป ระกอบอื่ น ได้ แ ก่ ชื่ อ สิ น ค้ า ชื่ อ เรีย กการบริ ก าร ชื่ อ เฉพาะ
ของสถานที่ ตั้ ง ของร้ า น ซึ่ ง ล้ ว นแต่ เ ป็ น การระบุ เ ฉพาะเจาะจง
ให้ชื่อนั้นแสดงความหมายถึงร้านของตนเพียงร้านเดียวอย่างชัดเจน
นั้น จะมีจานวนมากถึง 53 ร้าน คิดเป็นร้อยละ 73.61 ของจานวน
ร้ า นค้ า ทั้ งหมด มี ร้ า นค้ า และบริ ก ารจ านวนเพี ย งร้ อ ยละ 26.39
เท่ า นั้ น ที่ รู ป แบบการตั้ งชื่ อ ร้ า นไม่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ ชื่ อ หรื อ สกุ ล ของ
เจ้าของกิจการแต่อย่างใด
การใช้เชื่อเจ้าของกิจการการสร้างความเป็นปัจเจกให้แก่ร้านค้า
และบริการนั้น ๆ เพราะชื่อหมายถึงค าที่ ใช้เรียกสิ่งต่ าง ๆ เพื่อ ใช้
แทนคน สัตว์ สิ่งของ หรือสิ่งที่เป็ นนามธรรมที่สามารถสัมผัสหรือ
รู้สึกได้เพื่อนามาเรียกหรืออ้างถึง ในสังคมมนุษย์ มีการตั้งชื่อคนและ
สิ่งต่ างๆเพื่ อ แยกแยะคนหรือ สิ่ งนั้ น ๆออกมาจากสิ่ งที่ คล้ ายกัน ได้
[4] การใช้ชื่อเจ้าของกิจการจึงเป็นการช่วย “แยกแยะ” ร้านค้าของ
บุคคลเจ้าของชื่อนั้นออกมาจากร้านอื่น ๆ ในบริเวณเดียวกัน ทั้งยัง
เป็นการแสดงความเป็นเจ้าของของตัวผู้ขายหรือผู้ให้บริการพ่วงไป
กับตัวร้านซึ่งเป็นอาคารสถานที่ ทาให้เกิดความสัมพันธ์ในการรับรู้
ของลูกค้า เพราะคนจานวนมากจะนึกถึงร้านค้าและบริการต่าง ๆ
ด้วยมโนทัศน์ว่า “ร้านเหล่านั้นเป็นร้านของใคร” ด้วย ดังนั้นการใช้
ชื่อเจ้าของกิจการมาตั้งเป็นชื่อร้านค้าและบริการจึงเป็ นการสร้าง
ความเป็นเจ้าของและความโดดเด่นหนึ่งเดียวแยกออกจากร้านอื่น ๆ
ในชุมชนได้ดีที่สุด เช่น
ร้านเสริม สวย ชื่อ ร้าน รัชนี วรรณ เป็ น ร้านให้ บ ริการด้านการ
เสริมสวยที่ใช้ชื่อเจ้าของกิจการเป็นชื่อร้านเพียงองค์ประกอบเดียว
มโนทั ศ น์ ที่ ลู ก ค้ า จะได้ รั บ จากชื่ อ ร้ า นจึ ง เป็ น ความคิ ด เกี่ ย วกั บ
“เจ้าของ” โดยตรง โดยลูกค้าจะรับรู้อยู่ก่อนแล้วว่าร้านนี้เป็นร้านค้า
หรือให้บริการด้านใด และจะจดจาด้วยมโนทัศน์ว่าเป็น “ร้านของ
คุณรัชนีวรรณ” ไม่ว่าร้านนี้จะเป็นร้านอะไร หรือตั้งรวมอยู่กับร้านที่
คล้ายกันเพียงใด แต่ความหมาย “ร้านของคุณรัชนีวรรณ” จะแสดง
ความเป็ น เจ้าของที่ ชัดเจนและช่วยแยกร้านนี้ อ อกมาจากร้านอื่ น
อย่างง่ายดาย
ร้านจาหน่ายแว่นและวัดสายตา ชื่อร้าน ปรีชาการแว่น มาจาก
คาว่า “ปรีชา” ซึ่งเป็นชื่อเจ้าของกิจการ และคาว่า “การแว่น” ซึ่ง
หมายถึงการจาหน่ายและการให้บริการใดๆก็ตามที่เกี่ยวกับแว่นตา
ทาให้ลูกค้ามีมโนทัศน์เกี่ยวกับร้านนี้ว่าเป็น “ร้านแว่นของคุณปรีชา”
ไม่ใช่ร้านแว่นของผู้อื่น

ลักษณะดังกล่าวสะท้อ นให้เห็นถึงค่านิยมในการสร้างและระบุ
ตัวตนของคนในสังคม ไม่เฉพาะสร้างความเป็นปัจเจกหรือมีตัวตน
ในแง่ของตัวบุคคลเท่านั้น แต่ในการดาเนินกิจการร้านค้าและบริการ
ต่างๆ การทาให้ร้านของตนโดดเด่นเป็นที่จดจาได้ง่ายที่สุดเป็นเรื่องที่
ดีและเป็นปัจจัยสาคัญประการหนึ่งที่จะช่วยให้มีกิจการเจริญรุ่งเรือง
4.2.2 โลกทัศ น์เกี่ยวกับ สิริมงคลของคนไทย คือ ชื่ อร้านที่ มี
ความหมายเกี่ยวกับสิริมงคลสามารถนาสิริมงคลมาสู่ร้านได้
คนไทยแต่โบราณเมื่อจะทาการใดมักจะถือเคล็ดทางภาษาว่าเป็น
สิริมงคลโดยถือเอาเสียงและความหมายของคาเป็นสาคัญ เสียงที่
ไพเราะ หรือพ้องกับคาที่มีความหมายดีจะถือเป็นสิริมงคล ในทาง
ตรงข้าม เสียงที่พ้องกับคาที่มีความหมายในทางร้ายก็จะถือว่าเป็น
กาลกิ ณี [7] ความเชื่ อ นี้ แ สดงให้ เห็ น จากความนิ ย มในการตั้ งชื่ อ
เด็กแรกเกิดด้วยการขอให้พระหรือผู้มีความรู้ทางด้านโหราศาสตร์
ช่ วยตั้ งชื่ อ ตามต าราทั ก ษาปกรณ์ ด้ ว ยการผู ก ดวงหรื อ ดู ฤ กษ์ ย าม
วันเดือนปีเกิด
ในการเป็นเจ้าของกิจการร้านค้าหรือบริการใดๆก็ตาม เจ้าของ
กิจการย่อมมีความต้องการให้ร้านของตนประสบความสาเร็จ มีความ
เจริ ญ รุ่ งเรื อ ง การตั้ งชื่ อ ร้ า นก็ ไ ด้ ส ะท้ อ นความต้ อ งการเหล่ า นั้ น
กล่ าวคื อ มี ชื่อ ร้านจ านวนมากที่ ตั้ งชื่ อ ด้ ว ยค าใดๆที่ มี ค วามหมาย
เกี่ยวกับความเจริญรุ่งเรือง ความมั่งมีมั่งคั่ง รวมไปถึงคาที่เกี่ยวกับ
ทรัพ ย์ สิน เงิน ทอ ด้ วยแนวคิ ด ที่ ว่าชื่ อ จะสามารถน าพาสิ่ งดี ๆ ตาม
ความหมายของคาที่ใช้ตั้งชื่อนั้นได้
เนื่องจากคนไทยส่วนมากนับถือศาสนาพุทธ และยึดหลักธรรม
คาสอนทางพระพุ ท ธศาสนามาใช้ในชีวิต ประจ าวัน ท าให้ แนวคิ ด
ต่าง ๆ ทางศาสนาพุทธมีอิทธิพลต่อการตั้งชื่อสิ่งต่าง ๆ ของคนไทย
โดยเฉพาะเรื่องบาปบุญต่าง ๆ ทาให้คนไทยนาความเชื่อเรื่องบาป
บุญ มาเป็ นปัจจัยในการตั้งชื่อสิ่ งต่างๆในชีวิตประจาวัน รวมไปถึง
การตั้งชื่อร้านค้าและบริการต่างๆด้วย
ค าที่ นิ ย มใช้ ในการตั้ งชื่ อ สื่ อ ความดี ความงาม เช่ น ค าว่า บุ ญ
ที่ มี ค วามหมายว่ า การท าความดี ต ามหลั ก ค าสอนทางศาสนา
เมื่ อ ชื่ อ ของเจ้ า ของธุ ร กิ จ ร้ า นค้ า มี ค วามหมายที่ ดี จึ งถู ก น ามาตั้ ง
เป็ น ชื่ อ กิ จ การร้ า นค้ า ท าให้ เห็ น โลกทั ศ น์ ว่ า คนไทยเชื่ อ ว่ า การมี
ชื่อที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาจะส่งผลให้ชีวิตพบเจอแต่สิ่งดี ๆ
น ามาซึ่ งความเจริ ญ เช่ น เดี ย วกั บ การตั้ ง ชื่ อ ร้ า นค้ า และบริ ก าร
ในตลาดเจ้ า พรหม ก็ ป รากฏชื่ อ ร้ า นที่ ส ะท้ อ นให้ เห็ น โลกทั ศ น์
เกี่ยวกับความเชื่อเรื่องบุญบาปและความเป็นสิริมงคลดังกล่าว เช่น
ร้านขายยา ชื่อร้าน ศิริบุญญา
ศิ ริ บุ ญ ญา มาจากค าว่ า ศิ ริ หรื อ สิ ริ หมายถึ ง ศรี , มิ่ งขวั ญ ,
มงคล [3] รวมกั บ ค าว่ า บุ ญ ญา มาจากค าว่ า บุ ญ ซึ่ ง หมายถึ ง
ความสุ ข , การกระท าดี ต ามหลั ก ค าสอนในพระพุ ท ธศาสนา [3]
เมื่ อ น าความหมายของทั้ งสองค ามารวมกั น ค าว่า ศิ ริบุ ญ ญา จึ ง
หมายถึง ความสุขหรือความดีอันเป็นมงคล หรือบุญ อันเป็นมงคล
ซึ่งเป็ น ความหมายในเชิงบวกอย่ างยิ่ งสาหรับ คตินิ ย มในทางพุ ท ธ
ศาสนาที่เชื่อเรื่องบาปบุญ และความเป็นสิริมงคลของชีวิต เมื่อนามา
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ตั้งเป็นชื่อร้าน ก็ย่อมมีความมุ่งหมายให้ร้านนั้นประสบแต่สิ่ งอันเป็น
มงคลนั่นเอง

6. สรุป
การศึกษาเรื่องการตั้งชื่อร้านค้าและบริการในตลาดเจ้าพรหม
มีวัตถุป ระสงค์ เพื่ อ ศึกษารูป แบบการตั้งชื่อ และวิเคราะห์ แนวคิ ด
ค่านิยม และโลกทัศน์การตั้งชื่อร้านค้าและบริการในตลาดเจ้าพรหม
อาเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการศึกษา
พบว่าร้านค้าและบริการในตลาดเจ้าพรหมมีกลวิธีการตั้งชื่อแตกต่าง
กัน จาแนกได้เป็น 8 กลวิธี ได้แก่ การตั้งชื่อร้านโดยใช้ชื่อหรือสกุล
ของเจ้าของกิจการ, การตั้งชื่อโดยใช้ชื่อเจ้าของกิจการและชื่อสินค้า
ที่ จ าหน่ า ยหรื อ ชื่ อ เรี ย กการบริ ก าร, การตั้ งชื่ อ โดยใช้ ชื่อ เจ้ า ของ
กิจการและชื่อสถานที่ตั้งร้าน, การตั้งชื่อโดยใช้ชื่อสินค้าที่จาหน่าย,
การตั้งชื่อโดยใช้ชื่อสินค้าที่จาหน่ายและชื่อสถานที่ตั้งร้านการตั้งชื่อ
โดยใช้ชื่อสถานที่ตั้งร้าน, การตั้งชื่อโดยใช้คาที่มีความหมายมงคล
ตามความเชื่อ และการตั้งชื่อโดยใช้คาที่มาจากเหตุผลเฉพาะตัวอื่น ๆ
ของเจ้าของกิจการ โดยการตั้งชื่อร้านค้าและบริการโดยการใช้ชื่อ
หรือ สกุ ล ของเจ้ าของกิ จ การและชื่อ สิ น ค้ าที่ น าหน่ ายหรื อชื่ อ การ
บริการเป็นกลวิธีที่พบมากที่ สุด ซึ่งกลวิธีการตั้งชื่อทั้งหมดข้างตน
สะท้อนให้เห็นค่านิยมของผู้ค้าและลูกค้าในตลาดเจ้าพรหมว่า ชื่อ
เฉพาะของเจ้ าของกิ จ การมี อิ ท ธิพ ลต่ อ มโนทั ศ น์ ข องลู ก ค้ า ท าให้
ร้านค้าจานวนมากถึงร้อยละ 73.61 ของร้านค้าทั้งหมด กล่าวคือการ
ใช้ ชื่อ หรื อ สกุ ล ของเจ้ าของร้า นค้ าและบริ ก ารจะท าให้ ลู ก ค้ า เกิ ด
มโนทั ศน์ มโนทั ศน์ เกี่ ยวกั บร้านค้าว่าเป็ นร้านของใคร และช่วยให้
จดจาร้านค้าได้ง่ายยิ่งขึ้น และยังปรากฏโลกทัศน์เกี่ยวกับสิริมงคล
ของคนไทย คือ ชื่อร้านที่มีความหมายเกี่ยวกับสิริมงคลสามารถนา
สิริมงคลมาสู่ร้านได้ ดังจะเห็นได้จากร้านค้าและบริการส่วนหนึ่งที่ตั้ง
ชื่อด้วยการใช้คาที่มีความหมายในทางที่ดี สื่อถึงความเป็นสิริมงคล
และความเจริญรุ่งเรืองทางการค้ามาเป็นชื่อร้าน

5. อภิปรายผลการวิจัย
ผลการศึ ก ษาการตั้ งชื่ อ ร้ านค้ าและบริ ก ารในตลาดเจ้ า พรหม
พบว่ากลวิธีการตั้งชื่อร้านโดยใช้ชื่อหรือสกุลเจ้าของกิจการร่วมกับ
ชื่อสินค้าหรือชื่อเรียกการบริการ มีจานวนมากที่สุด คือมีจานวนมาก
ถึงร้อยละ 47.22 ของชื่ อร้านค้ าและบริก ารทั้ งหมด และเมื่ อรวม
ชื่อร้านที่มีรูปแบบการตั้งชื่อโดยใช้ชื่อหรือสกุลเจ้าของกิจการเป็น
หลัก รวมกับการตั้งชื่อที่ใช้ชื่อหรือสกุลเจ้าของกิจการประกอบกับ
องค์ประกอบอื่น จะมีจานวนมากถึง 53 ร้าน คิดเป็นร้อยละ 73.61
ของจ านวนร้านค้ าทั้ งหมด แสดงให้ เห็ น ถึ งการให้ ความส าคัญ กั บ
การสร้ างตั ว ตนให้ โดดเด่ น และแยกร้ า นของตนออกจากร้ า นอื่ น
ในบริเวณตลาดเจ้าพรหมให้ชัดเจนที่สุด โดยไม่ได้ยึดแนวความเชื่อ
เรื่องความเป็นสิริมงคล ต่างกับค่านิยมการตั้งชื่อคน ภูมินาม หรือ
ชื่อเฉพาะอื่น ๆ ที่เน้นให้ความหมายนาพาเจ้าของชื่อไปในทิศทาง
ที่ดี อาจเป็นเพราะในการตั้งชื่อร้านค้าและบริการในตลาดเจ้าพรหม
มีลักษณะเป็นการแข่งขันกันทางการค้าและเศรษฐกิจอย่างชัดเจน
เนื่องจากเป็นพื้นที่หลักของชุมชน กลุ่มลูกค้าเป็นคนในพื้นที่กลุ่มเดิม
เป็ น ส่ วนใหญ่ การให้ ค วามส าคั ญ ต่ อ การแสดงความโดดเด่น และ
สร้างการจดจาในมโนทัศ น์ ของลูกค้าโดยผูกชื่ อเจ้าของกิจการกั บ
องค์ประกอบหลักอื่นๆของร้านค้าจึงเป็นสิ่งที่สาคัญและพึงประสงค์
มากกว่าการมุ่งหมายสิริมงคลแก่ตัวร้านด้วยการตั้งชื่ อตามความเชื่อ
หรือหลักโหราศาสตร์ สอดคล้องกับการศึกษาของรติการณ์ สุขเกษม
[6] เรื่อง ภาษาที่ใช้การการตั้งชื่อธุรกิ จการค้าภายในเขตเทศบาล
นครหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ที่ พ บว่ า ชื่ อ ธุ ร กิ จ การค้ า มี
ความหมายที่บอกถึงธุรกิจการค้ามากที่สุด รองลงมาคือความหมาย
ด้านสิริมงคลและความเจริญรุ่งเรือง
อย่ า งไรก็ ต าม ค่ า นิ ย มเรื่ อ งความเป็ น สิ ริ ม งคลในการตั้ ง ชื่ อ
ก็ยังคงปรากฏให้เห็นจากชื่อของร้านค้าและบริการในตลาดเจ้าพรหม
จ านวนหนึ่ ง ดั งเห็ น ได้ จ ากชื่ อ ร้ า นค้ า ที่ ไม่ เน้ น ชื่ อ เจ้ า ของกิ จ การ
ล้ ว นแต่ เลื อ กสรรค าที่ มี ค วามหมายในทางบวกมาตั้ งเป็ น ชื่ อ ร้ า น
รวมทั้ งค าที่ มี ค วามหมายเรื่ อ งบุ ญ บารมี ในทางพระพุ ท ธศาสนา
และค าที่ เกี่ ย วกั บ ความเจริ ญ รุ่ งเรื อ ง ซึ่ ง เป็ น ความต้ อ งการของ
ผู้ประกอบการร้านค้าและบริการโดยทั่วไป สอดคล้องกับการศึกษา
ของ นควัฒน์ สาเระ [5] เรื่อง การตั้งชื่อร้านค้าในจังหวัดปัตตานี :
ความสัมพันธ์ระหว่างชื่อร้านค้ากับวิถีชีวิตในชุมชน พบว่า การตั้งชื่อ
ร้านค้าส่วนหนึ่งแสดงความเชื่อเกี่ยวกับความเป็นมงคล ได้แก่ ความ
เป็ นมงคลเกี่ ย วกับ ทรัพ ย์ส มบั ติ นิ ยิม ตั้ งมากที่ สุ ด ความเป็ น มงคล
เกี่ยวกับความก้าวหน้า และความเป็นมงคลในกลุ่มความหมายอื่น ๆ
เช่น ความซื่อสัตย์ ความมั่นคง ฯลฯ

7. ข้อเสนอแนะ
1.ศึกษาเปรียบเทียบการตั้งชื่อร้านในตลาดเจ้าพรหมและตลาด
หัวรอ ซึ่งเป็นตลาดเก่าแก่ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อาจทาให้
เห็นความแตกต่างของการตั้งชื่อร้านค้าในแต่ละร้านได้อย่างชัดเจน
2.ศึกษาเปรียบเทียบการตั้งชื่อร้านของคนไทยกับคนไทยเชื้อสาย
จีนในตลาดเจ้าพรหม เพื่อหาความเหมือนหรือต่างด้านวัฒนธรรมที่
เกี่ยวกับการตั้งชื่อร้านค้าและบริการต่าง ๆ

8. กิตติกรรมประกาศ
งานวิจั ยเรื่อ งนี้ สาเร็จ ได้ ด้ว ยความสามารถและความร่วมมื อ
ร่ว มใจของนางสาวกั ญ ญาพร รั ก ษาจิ ต ร์ นางสาวกาญจนา มาภู่
นางสาวจุ ฑ าทิ พ ย์ ลพพึ่ ง ชู และนางสาวรั ต นาภรณ์ คงคาลึ ก
นั ก ศึ ก ษาสาขาวิ ช าภาษาไทย ชั้ น ปี ที่ 3 คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละ
สังคมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธยา ซึ่ งได้ ร่ว ม
ทางานวิจัยชิ้นนี้ตั้งแต่เริ่มแรกจนสาเร็จลุล่วงไปด้วยดีได้ในที่สุด
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การล้อเลียนเพื่อสร้างอารมณ์ขันในพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องวงศ์เทวราช
Comedic Satire in the Royal Play “Wongtewarach”
วิชลดา รอดแก้ว
อาจารย์ประจาสาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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บทคัดย่อ
งานวิจัยเรื่องการล้อเลียนเพื่อสร้างอารมณ์ขันในพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องวงศ์เทวราช ผู้วิจัยได้ศึกษาวิธีการล้อเลียนเพื่อสร้าง
อารมณ์ขันในพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องวงศ์เทวราช ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) ภาคที่ 1 และภาคที่ 2
ผลวิ จั ย พบว่ า วิ ธี ก ารล้ อ เลี ย นเพื่ อ สร้ า งอารมณ์ ขั น ในพระราชนิ พ นธ์ บ ทละครเรื่ อ งวงศ์ เทวราชมี 4 วิ ธี ได้ แ ก่ การล้ อ เลี ย นตั ว ละคร
การล้อเลียนองค์ประกอบในการสร้างเรื่อง การล้อเลียนด้วยการสร้างเหตุการณ์ และการล้อเลียนภาษา การล้อเลียนเพื่อสร้างอารมณ์ขัน
ในพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องวงศ์เทวราชสามารถสะท้อนถึงพระราชอารมณ์ขันและพระอัจฉริยภาพด้านอักษรศาสตร์ของพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่พระองค์ทรงใช้การดาเนินเรื่องที่ยั่วล้อขนบธรรมเนียมการแต่งวรรณคดีไทยและการเสียดสี บุคคลและเหตุการณ์
ร่วมสมัยกับพระองค์ได้อย่างแนบเนียน
คาสาคัญ: การล้อเลียน, อารมณ์ขัน, บทละครเรื่องวงศ์เทวราช, พระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

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.
Keywords: Comedic Satire, Play, Wongtewarach, Royal Play Written By King Chulalongkorn
“....พ.ศ. 2457 พระบาทสมเด็ จ พระจุ ล จอมเกล้ า
เจ้ า อยู่ หั ว ทรงประชวรไข้ ต้ อ งเสด็ จ ประทั บ อยู่ แ ต่ ใ น
พระราชมนเทียร ทรงราคาญพระราชหฤทัย จึงโปรดฯ ให้
หาหนังสือเรื่อง วงศเทวราชมาอ่านถวาย ไม่ทรงทราบว่า
เปนของผู้ใดแต่ง แต่ทรงสังเกตเห็นความวิปลาสด้วยความ
เขลาเดาสวดของผู้ แ ต่ งโดยส าคั ญ ว่ า ตนรู้ ร าชประเพณี
ห ล าย อ ย่ าง...จึ งล อ งท รงพ ระ ราช นิ พ น ธ์ แ ต่ งล้ อ
ขุนจบพลรักษ์...”
พระอธิ บ ายข้ า งต้ นสอดค ล้ อ งกั บ พ ระบ รม ราชาธิ บ าย
ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่พระราชนิพนธ์เพลง
ยาวบานแพนก[1] ความว่า

1. บทนา
พระบาทสมเด็ จ พระจุ ล จอมเกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว รั ช กาลที่ 5
พระราชนิพนธ์บทละครเรื่องวงศ์เทวราชขึ้น เมื่อปีวอก พ.ศ. 2427
โดยเป็ น การพระราชนิ พ นธ์ ต่ อ จากผู้ แ ต่ งวงศ์ เทวราชคนเดิ ม คื อ
หลวงพั ฒ นพงศภั กดี (ทิม สุขยางค์) เมื่อครั้งยังเป็ นขุนจบพลรักษ์
ในกรมพระสุ รั ส วดี ที่ ตั้ ง ใจแต่ ง เป็ นบ ทละครให้ เจ้ า พระยา
ม หิ น ท รศั กดิ์ ธ ารงเล่ น แ ต่ ไม่ ส าม ารถน าม าเล่ น ล ะค รได้
ขุนจบพลรักษ์จึงนาไปพิมพ์ขายในท้องตลาด แต่ไม่ได้บอกว่าตนเป็น
ผู้แต่ง
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดารงราชานุภาพทรงกล่าวถึง
สาเหตุ ที่ พ ระบาทสมเด็ จ พระจุ ล จอมเกล้ าเจ้า อยู่ หั ว ทรงพระราช
นิพนธ์บทละครเรื่องวงศ์เทวราช [1] ความว่า
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ไม่รู้จักเจ้าของอยากลองล้อ
จึงแต่งต่อลองดูหน่อยจะพลอยส่ง
หวังจะต่อแต่พอให้จบลง
อุส่าห์เลียนให้คงคาเขาใช้
ทาได้นิดหนึ่งลงนอนอื้อ
จะเขียนอ่านหนังสือเองไม่ได้
อยู่นิ่งนิ่งก็ยิ่งราคาญใจ
จึงได้เล่นใหญ่ไปตามแกน
เนื่ อ งจากพ ระบ าท ส ม เด็ จพ ระจุ ล จอม เกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว
มี พ ระราชประสงค์ ที่ จ ะล้ อ บทละครเรื่ อ งวงศ์ เ ทวราชของเดิ ม
ของขุ น จบพลรั ก ษ์ เรื่ อ งนี้ จึ ง มี ลั ก ษณะเป็ น บทละครล้ อ เลี ย น
(Parody) ที่ทรงสร้างความขบขันทั้งในเชิงของเนื้อเรื่อง บุคลิกและ
การแสดงออกของตั วละคร โดยเฉพาะตัว ละครเอก และส านวน
ภาษา ตลอดจนทรงน าเรื่ องราวที่ น่ าต าหนิ ข องบุ คคลในชีวิ ต จริ ง
มาแทรกไว้ในเนื้อเรื่องอีกด้วย ดังที่ มัลลิกา คณานุรักษ์ [2] กล่าวว่า
ในบทละครเรื่องวงศ์เทวราชจะมี การเสียดสีบุคคลที่เป็นข้าราชการ
ประชาชน สมณชีพ ราหมณ์ ที่ มี ค วามประพฤติ ไม่ ดี ทั้ งนี้เกิ ดจาก
พระราชประสงค์ ข องรั ช กาลที่ 5 ที่ ได้ ท รงเตื อ นบุ ค คลดั ง กล่ า ว
ทางอ้ อ ม แต่ ก ารเสี ย ดสี ดั ง กล่ า วไม่ ไ ด้ ร ะบุ โ ดยตรงว่ า เป็ นใคร
ประกอบกั บ ผู้ แ ต่ ง อยู่ ใ นฐานะสู ง ผู้ ที่ ถู ก ล้ อหรื อ ผู้ ที่ ส นิ ท สนม
จึงมองเป็นเรื่องขบขันและกลายเป็นเรื่องล้อเล่นกันไปในที่สุด
เจตนา นาควัชระ [3] กล่าวว่า เหตุที่ทาให้มนุษย์เกิดอารมณ์ขัน
ได้ มี 5 ประการ ได้ แ ก่ 1. การกระท าสิ่ งใดก็ ต ามที่ แ ตกต่ า งกั บ
ลักษณะปกติของชุมชนหรือสังคม 2. อารมณ์ขันเกิดจากการกระทา
ที่ มี ลั ก ษณะแข็ ง ทื่ อ หรื อ ลั ก ษณะที่ ค ล้ า ยกั บ เครื่ อ งจั ก ร คื อ มี
การกระท าซ้าซาก เช่ น พู ด ซ้าซากอยู่ แต่ในเรื่องเดีย วกัน เป็ น ต้ น
3. อารมณ์ ขั น จะต้ อ งมี ลั ก ษณะที่ มิ ใช่ อ ารมณ์ รุ น แรงและผู้ ที่ รั บ
อารมณ์ขันจะต้องอยู่ในภาวะจิตที่เรียกได้ว่า มิได้เอาตัวเข้าไปผูกพัน
กับสิ่งที่ขบขันนั้นจนเกินไป 4.มนุษย์จะมีอารมณ์ขันได้ก็ต่อเมื่อตนอยู่
ในฐานะที่เหนือกว่าผู้ที่ทาให้ขบขัน และ 5.อารมณ์ขันอาจจะเกิดขึ้น
ได้จากการแปรสภาพจากความลวงมาเป็นความจริง มักเป็นอารมณ์
ขั น ที่ มี ค วามชิ ง ชั งแฝงอยู่ หรื อ ไม่ ก็ เป็ น อารมณ์ ขั น ที่ แ สดงออก
ในรูปแบบของการหัวเราะหรือสมน้าหน้า
ทั้ ง นี้ วิ ธี ก ารแสดงออกซึ่ ง อารมณ์ ขั น อาจมี ที่ ม าจากเรื่ อ ง
ของตั ว ละคร ไม่ ว่ า จะเป็ น อุ ป นิ สั ย ที่ แ ก้ ไ ม่ ไ ด้ หรื อ อากั ป กิ ริ ย า
บางอย่าง มาจากวัตถุหรือสิ่งของที่เป็นองค์ประกอบในการสร้างเรื่อง
ขบขั น นั้ น เช่ น ที่ อ ยู่ อ าศั ย และอาวุ ธ เป็ น ต้ น มาจากการสร้ า ง
เหตุการณ์ที่ชวนให้ขบขัน ซึ่งผูกพันกับจินตนาการและประสบการณ์
ของผู้แต่ง และมาจากเรื่องของภาษาที่ทาให้เกิดความขบขันนั้นถือว่า
เป็นจุดเด่นของวรรณศิลป์
ผู้วิจั ยเห็ น ว่าการล้ อเลี ยนที่ ส ร้างอารมณ์ ขั น ในพระราชนิ พ นธ์
บทละครเรื่องวงศ์เทวราชเป็นเรื่องที่น่าสนใจ และพระบาทสมเด็จ
พระจุ ล จอมเกล้ าเจ้ าอยู่ หั ว ทรงมี วิ ธีก ารล้ อ เลี ย นอย่ า งไร ที่ ท าให้
วรรณคดีเรื่องนี้เป็นที่น่าติดตามจึงได้ศึกษาประเด็นดังกล่าว

2. วัตถุประสงค์ในการวิจัย
เพื่ อศึ กษาวิธีก ารล้ อเลียนที่ สร้างอารมณ์ ขัน ในพระราชนิ พ นธ์
บทละครเรื่ อ งวงศ์ เทวราชของพระบาทสมเด็ จ พระจุ ล จอมเกล้ า
เจ้าอยู่หัว

3. สมมติฐานของการวิจัย
การล้ อ เลี ย นที่ ส ร้ า งอารมณ์ ขั น นอกจากจะเป็ น การสร้ า ง
ความสนใจในการดาเนินเรื่องที่ชวนให้ผู้อ่านติดตามแล้วยังสามารถ
สะท้อนถึงพระราชอารมณ์ขันและการสอดแทรกพระราชประสงค์
ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวอีกทางหนึ่ง
4. ขอบเขตการดาเนินการวิจัย
ผู้วิ จั ย เลื อ กศึ ก ษากลวิ ธีก ารล้ อ เลี ยนเพื่ อ สร้ างอารมณ์ ขั น จาก
ตัวบทพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องวงศ์เทวราชของพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ภาคที่ 1 และภาคที่ 2 จัดพิมพ์ที่โรงพิมพ์
บารุงนุกูลกิจ จังหวัดกรุงเทพมหานคร เมื่อปี พ.ศ. 2469

5. วิธีการดาเนินการวิจัย
งานวิจัยเรื่องนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Reserch)
ใช้ ก ารอธิ บ ายผลการวิ จั ย แบบพรรณนาวิ เคราะห์ ดั งที่ มี วิ ธี ก าร
ดาเนินการวิจัยดังนี้
5.1 คั ด เลื อ กตั ว บทพระราชนิ พ นธ์บ ทละครเรื่ อ งวงศ์ เทวราช
ภาคที่ 1 และภาคที่ 2 ของพระบาทสมเด็ จ พระจุ ล จอมเกล้ า
เจ้าอยู่หัวที่แสดงถึงการล้อเลียนที่สร้างอารมณ์ขัน
5.2 วิ เคราะห์ ก ลวิ ธี ก ารล้ อ เลี ย นที่ ส ร้ า งอารมณ์ ขั น ในตั ว บท
พระราชนิ พ นธ์ บ ทละครเรื่ อ งวงศ์ เทวราชของพระบาทสมเด็ จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
5.3 สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

6. ผลการวิจัย
พระราชนิ พ นธ์ บ ทละครเรื่ อ งวงศ์ เทวราช เป็ น เรื่ อ งล้ อ เลี ย น
(Parody) เรื่อ งที่ แ ต่ งกั น จนแพร่ห ลายและเป็ น ที่ รู้ จั ก ของนั ก อ่ า น
โดยผู้ เขีย นจะใช้ อารมณ์ ขั น เป็ น สื่ อน าความคิ ด ไปยั งผู้ อ่ าน การที่
ผู้ อ่ า นเกิ ด ความขบขั น ขึ้ น ก็ เพราะอารมณ์ ขั น เป็ น อารมณ์ ที่ มี อ ยู่
ในตัวมนุษ ย์ ซึ่งจะแสดงให้ เห็น ได้จากพฤติกรรมหรือกิริยาอาการ
ที่ทาให้ทราบว่าบุคคลผู้นี้มีอารมณ์ขบขันเกิดขึ้นแล้วคือ การหัวเราะ
การมีอาการยิ้มที่ดวงตา หรือตาเชื่อมเป็นประกาย [4]
เมื่ อวิเคราะห์ วิธีการล้อ เลี ยนที่ สร้างอารมณ์ ขัน ในบทพระราช
นิพนธ์บทละครเรื่องวงศ์เทวราชแล้ว พบว่า ในบทพระราชนิพนธ์
เรื่ อ งนี้ มี วิ ธี ก ารล้ อ เลี ย น 4 วิ ธี ได้ แ ก่ การล้ อ เลี ย นตั ว ละคร
การล้ อเลียนองค์ป ระกอบในการสร้างเรื่อง การล้ อเลียนด้วยการ
สร้างเหตุการณ์ และการล้อเลียนภาษา ดังจะกล่าวต่อไปนี้
1. การล้อเลียนตัวละคร
การล้อเลียนที่มีที่มาจากเรื่องของตัวละคร หมายรวมถึง รูปร่าง
ลักษณะนิสัย และพฤติกรรม
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1.1 การล้อเลียนนิสัยติดเกยให้แก่เทวราช
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงล้อโดยให้
เทวราชเป็นโรค "ติดเกย" และรักเกยมาก เวลาไปไหนจะขาดเกย
ไม่ ได้ ทั้ งที่ ค วามจริงแล้ ว เกยนั้ น ใช้ เป็ น ที่ ป ระทั บ และใช้ เวลาขึ้ น
ช้ า งทรง ม้ า ทรง หรื อ ที่ สู ง ๆ ก็ ต้ อ งขึ้ น เกยก่ อ น แต่ เทวราชนั้ น
แม้แต่ที่เตี้ย ๆ ก็ต้องหาเกยมาขึ้น ความรักเกยของเทวราชปรากฎ
ในเรื่องหลายตอน เช่น ตอนที่ไฟไหม้เมืองสมุทร์คีรี แต่วงศ์เทวราช
ก็ยังห่วงเกยของตน ดังบทกลอนที่ว่า
อัคคียิ่งไหม้ใกล้เข้ามา พระราชาร้อนกายฉี่ฉี่
ครั้นจะไปก็อาลัยเกยมณี
แลหามมเหสีก็หายไป
คิดถึงนงนุชสุดเสียดาย
แต่ยังไม่หายหักรักเกยได้
จะสู้เสียชีวาไม่อาไลย
ตายบนเกยจะได้ไปเมืองฟ้า [5]
ความรัก เกยของเทวราชถื อเป็ น พฤติก รรมที่ แตกต่ างไป
จากลั ก ษณะของปกติ วิสั ยของคนทั่ วไป ถื อ เป็ น สาเหตุห นึ่ งท าให้
ผู้อ่านเกิดอารมณ์ขัน
1.2 การล้อเลียนบุคลิกลักษณะของสุลต่านสุวิทธิไชย
กับนางเวฬู
การล้ อ เลี ย นบุ ค ลิ ก ลั ก ษณะของสุ ล ต่ า นสุ วิ ท ธิไชยกั บ
นางเวฬูนี้ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวไม่ได้ทรงระบุวา่
ทรงล้อบุคคลใด แต่น่าจะเป็นพฤติกรรมของบุคคลหรือคู่สามีภ รรยา
ในรัชสมัยของพระองค์
สุลต่านสุวิทธิชัยมีอายุมากกว่านางเวฬูมาก มีนิสัยขี้ขลาด
สุขภาพไม่ดี ตกใจง่าย ส่วนนางเวฬูนั้นรู้ใจสามี และภักดีต่อสามีเป็น
อย่างมาก ดังจะเห็นได้จากตอนหนีไฟไหม้เมืองสมุทร์คีรี
เมื่อนั้น
สุลต่านร้องไห้ใส่อู้อี้
ไปหรือไฟไหม้ไปไหนดี
เข้าของเรามีทาอย่างไร
วิ่งไปฉวยได้แต่หมอนข้าง ช่วยกันแบกบ้างช่างนิ่งได้
ไฟหรือก๋งจู๊ไม่แน่ใจ
จะอยู่หรือจะไปอย่างไรดี
เมื่อนั้น
นางเวฬูตะโกนมาว่าต้องหนี
เข้าของอย่าอาไลยหาใหม่มี เอาแต่ชีวีให้รอดไว้
แลเห็นสุลต่านลนลานมาก ไปจับแขนกระชากมาให้ได้
สุลต่านกรานไว้ไม่ยอมไป นางเรียกให้ใครใครช่วยฉุดที [5]
บทกลอนข้างต้นแสดงให้เห็นบุคลิกลักษณะของสุลต่าน
สุ วิ ท ธิ ชั ย ที่ ไ ม่ แ ข็ งแรงและขี้ ข ลาด ต้ อ งมี น างเวฬู ค อยช่ ว ยเหลื อ
บุคลิกลักษณะเช่นนี้ทาให้ผู้อ่านเกิดความขัน 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
ความเหนื อกว่าทั้ งทางด้ านสุขภาพที่ แข็งแรงกว่า และการที่ผู้ อ่าน
ไม่ได้อยู่ร่วมในเหตุการณ์จึงเกิดความขบขันมากกว่าที่จะสงสาร
1.3 การล้อเลียนพฤติกรรมเจ้าชู้ของสังขปัดวานร
สังขปัด วานร เป็ น ทหารเอกขององค์เทวราช แต่ เจ้าชู้
และอยากได้ก วี น ไวต์ (Queen White) เป็ น ภรรยา สั งขปั ด วานร
จึงเขียนจดหมายรัก หากวีนไวต์ หวังจะให้นางรับรัก ดังนี้

โอ้ว่าเจ้าดวงพวงพุมเพียง ช่างขาวเกลี้ยงน่าชมสมปากพี่
แม้นได้น้องมาประคองเปนไมตรี มิให้มีหมัดเหาเข้ามาตอม
จะคอยแกะแคะไค้ให้ยังค่า
ลูกไม้ซ้าบาเรอมิให้ผอม
อย่าหน่วงหนักชักให้น้าใจตรอม ยอมก็ยอมเสียดีดีวันนี้เอย[1]
ความขบขันข้างบทกลอนข้างต้นคือ สังขปัดวานร ใช้การ
พูดโน้มน้าวใจที่มีพื้นฐานมาจากชีวิตของตน ที่ต้องมีหมัดเหามาเกาะ
แต่ ก วี น ไวต์ เ ป็ น มนุ ษ ย์ ไม่ จ าเป็ น ต้ อ งมี ค นมาค อยแกะแคะ
หมัดเหาให้ ความขบขันจึงอยู่ที่ความขัดแย้งกันนี้ นอกจากนี้มัลลิกา
คณานุ รั ก ษ์ [2] ยั งได้ ก ล่ าวว่ า บทกลอนข้ างต้ น เป็ น การล้ อ เลี ย น
บุ ค ลิ ก ลั ก ษณะของสมเด็ จ เจ้ า พระยามหาศรี สุ ริ ย วงศ์ กล่ า วคื อ
สมเด็จเจ้าพระยามหาศรีสุริยวงศ์มีฝีปากในเชิงกวี เคยเล่นสักวากับ
คุณพุ่ม ขณะดารงยศหลวงนายสิทธิ์ ความสามารถเชิงกลอนดังกล่าว
สอดคล้ อ งกั บ ตอนที่ สั งขปั ด วานรสามารถเขี ย นเพลงยาวให้ แ ก่
นางกวีนไวต์ได้
อาจกล่ า วได้ ว่ า การล้ อ เลี ย นตั ว ละครที่ แ สดงออกผ่ า นรู ป ร่ า ง
ลักษณะนิสัย และพฤติกรรมของตัวละคร สามารถสร้างความขบขัน
ให้แก่ผู้อ่านได้จากความขัดแย้งกันระหว่างสถานภาพของตัวละครกับ
พฤติกรรมที่แสดงออกมา หรือลักษณะนิสัยตัวละครกับการกระทา
ความขัดแย้งเหล่านี้ทาให้ผู้อ่านขบขันเพราะแตกต่างกับค่านิยมที่
ผู้อ่านเคยชินและคาดหวังไว้
2. การล้อเลียนองค์ประกอบในการสร้างเรื่อง
องค์ ป ระกอบในการสร้ างเรื่อ งนี้ หมายถึง วั ต ถุ ห รือ สิ่ งของ
ในเรื่องที่ทาให้เกิดความขบขัน หากเป็นในเรื่องวงศ์เทวราชจะได้แก่
ลู ก แก้ ว เกย และพระราชพาหนะต่ า ง ๆ เป็ น ต้ น ในที่ นี้ ผู้ วิ จั ย
ขอยกตัวอย่าง พระราชพาหนะ และแท่นบัณฑุกัมพลของพระอินทร์
ดังนี้
2.1 การล้อเลียนพระราชพาหนะ
พาหนะทรงในวรรณคดีเรื่องอื่น ๆ มักจะเป็นช้างหรือม้า
แต่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงล้อเลียนพาหนะ
ทรงตามขนบวรรณคดีไทย โดยทรงเปลี่ยนเป็นนกอีมิว บัลลูน แมว
รถกลไฟ อีแร้ง เต่า และเกย
พาหนะทรงบัลลูน
พระบาทสมเด็ จ พระจุล จอมเกล้าเจ้ าอยู่พ ระราชนิ พ นธ์
ตอนท้ า วนพสู ร ไปรั บ นางบุ ษ บงมาเข้ าพิ ธีอ ภิ เษกกั บ วงศ์ เทวราช
โดยใช้บัลลูน
บาลูนเอยบาลูนไชย
กลมใหญ่สูงเยี่ยมเทียมเวหา
ข่ายรัดด้วยไหมวิไลตา
พื้นแดงดูจ้าจับอัมพร
แขวนกระจาดราชยานยาวกว้าง แปดเหลี่ยมธงสล้างปักสลอน
ผูกเพดานคาดกั้นทินกร
ตั้งราชปัฏฐรณ์ครบครัน [1]
พาหนะทรงอีแร้ง
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงบรรยายไว้
ว่า เทพเป๋อ หลานชายนางบุ ญ นาคี ยกพลตามวงศ์เทวราชที่ แอบ
ลักลอบได้เสียกับนางเลื่อนลอยฟ้า และพาหนะที่เทพเป๋ อใช้ติดตาม
คือ อีแร้ง
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โดยเฉพาะการบรรยายที่ว่า “ตริแล้วพระแก้วเคล้นอุทร เษกคาถา
ซับซ้อนจนศอแห้ง ไม่ใคร่เกิดสิ่งของท้องไส้แดง อุตส่าห์แข็งข้อเน้น
เคล้ น ต่ อ ไป” ยิ่ งตอกย้ าให้ เห็ น ถึ งความพยายามของวงศ์ เทวราช
ที่ ท าให้ ผู้ อ่ า นยิ่ ง ขบขั น กั บ การอุ ป โลกน์ ว่ า ตนเองเป็ น ผู้ วิ เ ศษ
รวมถึงตอนที่ตัวสังขปัดเปื้อนน้าหมากที่นางเวฬูวางกลเอาไว้ จนต้อง
ใช้เม็ดมะยมล้างออก นายแห้วกับนางวอกจึงช่วยกันพ่นเม็ดมะยม
ใส่ตัวสังขปัด เพื่อล้างน้าหมากออกไปนั้นก็เป็นอีกเหตุการณ์ที่ยาก
จะเกิดขึ้นในชีวิตจริง ดังบทกลอนที่ว่า
ครั้นว่าได้มาเป็นกองใหญ่ เคี้ยวพ่นไปทั่วทุกแห่ง
มองหาทั่วไปที่ไหนแดง
ขาแข้งตลอดตัวหัวจนดี
แล้วเข้าคนละข้างกางแขนสี
ราคียังไม่ใคร่หมดสิ้น
ตักน้ามาชาระมลทิน
ล้างขนกระบินวุ่นไป [5]
เหตุ การณ์ ที่ นายแห้ วกับ นางวอกช่วยกัน พ่ นเม็ ดมะยมถือ เป็ น
เหตุ การณ์ แปลกประหลาดที่ ผู้อ่ านไม่ ได้ พ บเห็ น ในชีวิต ประจ าวัน
ผู้อ่านจึงเกิดความขบขันขึ้น อนึ่งการพ่นเม็ดมะยมเพื่อล้างน้าหมาก
ข้ างต้ น อาจเป็ น การตั้ งใจล้ อ เลี ย นวิ ธีก ารรัก ษาของหมอชาวบ้ า น
ที่หมอจะอมน้ามนต์ที่ผสมด้วยสมุนไพรแล้วพ่นที่บริเวณบาดแผล
ก็เป็นได้
ผู้ อ่ า นจะเห็ นว่ า การล้ อ เลี ย นด้ ว ยการสร้ า งเห ตุ ก ารณ์
ในพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องวงศ์เทวราชจะเป็นเหตุการณ์ที่แทบ
จะไม่เกิดในชีวิตประจาวัน หรืออาจกล่าวได้ว่า เป็นเหตุการณ์ที่มา
จากการคิ ด จิ น ตนาการของพระบาทสมเด็ จ พระจุ ล จอมเกล้ า
เจ้าอยู่หัว แต่ที่ผู้อ่านเกิดความขบขันขึ้น เพราะผู้อ่านเข้าใจว่าผู้แต่ง
กาลั งน าเหตุ ก ารณ์ ต้ น ทางใดมาล้ อ เลี ยน ยิ่ งเหตุ ก ารณ์ ป ลายทาง
แตกต่างกับเหตุการณ์ต้นทางมากเท่าใดยิ่งเพิ่มความขบขันได้มากขึ้น

แร้งเอยแร้งที่นั่ง
ท่วงทีมีกาลังล่าใหญ่
คอแดงดั่งแสงอโณทัย
ปีกใหญ่กางเต้นเผ่นทยาน
หัวผูกภู่แดงแสงสุกจ้า
คอสวมมาลากลิ่นหอมหวาน
บนหลังผูกพระที่นั่งอาน
ล้วนแล้วแก้วประพาฬไพฑูรย์[5]
จากข้างต้ น จะเห็ นว่า พระบาทสมเด็จพระจุล จอมเกล้ า
เจ้ า อยู่ หั ว ทรงบรรยายพาหนะทรงอี แ ร้ งตามขนบการบรรยาย
พาหนะทรงในวรรณคดีไทยที่แสดงถึงความสง่างามด้วยเครื่องทรง
ที่งดงาม แต่ด้วยความแปลกจากการรับรู้เดิมที่ มีอยู่ ผู้อ่านจึ งเกิ ด
ความขบขัน เมื่อ จินตนาการภาพพาหนะทรงอีแร้งตามที่ พ ระองค์
ทรงบรรยาย
2.2 การล้อแท่นบัณฑุกัมพลของพระอินทร์
เมื่ อ ม้ ากั ณ ฐัศ พาเทวราชออกมาจากเมื อ งสมุท ร์คี รีที่ ถู ก
ไฟไหม้ แ ล้ ว ทั้ งม้ า กั ณ ฐั ศ และเทวราชก็ ส ลบลงด้ ว ยความอ่ อ นล้ า
ท าให้ พ ระอิ น ทร์ ที่ บ นสวรรค์ รั บ รู้ ถึ งความเดื อ ดร้ อ นได้ จ ากแท่ น
บัณฑุกัมพล
บัณฑุกัมพลมณีที่ประทับ กลายกลับเปนประทัดมัดใหญ่
แตกผัวะผะก้องดังต้องไฟ
ถูกองค์เทพไทเจ็บเต็มที [5]
การล้ อ เลี ย นแท่ น บั ณ ฑุ กั ม พลของพระอิ น ทร์ เ ป็ น
การล้อเลียนขนบการแต่งวรรณคดีไทย ที่ยามใดที่มีเรื่องเดือดร้อน
แท่ น บั ณ ฑุ กั ม พลที่ ป ระทั บ ของพระอิ น ทร์ ก็ จ ะแข็ ง ดั่ ง ศิ ล า
แต่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กลับทรงนามาล้อว่า
เป็นประทัดมัดใหญ่ที่กาลังแตกผัวะผะจนทาให้องค์อินทร์ต้องเจ็บตัว
ภาพความน่าเกรงขามและความศักดิ์สิทธิ์ของพระอิน ทร์และแท่น
บั ณ ฑุ กั ม พลจึ ง ถู ก ลบภาพไห้ ก ลายเป็ น ภาพของความชุ ล มุ น
วุ่นวายแทน
ความขบขั น ในเรื่ อ งพาหนะทรงและแท่ น บั ณ ฑุ กั ม พลของ
พระอิน ทร์นี้จึ งเป็น ความขบขันที่ เกิ ดจากสิ่งที่ขัด แย้งกับ ขนบทาง
วรรณคดี ไ ทยและขนบความเชื่ อ ที่ ผู้ อ่ า นได้ รั บ ประสบการณ์
และการปลูกฝังทางความคิดมา
3. การล้อเลียนด้วยการสร้างเหตุการณ์
เหตุ ก ารณ์ ที่ ท าให้ ข บขั น นี้ ส่ ว นใหญ่ เป็ น เหตุ ก ารณ์ ที่ ย าก
จะเกิดขึ้นจริงในชีวิตประจาวัน หรือไม่ก็เป็นเหตุการณ์ที่เราในฐานะ
ผู้อ่านอยู่เหนือกว่าผู้ที่กาลังประสบเหตุการณ์การณ์อยู่ ผู้อ่านจึงเกิด
ความขบขัน ตัวอย่างเช่น ตอนที่ลูกแก้วเข้าไปอยู่ในท้องวงศ์เทวราช
วงศ์ เทวราชนึ ก เห็ น เป็ น ของวิเศษจึ ง เคล้ น ลู ก แก้ ว ในท้ อ งเพื่ อ เสก
ก๋วยเตี๋ยวมาเสวย ดังนี้
นึกฤาหนึ่งถึงแก้วอยู่ในท้อง จะประคองคลึงเคล้นเห็นจะได้
ไม่ต้องเก็บไม่หายอยู่ภายใน จะลองใช้ดูสักครั้งฟังท่วงที
ดาริพลางทางตรองหาของสร้าง จะเอาข้างอะไรให้ต้องที่
ทากวยเตี๋ยวกินเล่นเห็นจะดี ด้วยเหน็ดเหนื่อยเต็มที่ไม่มีแรง
ตริแล้วพระแก้วเคล้นอุทร
เษกคาถาซับซ้อนจนศอแห้ง
ไม่ใคร่เกิดสิ่งของท้องไส้แดง อุตส่าห์แข็งข้อเน้นเคล้นต่อไป[5]
เหตุ ก ารณ์ ที่ ว งศ์ เทวราขเคล้ น ลู ก แก้ ว เพื่ อ เสกก๋ ว ยเตี๋ ย วเป็ น
อาหารเป็นการล้อเลียนพฤติกรรมของผู้วิเศษที่ไม่สามารถเสกสิ่งใด
ออกมาได้ดั่งที่คาดหวังไว้ ผู้อ่านจึงเกิดความขบขันจากเหตุการณ์นี้

4. การล้อเลียนภาษา
ความขบขั น ที่ มี ที่ ม าจากภาษานี้ อาจจะเกิ ด จากการล้ อเลี ย น
สาเนียงต่างประเทศ การเล่นคาพ้อง หรือการเล่นภาษาต่างระดับ
ตั ว อย่ า งที่ พ บในพระราชนิ พ นธ์บ ทละครเรื่ อ งวงศ์ เทวราช ได้ แ ก่
การล้ อ เลี ย นส าเนี ย งต่ า งประเทศ และการล้ อ เลี ย นการใช้ ค า
ราชาศัพท์ ดังนี้
4.1 การล้อเลียนสาเนียงต่างประเทศ
การล้ อ เลี ย นส าเนี ย งต่ างประเทศที่ เป็ น การสร้างขบขั น
อย่างหนึ่ง มีสาเหตุ มาจากการที่เจ้าของภาษารู้สึกว่าตนเหนือกว่า
และมองเห็ น ว่ า ผู้ ที่ อ อกเสี ย งภาษาของเจ้ า ของภาษาไม่ ชั ด นั้ น
เป็นเรื่องชวนขบขัน เช่น ตอนที่ราชทูตของจีนมาติดต่อกับราชสานัก
ของวงศ์เทวราช ดังบทกลอนที่ว่า
สาเนียงจีน
บัดนั้น
ล่ามจีนที่รู้ภาษา
จึง่ ร้องตอบไปมิได้ช้า
อังลื้อสุ้งมาบัดนี้
ดูองค์อุ่งห๋องโอลสา
เจ้าพารากุงจีนเลืองศรี
จะมาช่วยงารพละภูมี
อสุลีจงแจ้งวิญญาฯ [1]
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จากบทกลอนข้างต้นเมื่อนามาเขียนด้วยสาเนียงแบบไทย
จะได้ดังนี้
สาเนียงไทย

7. สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย
บทละครเรื่ อ งวงศ์ เ ทวราช เป็ น บทละครที่ พ ระบาทสมเด็ จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชประสงค์ที่จะล้อบทละครเรื่อง
วงศ์เทวราชของเดิมของขุนจบพลรักษ์ เรื่องนี้จึงมีลักษณะเป็นบท
ละครล้ อ เลี ย น (Parody) ที่ ท รงสร้ า งความขบขั น ทั้ ง ในเชิ ง ของ
เนื้อเรื่อง บุคลิก และการแสดงออกของตัวละครผ่านการเล่าเรื่อง
ที่ชวนติดตาม
เมื่อวิเคราะห์วิธีการล้อเลียนในพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องวงศ์
เทวราช ของพระบาทสมเด็ จ พระจุ ล จอมเกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว พบว่ า
มีวิธีการล้อ เลียน 4 วิธี ได้แ ก่ การล้อ เลี ยนตัวละคร การล้ อเลีย น
องค์ประกอบในการสร้างเรื่อง การล้อเลียนด้วยการสร้างเหตุการณ์
และการล้อเลียนภาษา
การล้อเลียนตัวละครที่สร้างความขบขันจากความขัดแย้งกันทาง
สถานภาพ พฤติกรรม และลักษณะนิสัยของตัวละคร ทาให้ผู้อ่านเกิด
ความขบขั น ขึ้ น เพราะการแสดงออกของตั วละครจะแตกต่ างกั บ
ความเคยชินและค่านิยมทางสังคมที่ผู้อ่านได้รับรู้
การล้ อ เลี ย นองค์ ป ระกอบในการสร้ า งเรื่ อ ง ได้ แ ก่ วั ต ถุ ห รื อ
สิ่งของที่อยู่ในเรื่อง จะปรากฏวิธีการล้อเลียนด้วยการสร้างวัตถุหรือ
สิ่ งของเหล่ า นี้ ในลั ก ษณะของการสร้า งความขั ด แย้ ง กั บ ขนบทาง
วรรณคดี ไ ทยและขนบความเชื่ อ ที่ ผู้ อ่ า นได้ รั บ ประสบการณ์
และการปลู กฝั งทางความคิด มา ความขบขัน ที่ เกิ ด ขึ้น จึ งเกิด จาก
การลบภาพที่ผู้อ่านเคยมีและถูกแทนที่ด้วยภาพใหม่ที่ผู้อ่านไม่เคย
คาดคิดมาก่อน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงใช้เหตุการณ์ในเรื่องล้อเลี ยน
พฤติ ก รรมของคนในสั ง คมร่ ว มสมั ย กั บ พระองค์ ด้ ว ยการสร้ า ง
เหตุ ก ารณ์ ที่ แ ปลกประหลาดในเรื่อ งวงศ์ เทวราช แต่ ผู้ อ่ า นก็ เกิ ด
ความขบขั น ขึ้ น เพราะเข้ าใจว่ า ผู้ แ ต่ งก าลั งใช้ เหตุ ก ารณ์ ในเรื่อ ง
วงศ์เทวราชยั่วล้อและตั้งคาถามกับพฤติกรรมของคนในสังคมที่ผู้อ่าน
รับรู้และเข้าใจเป็นทุนเดิม ดังนั้นยิ่งเหตุการณ์ในเรื่องมีความแปลก
ประหลาดมากเท่าใดจึงยิ่งเป็นการกระตุ้นให้ผู้อ่านเกิดความขบขัน
มากขึ้นเท่านั้น
ท้ายที่สุดเป็นเรื่องของการล้อเลียนภาษาที่แบ่งเป็นการล้อเลียน
สาเนี ย งภาษาต่ า งประเทศ และการล้ อ เลี ย นการใช้ ค าราชาศั พ ท์
ล้วนเป็นการล้อเลียนที่แสดงความเหนือกว่าของเจ้าของภาษา ในที่นี้
คือ คนไทยที่อยู่ในฐานะเจ้าของประเทศกับชาวต่างชาติที่อยู่ในฐานะ
ผู้ อ าศั ย และคนไทยที่ รู้ ค าราชาศั พ ท์ กั บ ชาวบ้ า นที่ ไ ม่ เ ข้ า ใจ
คาราชาศั พ ท์ที่ เป็ นภาษาอี กระดั บหนึ่ งเท่ าที่ค วร การที่ ผู้ อ่านเกิ ด
ความขบขันขึ้นได้ก็เพราะเข้าใจถึงบริบทและลักษณะการใช้ภาษา
ที่ถูกต้องทั้งด้านการออกเสียงและการใช้ภาษาอย่างมีระดับ
อาจกล่ าวได้ ว่า การล้ อ เลี ย นเพื่ อ การความขบขั น ในพระราช
นิพนธ์บทละครเรื่องวงศ์เทวราช เป็นการล้อเลียนที่ไม่ได้มุ่งให้เกิด
ความขบขั น เพี ย งระดั บ ตื้ น เท่ า นั้ น แต่ เ ป็ น ความขบขั น เชิ ง ลึ ก
คือ ลึกในแง่ของการสร้างความขบขันอย่างมีระดับ ซึ่งสอดคล้องกับ
พระราชประสงค์ ข องพระบาทสมเด็จ พระจุล จอมเกล้ าเจ้าอยู่หั ว

บัดนั้น
ล่ามจีนที่รู้ภาษา
จึ่งร้องตอบไปมิได้ช้า
อันลื้อซึ่งมาบัดนี้
ดูองค์อุนอ๋องโอรสา
เจ้าพารากรุงจีนเรืองศรี
จะมาช่วยงานพระภูมี
อสุรีจงแจ้งวิญญาฯ
การที่ พ ระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หั วทรงใช้
สาเนียงภาษาต่างประเทศบรรยายคาพูดของชาวจีนนั้ น หากมอง
ในขั้ น พื้ น ฐานอาจเป็ น ความตั้ ง ใจของพระองค์ ที่ ต้ อ งการสร้ า ง
ตัวละครให้สมจริงตามเชื้อชาติ แต่หากมองในแง่ของความเหนือกว่า
ในที่ นี้คือคนไทยมีความเหนือกว่าชาวจีนในฐานะเจ้าของประเทศ
ส่วนชาวจีนเป็นเพี ยงผู้ที่เข้ามาอาศัยและทาการค้าร่วมกับคนไทย
การล้อเลียนสาเนียงจีนจึงทาให้คนไทยขบขัน เพราะเป็นสาเนียงที่
แตกต่างกับคนไทย และการที่ผู้อ่านคนไทยขบขันนั้น สาเหตุสาคัญ
จะมาจากการนึกภาพคนจีนประกอบกับการออกสาเนียงด้วย
4.2 การล้อเลียนการใช้คาราชาศัพท์
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าทรงล้อเลียนการใช้ภาษา
ต่างระดับในวงศ์เทวราชฉบับของนายทิม สุขยางค์ ด้วยการใช้ระดับ
ภาษาที่ไม่ถูกต้อง คือการใช้คาว่า "บรม" ในคาราชาศัพท์ ดังนี้
ว่าแล้วควักแก้วจากกระเป๋า
เสกบรมมนต์เป่าแก้วขยี้
ออกบรมมหาวาจี
เรียกบรมโกศีฤทธิไกร
ขอองค์พระบรมปิตุเรศ
ให้สมบรมจิตเจตน์จงได้
แล้วพองลมบรมโอษฐ์เป่าไป
น้าหมากพรูดปรูดใส่เปื้อนทั้งดวง [1]
จากบทกลอนข้ า งต้ น ผู้ อ่ า นจะเห็ น ว่ า มี ก ารใช้ ค าว่ า
“บรม” ที่ฟุ่มเฟือย บางคาไม่ใช่คาราชาศัพท์ที่ต้องใช้ “บรม” ก็มี
การใช้ การใช้ที่ มากเกิ นพอดี เช่น นี้จึ งเกิด เป็น ความขบขัน ขึ้น จาก
การใช้คาราชาศัพท์ไม่ถูกต้องนั่นเอง
การใช้คาว่า “บรม” ที่มากเกินความจาเป็น อาจมาจาก
การล้ อ เลี ย นความเข้ า ใจผิ ด ของผู้ ใ ช้ ภ าษา ซึ่ ง อาจจะเป็ น ชาว
ต่างประเทศหรือชาวไทยที่เป็นชาวบ้านที่ไม่รู้ธรรมเนียมการใช้คา
ราชาศัพท์ที่ถูกต้องเท่าที่ควรนัก ผู้อ่านจึงเกิดความขบขันขึ้นก็เพราะ
ใช้ตั วเองเป็ น ผู้ ร่วมเหตุ ก ารณ์ ในฐานะที่ ต นเองพอรู้คาราชาศัพ ท์
ในระดับหนึ่ง การใช้คาราชาศัพท์ที่มากเกินไป ตั้งแต่คาว่า บรมมนต์
บรมโอษฐ์ จึงสร้างความขบขันขึ้นมา
การล้ อ เลี ย นด้ ว ยการใช้ ภ าษา ทั้ งการล้ อ เลี ย นส าเนี ย ง
ต่างประเทศ และการล้อเลียนการใช้คาราชาศัพท์ เป็นการล้อเลียนที่
ท าให้ เกิ ด ความขบขั น เพราะผู้ อ่ า นอยู่ ในฐานะผู้ วิ พ ากษ์ วิ จ ารณ์
การกระทาของตัวละครในเรื่อง เนื่องจากเป็นผู้ที่เข้าใจและเรียนรู้
ภาษาได้มากกว่าตัวละครในเรื่อง
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ที่ พ ระองค์ ต้ อ งการที่ ตั ก เตื อ นข้ า ราชการ ประชาชน และสมณ
ชี พ ราหมณ์ ที่ ป ฏิ บั ติ ต นไม่ ถู ก ต้ อ งด้ ว ยการเสี ย ดสี ท างอ้ อ ม
อย่างมีศิลปะโดยไม่ให้เจ้าตัวรู้ และเกิดการคาดเดาอย่างสนุกสนาน
อนึ่งการจะโน้มน้าวหรือชักชวนให้ผู้อ่านติดตามเรื่องราวได้ก็ต้องเกิด
จากการใช้ ภ าษาเชิ ง ลึ ก ที่ แสด งถึ ง วรรณ ศิ ลป์ ด้ วย เช่ น กั น
พระราชนิพนธ์บทละครเรื่องวงศ์เทวราชจึงเป็นวรรณคดีที่สามารถ
สะท้ อ นถึ งพระอั จ ฉริ ย ภาพด้ า นวรรณคดี แ ละด้ า นอั ก ษรศาสตร์
ของพระองค์ได้เป็นอย่างดี
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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์เนื้อหาของงานวิจัยเกี่ยวกับปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาการดาเนินงานห้องสมุดโรงเรียน
ในประเทศไทย เป็นการวิจัยเอกสารโดยใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหาเชิงแนวคิด ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ งานวิจัย จานวน 33 รายการ ที่
สืบค้นได้จากฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ ไทย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบวิเคราะห์เนื้อหางานวิจั ย วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การสรุปแนวคิด
ผลการวิจัยพบว่า การดาเนินงานห้องสมุดโรงเรียนประสบปัญหา 3 ด้าน คือ (1) ด้านบุคลากร ได้แก่ ผู้บริหาร ครูผู้สอน นักเรียน และบุคลากร
ห้องสมุด (2) ด้านงานห้ องสมุด ได้แก่ งานบริหาร งานเทคนิค และงานบริการและกิจกรรม และ (3) ด้านทรัพยากรและเครือข่าย ได้แก่
ทรัพยากรสารสนเทศ งบประมาณ อาคาร สถานที่และครุภัณฑ์ และเครือข่ายและความร่วมมือ ซึ่งการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนให้ ประสบ
ผลสาเร็จจาเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บริหารโรงเรียนต้องให้ความสาคัญและสนับสนุนการดาเนินงานห้องสมุด มีครูบรรณารักษ์ที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม
และมีความร่วมมือของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
คาสาคัญ: 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
ธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพของตนเอง โดยเฉพาะกิจกรรมที่มุ่ง
ให้ผู้เรียนเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกปฏิบัติให้ทาได้ คิดเป็น ทา
เป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่ างต่อเนื่อง [2] ดังนั้น ห้องสมุด
โรงเรียนจึงเป็นแหล่งการเรียนรู้ภายในโรงเรียนที่มีความสาคัญแก่
นักเรียน
การพั ฒ นาห้ อ งสมุ ด โรงเรี ย นและการส่ ง เสริ ม การอ่ า นให้
สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิทยาการและความเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว ไม่แน่นอนและมีความซับซ้อนของโลกในศตวรรษที่ 21

1. บทนา
ห้ อ งสมุ ด เป็ น หั ว ใจของโรงเรี ย น เป็ น แหล่ งรวบรวมความรู้ ที่
ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร หนังสือ
และสื่อในห้องสมุดนานักเรียนไปสู่ประสบการณ์ใหม่ มีทั้งความรู้และ
ความเพลิดเพลิน อีกทั้งยังเสริมสร้างจินตนาการ ความตระหนักและ
เข้าใจสังคมและวัฒ นธรรมที่ห ลากหลาย [1] ซึ่งห้องสมุดโรงเรียน
นับเป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตรูปแบบหนึ่งที่มีบทบาทสาคัญใน
การสนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนาให้นักเรียนสามารถพัฒนาตาม
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ที่การดาเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพและสามารถแข่งขันในเวทีโ ลกต้อง
อาศั ย ความรู้ การวิจั ยและการพั ฒ นาเป็ น ส าคัญ [1] ซึ่งห้ อ งสมุ ด
โรงเรียนที่ได้รับการพัฒนาโดยครูบรรณารักษ์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
จะนาไปสู่การพัฒนาพลเมืองแห่งศตวรรษที่ 21 โดยเป็นผู้ที่สามารถ
เข้าถึง ประเมินและใช้สารสนเทศได้อย่างมีประสิท ธิภาพ และครู
บรรณารักษ์สามารถปรับปรุงผลการเรียนรู้ของนักเรียนให้ดีขึ้น [3]
ทัง้ นี้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของห้องสมุดโรงเรียนที่มุ่งพัฒนานักเรียน
ให้เป็นผู้รู้สารสนเทศซึ่งเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบและมีจริยธรรมใน
สังคมนั่นเอง [4]
อย่างไรก็ตาม การพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนในประเทศไทยให้มี
ความก้าวหน้าและเป็นแหล่ง สนับสนุนการเรียนการสอนและการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตของนักเรียนได้นั้น การสารวจสภาพปัญหาและแนว
ทางการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการดาเนินงานห้องสมุดโรงเรียนนับเป็น
ประเด็น หนึ่งที่นักวิจัยให้ความสาคัญในการศึกษาวิจัย เพื่อให้รู้ถึง
ปัญหาที่เกิดขึ้นในการดาเนินงานห้องสมุดและหาแนวทางหรือวิธีการ
แก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจากการศึกษางานวิจัย
ที่ศึก ษาปัญ หาและแนวทางการแก้ ปั ญ หาเกี่ย วกั บการดาเนิ นงาน
ห้ องสมุ ด โรงเรีย นในประเทศไทย พบว่า มี งานวิจั ย จานวนมากที่
ศึ ก ษาและค้ น หาค าตอบในเรื่อ งดั งกล่ าว นั บ ตั้ งแต่ ปี พ.ศ.25412562 โดยน าประเด็ น ปั ญ หาและแนวทางที่ เป็ น ข้ อ ค้ น พบจาก
งานวิจยั ไปสร้างเป็นข้อสรุปได้อย่างครอบคลุม
จากการศึ กษาวิ จัย เพื่ อ ค้ น หาค าตอบเกี่ย วกั บ ปั ญ หาและแนว
ทางการแก้ ปั ญ หาเกี่ ย วกั บ การด าเนิ น งานห้ อ งสมุ ด โรงเรี ย นใน
ประเทศไทยที่ผ่านมา ซึ่งมีข้อค้นพบที่คล้ายคลึงกัน และยังไม่เคยมี
การนางานวิจัยดังกล่าวมาวิเคราะห์ สังเคราะห์และสร้างเป็นข้อสรุป
เพื่อให้เกิดการนาแนวทางการแก้ปัญหาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการ
พัฒ นาห้อ งสมุดโรงเรียนได้ อย่างเป็น รูป ธรรมมากขึ้น ด้วยเหตุผ ล
สาคัญดังกล่าวจึงเป็นสิ่งจาเป็นที่ต้องมีการวิเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับ
ปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาการดาเนินงานห้องสมุดโรงเรียนใน
ประเทศไทย

4. วิธีการวิจัย
4.1 วิธีวิจัย
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเอกสาร (Documentary research) ใช้
วิธีการวิเคราะห์เนื้อหาเชิงแนวคิด (Conceptual analysis)
4.2 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย
ประชากรที่ใช้วิจัย คือ งานวิจัยที่นาเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับปัญหา
และแนวทางการแก้ ปั ญ หาการด าเนิ น งานห้ อ งสมุ ด โรงเรี ย นใน
ประเทศไทย ผู้วิจัยใช้เกณฑ์ในการคัดเลือกงานวิจัยด้วยการใช้คาค้น
คือ ปัญหาการดาเนินงานห้องสมุด โรงเรียน ปัญหาการบริหารงาน
ห้องสมุดโรงเรียน แนวทางการบริ หารงานห้องสมุดโรงเรียน และ
แนวทางการพั ฒ นาห้ อ งสมุ ด โรงเรีย น เป็ น แนวทางในการค้ น หา
ข้ อ มู ล ได้ งานวิ จั ย จ านวน 33 รายการ โดยคั ด เลื อ กงานวิ จั ย มา
วิเคราะห์ เฉพาะช่ว งปี 2541-2562 เนื่ อ งจากมีป ระเด็ น ที่ กล่ าวถึ ง
ปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาการดาเนินงานห้องสมุดโรงเรียนที่
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและบริบททางการศึกษาในปัจจุบัน
4.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เค รื่ อ งมื อที่ ใ ช้ วิ จั ย คื อ แบ บ วิ เ ค ราะห์ เนื้ อ ห างานวิ จั ย
ประกอบด้วยชื่อผู้วิจัย ชื่อเรื่อง ปีพิมพ์ หน่วยงานหรือสถาบันที่ผลิต
งานวิจัย ประเภทของงานวิจัย ปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาการ
ดาเนินงานห้องสมุด
4.4 การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการอ่านและสรุปงานวิจัยแต่ละเรื่อง
ที่น าเสนอประเด็ นเกี่ย วกับ ปัญ หาและแนวทางการแก้ ปัญ หาการ
ดาเนินงานห้องสมุด โดยบันทึกข้อมูลตามขอบเขตเนื้อหาทีร่ ะบุไว้ใน
กรอบแนวคิดของการวิจัย จากนั้นจึงวิเคราะห์และสังเคราะห์เนื้อหา
ที่ได้โดยนาเสนอข้อมูลเชิงพรรณนา
5. ผลการวิจัย
จากการวิเคราะห์ เนื้ อหาของงานวิจัยเกี่ยวกับปั ญ หาและแนว
ทางการแก้ปัญหาการดาเนินงานห้องสมุดโรงเรียนในประเทศไทย
จานวน 33 เรื่อง สรุปปัญหาเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านบุคลากร ด้าน
งานห้องสมุด และด้านทรัพยากรและเครือข่าย มีรายละเอียดดังนี้
[6-38]
5.1 ด้านบุคลากร
5.1.1 ผู้บริหาร
มีงานวิจัยนาเสนอปัญหาเกี่ยวกับผู้บริหาร จานวน 5 เรื่อง (ร้อย
ละ 15.2) แบ่งเป็น 3 ประเด็น คือ (1) การไม่เห็นความสาคัญ ของ
ห้ อ งสมุ ด และบุ ค ลากรห้ อ งสมุ ด เช่ น การก าหนดนโยบายและ
แผนงานห้ องสมุด สุขภาพของครูบรรณารักษ์ เป็นต้ น (2) การไม่
สนั บ สนุ น การด าเนิ น งานห้ อ งสมุ ด เช่ น การให้ โอกาสบุ ค ลากร
ห้องสมุดในการศึกษาและดูงาน การจัดสรรงบประมาณสนับสนุน
และพัฒนาห้องสมุด การสนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ห้องสมุด เป็นต้น และ (3) ขาดความต่อเนื่องในการนิเทศ ติ ดตาม
และประเมิ น ผลการด าเนิ น งานห้ อ งสมุ ด ส าหรั บ แนวทางการ

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อวิเคราะห์เนื้อหาของงานวิจัยเกี่ยวกับปัญหาและแนวทางการ
แก้ปัญหาการดาเนินงานห้องสมุดโรงเรียนในประเทศไทย

3. ขอบเขตการวิจัย
การวิจั ย นี้ ศึ ก ษางานวิ จั ย เกี่ ย วกั บ ห้ อ งสมุ ด โรงเรี ย นเฉพาะใน
ประเด็นปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาการดาเนินงานห้องสมุด
เท่านั้น ซึ่งผลการวิจัยที่ ใช้ศึกษาเป็นรายงานการวิจัยที่ สืบค้นได้จาก
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย (Thai Digital Collection) และกาหนด
กรอบแนวคิดในการวิเคราะห์เนื้อหาของงานวิจัยโดยวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ จากมาตรฐานห้องสมุด พ.ศ. 2549 ที่จัดทาโดยสมาคม
ห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ และมาตรฐานห้องสมุดโรงเรียน สังกัด
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2556 ที่จัดทา
โดยสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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แก้ปัญหาเกี่ยวกับผู้บริหาร มีงานวิจัยจานวน 4 เรื่อง (ร้อยละ 12.1)
ที่ น าเสนอ 3 แนวทาง คื อ (1) ผู้ บ ริ ห ารก าหนดประเด็ น การ
ด าเนิ น งานห้ อ งสมุ ด ในนโยบายการด าเนิ น งานของโรงเรี ย นและ
วางแผนให้ ก ารสนั บ สนุ น ในด้ า นงบประมาณ บุ ค ลากร อาคาร
สถานที่และครุภัณ ฑ์ (2) แต่งตั้งคณะกรรมการห้องสมุดและชี้แจง
บทบาทหน้าที่ ให้ชัดเจน และ (3) นิเทศงานห้องสมุดอย่างมีระบบ
และต่อเนื่องเพื่อนาผลที่ได้ไปใช้ปรับปรุงการปฏิบัติงาน
5.1.2 ครูผู้สอน
มีงานวิจัยนาเสนอปัญหาเกี่ยวกับครูผู้สอน จานวน 1 เรื่อง (ร้อย
ละ 3.0) แบ่งเป็น 2 ประเด็ น คือ (1) การไม่ใช้วิธีส อนที่ส่งเสริม ให้
นั ก เรี ย น เข้ า ใช้ ห้ อ งส มุ ด แ ล ะ (2) ก า ร ไม่ มี ค ว า ม รู้ ท า ง
บรรณารักษศาสตร์ในการปฏิบัติหน้าที่ครูช่วยงานห้องสมุด สาหรับ
แนวทางการแก้ปัญหาเกี่ยวกับครูผู้สอน มีงานวิจัยจานวน 2 เรื่อง
(ร้ อ ยละ 6.1) ที่ น าเสนอ 3 แนวทาง คื อ (1) ผู้ บ ริ ห ารส่ ง เสริ ม
สนับสนุนให้ครูร่วมมือกั นจัดทาแผนการสอนและออกแบบการจัด
กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนที่ เน้ น กิ จ กรรมการเรีย นรู้ในห้ อ งสมุ ด
โรงเรียน (2) ครูผู้สอนต้องให้ความสาคัญในการใช้ห้องสมุดเพื่อการ
เรียนการสอน โดยจัดชั่วโมงพบครูบรรณารักษ์เพื่อ สอนวิธีการใช้
ห้องสมุดให้กับนักเรียน และ (3) เปิดโอกาสให้ครูผู้สอนเข้ารับการ
อบรมความรู้ทางบรรณารักษศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร และความรู้อื่น ๆ ที่จาเป็นสาหรับการช่วยงานห้องสมุด และ
ให้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคลากรของห้องสมุดแห่งอื่น
5.1.3 นักเรียน
มีงานวิจัยนาเสนอปัญหาเกี่ยวกับนักเรียน จานวน 8 เรื่อง (ร้อย
ละ 24.2) แบ่งเป็น 4 ประเด็น คือ (1) ขาดทักษะในการใช้ห้องสมุด
เนื่องจากไม่มีการเรียนการสอนในรายวิชาการใช้ห้ องสมุด ซึ่งอาจ
ส่งผลให้นั กเรียนไม่รู้วิธีค้นหาทรัพยากรห้ องสมุด (2) การมีเวลาที่
จ ากั ด ในการเข้ าใช้ ห้ อ งสมุ ด ซึ่ ง ส่ งผลให้ ไม่ ส ามารถใช้ ท รั พ ยากร
สารสนเทศได้อย่างคุ้มค่า (3) การไม่ปฏิบัติตามระเบียบการใช้บริการ
ห้องสมุด เช่น คุยเสียงดัง นาอาหารเข้ามารับประทาน ตัดหรือฉีก
หนังสือ ไม่ระวังรักษาหนังสือ เป็นต้น และ (4) การไม่มีความรู้และ
ไม่มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่นักเรียนช่วยงานห้องสมุด
เช่น การลงทะเบียนหนังสือ การจัด หนังสือขึ้นชั้น เป็นต้น สาหรับ
แนวทางการแก้ปัญ หาเกี่ยวกับนักเรี ยน มีงานวิจัยจานวน 1 เรื่อง
(ร้อยละ 3.0) ที่นาเสนอ 4 แนวทาง คือ (1) จัดชั่วโมงสอนวิธีการใช้
ห้องสมุดและระเบียบวิธีการใช้ห้องสมุดให้กับนักเรียน จัดชั่วโมงพบ
ครูบรรณารักษ์ เพื่ อสอนวิธีการใช้ ห้องสมุ ดให้กั บนั กเรีย น และจั ด
ชั่วโมงให้นักเรียนได้ใช้ห้องสมุดอย่างอิสระ (2) กาหนดระเบียบการ
ใช้ห้องสมุดให้ เป็ นลายลักษณ์ อักษร (3) ให้ครูบ รรณารักษ์ แนะน า
ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานห้องสมุดแก่นักเรียน และ (4) กาหนด
หน้าที่ความรับผิดชอบของนักเรียนช่วยงานไว้ชัดเจนโดยให้นักเรียน
ช่วยปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความรักและความพึงพอใจในการทางาน รู้
ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น

5.1.4 บุคลากรห้องสมุด
มีงานวิจัยนาเสนอปัญหาเกี่ยวกับบุคลากรห้องสมุด จานวน 11
เรื่อง (ร้อยละ 33.3) แบ่งเป็น 4 ประเด็น คือ (1) การไม่มีความรู้ทาง
บรรณารักษศาสตร์ เป็นครูที่ไม่มีวุฒิทางบรรณารักษศาสตร์แต่ได้รับ
มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ครูบรรณารักษ์ ซึ่งอาจส่งผลให้ดาเนินงาน
ห้องสมุดไม่ ถูกต้องตามหลักวิช าการ (2) การรับผิดชอบงานหลาย
หน้าที่ เป็นการปฏิบัติงานอื่นที่นอกเหนือจากงานห้องสมุด เช่น งาน
สอน งานในหน้าที่ครูประจาชั้น และงานพิเศษอื่น ๆ ซึ่งส่งผลให้ไม่
สามารถปฏิ บั ติ ง านเต็ ม เวลาได้ (3) ขาดบุ ค ลากรช่ ว ยงานครู
บรรณารั ก ษ์ เช่ น บุ ค ลากรที่ มี ค วามรู้ ในการซ่ อ มครุ ภั ณ ฑ์ ซ่ อ ม
หนั ง สื อ ที่ ช ารุ ด ท ารายการทรั พ ยากรสารสนเทศ ให้ บ ริ ก าร
โสตทั ศ นวั ส ดุ เป็ น ต้ น และ (4) การไม่ ไ ด้ รั บ การสนั บ สนุ น จาก
ผู้บริหาร เช่น ขาดการสนับสนุนให้ได้รับความรู้เพิ่มเติ ม ขาดขวัญ
และก าลั งใจในการปฏิ บั ติ งาน เป็ น ต้ น ซึ่ งอาจส่งผลให้ ข าดความ
กระตือรือร้นและความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานห้องสมุด สาหรับ
แนวทางการแก้ปัญหาเกี่ยวกับบุคลากรห้องสมุด มีงานวิจัยจานวน
13 เรื่อง (ร้อยละ 39.4) ที่นาเสนอ 4 แนวทาง คือ (1) บรรจุแต่งตั้ง
หรือโอนย้ายครูที่มีวุฒิทางบรรณารักษศาสตร์ และมอบหมายให้ครู
บรรณารักษ์ ป ฏิ บั ติ งานห้ องสมุ ด ตลอดเวลาทั้ งวัน ท าการ (2) เปิ ด
โอกาสให้เข้ ารับ การอบรมเพิ่ มพู น ความรู้ท างบรรณารัก ษศาสตร์
หรือเปิดโอกาสให้แลกเปลี่ยนความรู้กับบุคลากรห้องสมุดอื่น (3) ลด
ชั่วโมงสอนและภาระงานด้านอื่นของครูบรรณารักษ์เพื่อให้มีเวลา
ปฏิบัติงานห้องสมุดอย่างเต็มที่ และ (4) จัดให้มีครูช่วยงานห้องสมุด
ตามความเหมาะสมกั บ ความรู้ ความสามารถ ความสนใจและ
ประสบการณ์ และจั ด ให้ มี เ จ้ า หน้ า ที่ ห้ อ งสมุ ด เพื่ อ ช่ ว ยงานครู
บรรณารักษ์
5.2 ด้านงานห้องสมุด
5.2.1 งานบริหาร
มีงานวิจัยน าเสนอปั ญ หาเกี่ย วกั บงานบริห าร จานวน 7 เรื่อ ง
(ร้อ ยละ 21.2) แบ่ งเป็ น 5 ประเด็ น คื อ (1) ขาดการวางแผนการ
ปฏิบัติงานห้องสมุด ที่ชัดเจน อาจส่งผลให้ไม่สามารถปฏิบัติ งานได้
ตรงตามเป้ าหมาย การปฏิ บั ติ งานไม่ เป็ น ไปตามปฏิ ทิ น การขาด
ความเห็นของผู้บริหารในการจัดทาแผนปฏิบัติการ ตลอดจนปัญหา
ในการวางแผนด้านบุคลากรและงบประมาณ (2) ขาดระบบและวัสดุ
อุปกรณ์ในการปฏิบัติงานธุรการ อาจส่งผลต่อการค้นหาเอกสารที่ใช้
ในการปฏิ บั ติ ง าน (3) ขาดสถานที่ แ ละวั ส ดุ อุ ป กรณ์ ในก าร
ประชาสัมพันธ์งานห้องสมุด เช่น ไม่มีสถานที่จัดแสดงนิทรรศการ
(4) ขาดการรายงานผลการด าเนิ น งานห้ อ งสมุ ด ซึ่ งอาจเป็ น การ
รายงานผลเมื่อสิ้นภาคเรียนหรือสิ้นปีการศึก ษา เช่น ไม่มีเครื่องมือ
ประเมินผลงานที่เหมาะสม ไม่นาผลประเมินไปใช้ในการปรับปรุง
และพั ฒ นางานให้ ดี ขึ้ น เป็ น ต้ น และ (5) ขาดความรู้ แ ละการ
สนั บ สนุ น การด าเนิ น งานห้ อ งสมุ ด ของคณะกรรมการห้ อ งสมุ ด
สาหรับแนวทางการแก้ปัญหาเกี่ยวกับงานบริหาร มีงานวิจัยจานวน
4 เรื่ อ ง (ร้ อ ยละ 12.1) ที่ น าเสนอ 3 แนวทาง คื อ (1) ประชุ ม
คณะกรรมการห้ อ งสมุ ด เพื่ อ วางแผนการพั ฒ นาห้ อ งสมุ ด ทั้ งแผน
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และกิจกรรม มีงานวิจัยจานวน 8 เรื่อง (ร้อยละ 24.2) ที่นาเสนอ 3
แนวทาง คื อ (1) จั ด ให้ มี ร ะบบสื บ ค้ น ทรั พ ยากรสารสนเทศของ
ห้ อ งสมุ ด เพื่ อ อ านวยความสะดวกแก่ ผู้ ใช้ บ ริก าร (2) จั ด บริ ก ารที่
สนับสนุนการเรียนการสอนโดยเฉพาะบริการที่ตอบสนองการเรียนรู้
ของนักเรียน และ (3) วางแผนและประชาสัมพั นธ์การจัดกิจกรรม
ห้อ งสมุ ด ที่ ห ลากหลายทั้ งในระยะสั้น และระยะยาว โดยคานึ งถึ ง
ความเหมาะสมกับวัยของนักเรียน เพื่อกระตุ้นให้ครูและนักเรียนเข้า
ใช้ห้องสมุดมากขึ้น
5.3 ด้านทรัพยากรและเครือข่าย
5.3.1 ทรัพยากรสารสนเทศ
มีงานวิจัยนาเสนอปัญหาเกี่ยวกับทรัพยากรสารสนเทศ จานวน
6 เรื่ อ ง (ร้ อ ยละ 18.2) แบ่ งเป็ น 3 ประเด็ น คื อ (1) มี จ านวนไม่
เพียงพอ ได้แก่ หนังสืออ้างอิง หนังสือพิ มพ์ วารสาร นิตยสาร จุล
สาร การ์ตูน นวนิยาย เรื่องสั้น และหนังสืออ่านประกอบวิชาต่าง ๆ
(2) ไม่ตรงความต้องการและไม่สอดคล้องกับหลักสูตร และ (3) ขาด
ความทั น สมั ย เช่ น หนั งสื อ พิ ม พ์ วารสาร และนิ ต ยสาร เป็ น ต้ น
ส าหรั บ แนวทางการแก้ ปั ญ หาเกี่ ย วกั บ ทรั พ ยากรสารสนเทศ มี
งานวิจัยจานวน 3 เรื่อง (ร้อยละ 9.1) ที่นาเสนอ 4 แนวทาง คือ (1)
จัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่ทันสมัยและเพียงพอกับความต้องการ
ของผู้ ใ ช้ บ ริ ก าร โดยให้ มี ป ริ ม าณที่ เหมาะสมเป็ น ไปตามเกณฑ์
มาตรฐานห้องสมุด (2) ให้ครูและนักเรียนผลิตหนังสือและสื่อการ
เรียนรู้ต่าง ๆ (3) ขอรับบริจาคทรัพยากรสารสนเทศจากหน่วยงาน
ภายนอก และ (4) สารวจความต้องการทรัพยากรสารสนเทศของ
ครูผู้สอนเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตรและครอบคลุมในทุกรายวิชา
5.3.2 งบประมาณ
มีงานวิจัยนาเสนอปัญหาเกี่ยวกับงบประมาณ จานวน 15 เรื่อง
(ร้ อ ยละ 45.5) แบ่ ง เป็ น 4 ประเด็ น คื อ (1) ไม่ เ พี ย งพอในการ
ด าเนิ น งานห้ อ งสมุ ด เช่ น งบประมาณส าหรั บ จั ด ซื้ อ ทรั พ ยากร
สารสนเทศ วั ส ดุ แ ละครุ ภั ณ ฑ์ งบประมาณส าหรั บ จั ด กิ จ กรรม
งบประมาณส าหรั บ เปิ ดให้ บ ริ การนอกเวลา เป็ น ต้น (2) ขาดการ
สนั บ สนุ น งบประมาณในการด าเนิ น งานห้ อ งสมุ ด อาจเนื่ อ งจาก
ผู้ บ ริ ห ารไม่ เห็ น ความส าคั ญ ของงานห้ อ งสมุ ด เช่ น งบประมาณ
สาหรับประชาสัมพันธ์ห้องสมุด (3) ขาดการหารายได้เพื่อใช้ในงาน
ห้องสมุด เช่น เงินบริจาค เงินทุนจากภายนอกโรงเรียน รายได้พิเศษ
จากการจัดกิจกรรมห้องสมุด และ (4) ขาดการจัดสรรเงินสาหรับใช้
จ่ายเบ็ดเตล็ด สาหรับแนวทางการแก้ปัญหาเกี่ยวกับงบประมาณ มี
งานวิจัยจานวน 12 เรื่อง (ร้อยละ 36.4) ที่นาเสนอ 4 แนวทาง คือ
(1) จัดทาแผนการจัดสรรเงินให้ห้องสมุดสาหรับเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
ที่ชัดเจน (2) เพิ่มงบประมาณในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศแต่
ละปีให้เหมาะสมและเพียงพอกับจานวนนั กเรียน (3) จัดกิจกรรม
ห้องสมุด เพื่อเป็นการหารายได้ มาสนับสนุนงานห้องสมุ ด และ (4)
กากับ ติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณและประเมินผล
การใช้งบประมาณเป็นประจาทุกปี

ระยะสั้นและแผนระยะยาวในแผนปฏิบัติงานทุกปีการศึกษา (2) จัด
ให้มีการดาเนินงานทะเบียน งานสารบรรณและรายงานเอกสารต่าง
ๆ ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบั น และ (3) วางแผนการประชาสัมพัน ธ์
งานห้องสมุดให้ชุมชนรับทราบและเข้ามามีส่วนร่วมอย่างทั่วถึง
5.2.2 งานเทคนิค
มีงานวิจัยนาเสนอปัญหาเกี่ยวกับงานเทคนิค จานวน 12 เรื่อง
(ร้อ ยละ 36.4) แบ่ งเป็ น 5 ประเด็ น คื อ (1) การจั ด หาทรั พ ยากร
สารสนเทศไม่ตรงความต้องการของผู้ใช้ เนื่องจากขาดการสอบถาม
ความต้องการ อาจส่งผลให้จัดหาทรัพยากรสารสนเทศทีม่ ีจานวนไม่
เพียงพอและไม่ทันสมัย (2) การจัดหมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศไม่
เป็นระบบ อาจเนื่องจากครูบรรณารักษ์ไม่มีเวลามากพอเพราะต้อง
ปฏิบัติงานอื่นด้วย ส่งผลให้ค้นหาได้ยาก (3) ขาดการทาเครื่องมือ
ช่วยค้นสารสนเทศ เช่น บัตรรายการ ดรรชนีวารสาร บรรณานุกรม
บรรณนิ ทั ศ น์ เป็ น ต้ น อาจเนื่ อ งจากครู บ รรณารั ก ษ์ มี ภ ารกิ จ ที่
รับผิดชอบมากเกินไป (4) ขาดการซ่อมและบารุง รักษาทรัพ ยากร
สารสนเทศ อาจเนื่ อ งจากไม่ มี อุ ป กรณ์ ห รื อ เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ซ่ อ ม
ทรั พ ยากรสารสนเทศที่ ช ารุ ด หรื อ มี อุ ป กรณ์ ห รื อ เครื่ อ งมื อ ที่ ไ ม่
เพี ย งพอ และ (5) ขาดการส ารวจและจ าหน่ า ยออกทรั พ ยากร
สารสนเทศ ซึ่งเป็นการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง สาหรับแนวทางการ
แก้ ปั ญ หาเกี่ ยวกับ งานเทคนิ ค มี งานวิจั ยจ านวน 7 เรื่อง (ร้อยละ
21.2) ที่นาเสนอ 5 แนวทาง คือ (1) ให้ครูบรรณารักษ์ ครูผู้สอนและ
นักเรียนมีส่วนร่วมในการพิจารณาคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศที่
ตรงกับความต้องการ (2) สารวจความต้องการทรัพยากรสารสนเทศ
ของผู้ใช้บริการ (3) จัดอบรมเกี่ยวกั บการจัดหมวดหมู่ และการท า
เครื่อ งมื อ ช่ วยค้ น ให้ แ ก่ บุ ค ลากรที่ ม าช่ วยงานห้ อ งสมุ ด (4) จั ด หา
อุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ใช้สาหรับการซ่อมแซมทรัพยากรสารสนเทศ
ให้เพียงพอ และ (5) สารวจทรัพยากรสารสนเทศเพื่อป้องกันการสูญ
หายและพิจารณาคัดออกทรัพยากรสารสนเทศ
5.2.3 งานบริการและกิจกรรม
มี งานวิ จั ย น าเสนอปั ญ หาเกี่ ย วกั บ งานบริ ก ารและกิ จ กรรม
จานวน 17 เรื่อง (ร้อยละ 51.5) แบ่งเป็ น 5 ประเด็น คือ (1) ขาด
เครื่องมือสาหรับสืบค้นสารสนเทศ เช่น คอมพิวเตอร์สาหรับสืบค้น
ข้อมูล อินเทอร์เน็ตเพื่อการค้นคว้า ฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ
ของห้ อ งสมุ ด (2) ไม่ มี บ ริ ก ารยื ม -คื น ทรั พ ยากรสารสนเทศ อาจ
เนื่ อ งจากหนั ง สื อ มี จ านวนน้ อ ย (3) ไม่ มี บ ริ ก ารจองทรั พ ยากร
สารสนเทศ ซึ่งใช้เพื่อการเรียนการสอน (4) ไม่สามารถจัดบริการได้
อย่ า งเหมาะสม เช่ น บริ ก ารกฤตภาค บริ ก ารห้ อ งสมุ ด เคลื่ อ นที่
บริการแนะนาหนังสือใหม่ บริการโสตทัศนวัสดุ บริการบรรณานุกรม
เฉพาะเรื่อง บริการตอบคาถามและช่วยการค้นคว้า บริการหนังสือ
อ้างอิง บริการสิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ เป็นต้น และ (5) ขาด
การจัดกิจกรรมห้องสมุดอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง อาจเนื่องจาก
ขาดบุคลากรและครูบรรณารักษ์มีภาระงานมาก จึงไม่มีแผนการจัด
กิจกรรมที่ ชัด เจน เช่ น กิ จกรรมแนะนาการใช้ ห้ องสมุด กิจ กรรม
ส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด กิจกรรมแสดงผลงานของ
นักเรียน เป็นต้น สาหรับแนวทางการแก้ปัญ หาเกี่ยวกับงานบริการ

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

123

ภาคบรรยาย

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ประจาปี พ.ศ. 2563 วันที่ 15 – 16 ธันวาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

5.3.3 อาคาร สถานที่และครุภัณฑ์
มีงานวิจัยนาเสนอปัญ หาเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และครุภัณ ฑ์
จานวน 8 เรื่อ ง (ร้อ ยละ 24.2) แบ่ งเป็น 4 ประเด็ น คือ (1) พื้ น ที่
ห้องสมุดคั บแคบ อาจส่ งผลต่อการถ่ายเทอากาศภายในห้องสมุ ด
พื้น ที่ ไม่เพี ยงพอต่อ การให้ บ ริการ พื้ น ที่ไม่เพี ยงพอสาหรับ จัดเก็ บ
โสตทัศนวัสดุ และที่ตั้งห้องสมุดไม่เอื้อต่อการขยายในอนาคต (2) มี
ครุภัณฑ์ไม่เพียงพอ เช่น โต๊ะเก้าอีส้ าหรับอ่านหนังสือ ชั้นหนังสือ ชั้น
วางวารสาร ชั้นวางหนังสือพิมพ์ และตู้บัตรรายการ เป็นต้น (3) ขาด
ครุ ภั ณ ฑ์ ที่ ใ ช้ ใ นงานห้ อ งสมุ ด เช่ น ครุ ภั ณ ฑ์ ส าหรั บ จั ด เก็ บ
โสตทัศนวัสดุ คอมพิวเตอร์สาหรับจัดเก็บข้อมูล เครื่องนับจานวนผู้
เข้าใช้ห้องสมุด เครื่องปรับอากาศ ตู้สาหรับจัดนิทรรศการ ที่นั่งอ่าน
เฉพาะบุคคล และ (4) มีครุภัณฑ์ที่ไม่เหมาะสม เช่น ขนาดของโต๊ะ
เก้าอี้ที่ไม่เหมาะสมต่อวัยของนักเรียน เป็นต้น สาหรับแนวทางการ
แก้ปัญหาเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และครุภั ณฑ์ มีงานวิจัยจานวน 6
เรื่อ ง (ร้อ ยละ 18.2) ที่ น าเสนอ 3 แนวทาง คือ (1) พั ฒ นาอาคาร
สถานที่ให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวก บรรยากาศสวยงาม เป็น
ระเบียบเรียบร้อย แสงสว่างเพียงพอ อากาศถ่ายเทได้สะดวก และ
จัดสัดส่วนพื้นที่ห้องสมุดให้เหมาะสม (2) วางแผนงานพัสดุเพื่อขอ
เงินงบประมาณให้เพียงพอกั บความต้องการของห้องสมุด และ (3)
สารวจการใช้และความต้องการครุภัณฑ์เพื่อให้ทราบถึงสภาพและ
ความเพียงพอของครุภัณฑ์
5.3.4 เครือข่ายและความร่วมมือ
มีงานวิจัย นาเสนอปั ญ หาเกี่ย วกับ เครือข่ ายและความร่วมมื อ
จานวน 2 เรื่อง (ร้อยละ 6.1) แบ่งเป็น 4 ประเด็น คือ (1) ขาดการ
ติ ด ต่ อ ให้ ผู้ ป กครองนั ก เรี ย นเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมห้ อ งสมุ ด และ (2)
ประชาชนในชุมชนไม่สนใจที่จะเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการห้องสมุ ด
สาหรับแนวทางการแก้ปัญหาเกี่ยวกับเครือข่ายและความร่วมมือ มี
งานวิจัยจานวน 4 เรื่อง (ร้อยละ 12.1) ที่นาเสนอ 2 แนวทาง คื อ
(1) ผู้บริหารและคณะกรรมการห้องสมุดประชุมชี้แจงทาความเข้าใจ
กับ ชุ มชนเพื่ อ ให้ ท ราบถึงการดาเนิ น งานและปั ญ หาของห้ องสมุ ด
และความต้องการในการใช้บริการห้องสมุดของชุมชน และ (2) จัด
กิ จ กรรมที่ เน้ น การระดมทรัพ ยากรในชุ ม ชนให้ มี ส่ ว นร่ วมในการ
สนับสนุนงานห้องสมุด

จาเป็นต้องเป็นผู้ที่เล็งเห็นถึงความสาคัญของห้องสมุดว่าเป็น แหล่ง
การเรียนรู้ภายในโรงเรียนที่สนับสนุนการเรียนการสอนของครูและ
นักเรียน ตลอดจนบุคลากรและชุมชน ปัญหาหลายประการที่เกิดขึ้น
เช่ น การไม่ มี ค วามรู้ ท างบรรณารั ก ษศาสตร์ ข องครู บ รรณารั ก ษ์
ครูผู้สอนและนักเรียนช่วยงานห้องสมุด การที่ครูผู้สอนไม่ใช้วิธีสอนที่
ส่งเสริมให้นักเรียนเข้าใช้ห้องสมุด การรับผิดชอบงานหลายหน้าที่
การขาดบุคลากรช่วยงานครูบรรณารักษ์ การขาดทักษะในการใช้
ห้ อ งสมุ ด ของนั ก เรี ย น การมี เวลาที่ จ ากั ด ในการเข้ า ใช้ ห้ อ งสมุ ด
ทรัพยากรสารสนเทศมีจานวนไม่เพียงพอ งบประมาณและครุภัณฑ์
ไม่ เพี ย งพอ เป็ น ต้ น ซึ่ งปั ญ หาดั งกล่ าวสามารถแก้ ไขได้ โดยการ
สนับสนุนของผู้บริหาร ผู้บริหารจะต้องกาหนดประเด็นการพัฒนา
งานห้องสมุดให้เป็นส่วนหนึ่งในแผนกลยุทธ์ของโรงเรียนและผลักดัน
ให้เกิดการพัฒนาให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานห้องสมุ ดโรงเรียน สังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2556 ซึ่งข้อค้นพบดังกล่าวสอดคล้องกับ
แนวคิ ด ของ เทอดศั ก ดิ์ ไม้ เท้ า ทอง [5] ที่ เสนอแนะว่ า ผู้ บ ริ ห าร
โรงเรียนต้องเล็งเห็นความสาคัญ ของห้องสมุด โรงเรียนและให้การ
สนับสนุนในด้านบุคลากรและงบประมาณเช่นเดียวกับงานส่วนอื่น
ของโรงเรี ย น ผลั ก ดั น ให้ มี ก ารก าหนดอั ต ราก าลั งในต าแหน่ งครู
บรรณารั ก ษ์ และเปิ ด โอกาสให้ ค รู บ รรณารั ก ษ์ ห รื อ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน
ห้องสมุดได้มีโอกาสเพิ่มพูนความรู้ทางบรรณารักษศาสตร์
สาหรับองค์ประกอบประการที่สอง คือ ครูบรรณารักษ์ ซึง่ เป็นผู้
ที่มีบทบาทสาคัญในการดาเนินงานห้องสมุด ได้แก่ งานบริหาร งาน
เทคนิค และงานบริการและกิจกรรม หากครูบรรณารั กษ์ได้รับการ
สนั บ ส นุ น จากผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย น ไม่ ว่ า จะเป็ นการแต่ งตั้ ง
คณะกรรมการห้องสมุด การเพิ่มพูนความรู้ทางบรรณารักษศาสตร์
ในรู ป แบบต่ า ง ๆ ให้ แ ก่ ค รู บ รรณารั ก ษ์ ห รื อ ครู ที่ ท าหน้ า ที่ ค รู
บรรณารักษ์ เพื่อให้ได้ศึกษาและเรียนรู้ งานห้องสมุดอย่างต่อเนื่อง
ตลอดจนการได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อทรัพยากร
สารสนเทศ วั ส ดุ แ ละครุภั ณ ฑ์ จ ะเป็ น ส่ ว นช่ ว ยให้ ก ารด าเนิ น งาน
ห้อ งสมุ ด มี ป ระสิ ทธิ ภาพมากขึ้ น เนื่ อ งจากครูบ รรณารัก ษ์ ต้อ งท า
หน้าที่สอนการใช้ห้องสมุดให้แก่นักเรียนและร่วมงานกับครูผู้สอนใน
การจัดเตรียมแผนการสอนที่บูรณาการการใช้ห้องสมุดลงในกิจกรรม
การเรี ย นการสอนของรายวิชาต่ าง ๆ เพื่ อ ให้ นั ก เรี ยนมี เ วลามาก
พอที่จะศึกษาค้นคว้าในห้องสมุด ซึ่งข้อค้นพบดังกล่าวสอดคล้องกับ
แนวคิด ของ ส านั กงานคณะกรรมการการศึก ษาขึ้น พื้น ฐาน [1] ที่
ชี้ให้เห็นถึงความสาคัญของครูผู้สอนและครู บรรณารักษ์ที่จะต้องมี
ความตระหนั ก และร่วมมื อ กั น ในการเตรีย มนั ก เรีย นให้ มี ทั ก ษะที่
จาเป็นสาหรับการเป็นพลเมืองของโลกในศตวรรษที่ 21 เช่น ทักษะ
สารสนเทศ ทักษะการคิด เป็นต้น
ส่วนองค์ประกอบสุดท้ าย คือ ความร่วมมือ ซึ่งข้อค้นพบจาก
งานวิจัยได้สะท้อนให้เห็นว่า การสร้างการมีส่วนร่วมของบุคคลหรือ
หน่วยงานทุกภาคส่วนในชุมชนมีส่วนผลักดันการพัฒ นาห้องสมุ ด
โรงเรียนให้ประสบความสาเร็จได้ เช่น ความร่วมมือในการสอนการ
ใช้ห้องสมุดในรายวิชาต่าง ๆ ซึ่งเป็นความร่วมมื อระหว่างครูผู้สอน

6. อภิปรายผล
จากข้อค้นพบในการวิเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับปัญหาและแนว
ทางการแก้ปัญหาการดาเนินงานห้องสมุดโรงเรียนในประเทศไทย
ชี้ ให้ เห็ น ถึ งความส าคั ญ ขององค์ ป ระกอบหลั ก 3 ประการ ได้ แ ก่
ผู้บริหาร ครูบรรณารักษ์ และความร่วมมือ ซึ่งเมื่อวิเคราะห์ปัญหา
และแนวทางการแก้ปัญหาที่เ กิดขึ้นจะพบว่าองค์ประกอบดังกล่าว
นับว่ามีส่วนสนับสนุนหรือผลักดันให้เกิดการแก้ปัญหา โดยมีบทบาท
สาคัญในการเป็นกลไกที่ใช้แก้ปัญหาและพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนให้
ประสบความสาเร็จได้นั่นเอง
องค์ ป ระกอบประการแรก คื อ ผู้ บ ริ ห าร ซึ่ ง การแก้ ปั ญ หา
เกี่ ย วกั บ การด าเนิ น งานห้ อ งสมุ ด โรงเรี ย นนั้ น ผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย น
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และครูบรรณารักษ์ ความร่วมมือในการปฏิบัติงานห้องสมุดระหว่าง
ครู บ รรณารั ก ษ์ ครู ผู้ ส อน และนั ก เรี ย นช่ ว ยงานห้ อ งสมุ ด ความ
ร่วมมือในการจัดกิจกรรมหารายได้เพื่อใช้ในงานห้ องสมุดโดยเป็น
ความร่ ว มมื อ ระหว่ า งผู้ บ ริ ห าร คณ ะกรรมการห้ อ งสมุ ด ครู
บรรณารัก ษ์ ครูผู้สอน นั กเรียน และชุ มชน ซึ่งข้อค้ นพบดั งกล่ าว
สอดคล้ องกับ แนวคิ ดของ สานั กงานคณะกรรมการการศึ ก ษาขึ้ น
พื้ น ฐาน [1] ที่ ร ะบุ ว่ าการด าเนิ น งานพั ฒ นาห้ อ งสมุ ด โรงเรี ย นจะ
ประสบความสาเร็จได้ทุก ฝ่ายที่เกี่ย วข้ องทั้ งผู้ บริห ารโรงเรียน ครู
บรรณารั ก ษ์ ครู ผู้ ส อน บุ ค ลากรในโรงเรี ย น ตลอดจนนั ก เรี ย น
ผู้ปกครอง และชุมชนต้องมีส่วนร่วมและรับผิดชอบ โดยมีการทางาน
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ตั้งแต่การวางแผน ดาเนินการ ส่งเสริม
สนับสนุน ประเมินผลการดาเนินงานและการปรับปรุงพั ฒนา อีกทั้ง
ยังสอดคล้องกับแนวคิดของ เทอดศักดิ์ ไม้เท้าทอง [5] ที่เสนอแนะ
ว่าผู้บริหารต้องเปิดโอกาสให้บุคลากร นักเรียนและชุมชนได้มี ส่วน
ร่วมในการระดมสมองเพื่อกาหนดแนวทางในการพัฒ นาห้องสมุด
โรงเรียน พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุดเพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดาเนินงานห้องสมุดร่วมกันอีกด้วย

8. ข้อเสนอแนะ
8.1 ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
8.1.1 ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาก าหนดนโยบายที่ เป็ น แนว
ทางการพั ฒ นาห้ อ งสมุ ด โรงเรี ย น โดยจั ด ล าดั บ ความส าคั ญ ของ
ปัญหาการดาเนินงานห้องสมุดโรงเรียน ซึ่งข้อค้นพบจากงานวิจั ยนี้
พบปั ญ หา 3 ประการที่ ปรากฏในงานวิจัยจานวนมากที่สุ ด ได้แ ก่
ปัญหาเกี่ยวกับงานบริการและกิจกรรม งบประมาณและงานเทคนิค
8.1.2 ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาและสถานศึ ก ษาด าเนิ น การ
ประสานขอความร่วมมือจากสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อ
ขอความอนุเคราะห์ในการจัดกิจกรรมการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้
ทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ให้แก่ครู บรรณารักษ์
และบุคลากรของโรงเรียน
8.1.3 ผู้บริหารสถานศึกษาและครูบรรณารักษ์ดาเนินการขอความ
ร่วมมือจากคนในชุมชน เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมและการสนับสนุน
ในการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนร่วมกัน
8.2 ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
8.2.1 วิจัยและพัฒนาสื่อการเรียนรูด้ ้วยตนเองที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการ
ดาเนินงานห้องสมุด เพื่อให้ครูบรรณารักษ์หรือบุคลากรของโรงเรียน
ที่ได้รับมอบหมายให้ดาเนินงานห้องสมุดได้ศึกษาและเพิ่มพูนความรู้
ของตนเอง
8.2.2 วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อการบริการและการจัดกิจกรรม
ห้องสมุด โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้เกิด
ประโยชน์ ใ นการแบ่ ง เบาภาระงานของครู บ รรณ ารั ก ษ์ เช่ น
นวัตกรรมการสอนการใช้ห้องสมุดและการรู้สารสนเทศ นวัตกรรม
การส่งเสริมการอ่าน นวัตกรรมการบริการห้องสมุด เป็นต้น

7. บทสรุป
ปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาการดาเนินงานห้องสมุดโรงเรียนใน
ประเทศไทยที่เป็นข้อค้นพบจากการวิเคราะห์งานวิจัยในครั้งนี้ ทาให้
รู้ ถึ งปั ญ หาที่ เ กี่ ย วข้ อ งแบ่ ง เป็ น 3 ด้ า น คื อ (1) บุ ค ลากร ได้ แ ก่
ผู้บริหาร ครูผู้สอน นักเรียน และบุคลากรห้องสมุด (2) งานห้องสมุด
ได้แก่ งานบริหาร งานเทคนิค และงานบริการและกิจกรรม และ (3)
ทรัพยากรและเครือข่าย ได้แก่ ทรัพยากรสารสนเทศ งบประมาณ
อาคาร สถานที่ แ ละครุ ภั ณ ฑ์ และเครือ ข่ ายและความร่วมมื อ ซึ่ ง
ปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหามีองค์ประกอบสาคัญที่มีบทบาท
เป็ น อย่ า งมากในการสนั บ สนุ น ผลั ก ดั น และแก้ ปั ญ หาให้ ก าร
ด าเนิ น งานห้ อ งสมุ ด ไปสู่ ค วามส าเร็ จ คื อ ผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย น
จาเป็ น ต้ องให้ ค วามสาคั ญ และสนั บ สนุ น การด าเนิ น งานห้ องสมุ ด
อย่างมีระบบและต่อเนื่อง ครูบรรณารักษ์จาเป็นต้องมีคุณสมบัติที่
เหมาะสมในการท าหน้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบงานห้ อ งสมุ ด โดยเป็ น ผู้ ที่
แสวงหาความรู้และความร่วมมือจากทุกภาคส่วน และความร่วมมือ
ซึ่งเป็นองค์ประกอบสาคัญที่ ช่วยให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนิ น งานของโรงเรี ย นและพั ฒ นานั ก เรี ย นให้ บ รรลุ ต รงตาม
เป้าหมายที่ได้กาหนดไว้ อนึ่ง การพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนให้เป็นไป
ตามมาตรฐานห้ อ งสมุ ด โรงเรีย น สั งกั ด ส านั ก งานคณะกรรมการ
การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน พ.ศ. 2556 ที่ ได้ ก าหนดมาตรฐาน ตั วบ่ งชี้
เกณฑ์การประเมิน และข้อมูลเชิงประจักษ์ในแต่ละองค์ประกอบไว้
อย่างชัดเจนจะช่วยให้แก้ปัญหาการดาเนินงานห้องสมุดโรงเรียนที่
เกิดขึ้นได้ในอนาคต
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บทคัดย่อ
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนาเสนอแนวทางการจัดการศึกษาตามหลักการของศาสนาอิสลาม ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเอกสารด้วยการ
วิเคราะห์เนื้อหาและบรรยายความเชิงพรรณนา โดยได้นาเสนอในประเด็นต่อไปนี้ คือ ความสาคัญและเป้าหมายของการศึกษาในอิสลาม ซึ่ง
ผลการวิจัยพบว่า ความสาคัญ ของการศึกษาและเป้าหมายของการศึกษา คือ ความยาเกรงต่อพระผู้เป็นเจ้า การศึกษาในอิสลามนั้นเป็น
ภาระหน้าที่ทางศาสนาของมุสลิมทุกคน ส่วนเป้าหมายในการศึกษาอิสลามนั้นเป็นไปเพื่อให้มนุษย์มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา
และวิญญาณ
คาสาคัญ : 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.
Keywords: Education, Islam, Goals,
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ความว่า แท้จริงศาสนา ณ อัลลอฮ์ คือ อิสลาม บรรดาผู้ที่ได้รับ
คัมภีร์ได้ขัดแย้งกัน นอกจากภายหลังที่ความรู้ มาปรากฏแก่พวกเขา
ทั้ งนี้ เนื่ อ งจากความอิ จ ฉาริษ ยาระหว่า งพวกเขา และผู้ ใดปฏิ เสธ
โองการต่ า ง ๆ ของอั ล ลอฮ์ แ น่ น อน อั ล ลอฮ์ ท รงสอบสวนอย่ า ง
รวดเร็ว ((อาละอิมรอน:19)) (สมาคมนักเรียนเก่าอาหรับ ประเทศ
ไทย,2542) [2]
การศึ ก ษาในอิ ส ลามไม่ ได้ ห มายถึ งเพี ย งการถ่ า ยทอดความรู้
ประสบการณ์ ห รือทักษะจากชนรุ่น หนึ่งไปยังชนอีกรุ่นหนึ่ง แต่ใน
มุ ม มองของอิ ส ลามการศึ ก ษาจะมี ค วามหมายที่ ก ว้า งครอบคลุ ม
หลายๆ ด้าน กล่าวคือการศึกษาในอิสลามเป็นกระบวนการอบรม
และบ่มเพาะสติปัญญา ร่างกาย และจิตวิญญาณ เพื่อผลิตมนุษย์ที่
สมบู รณ์ การศึ กษาในอิ ส ลามจะมี ค วามหมายที่ ค รอบคลุ ม หลาย
คุ ณ ลั ก ษณะดั ง ต่ อ ไปนี้ (1) อั ล ตั ร บี ย ะฮฺ ( ) التر بًة
ห ม าย ถึ ง ก า ร อ บ ร ม ก าร ขั ด เก ล าจิ ต ใจ (2) อั ล ต ะ อ ลี ม
( )التعلًمหมายถึง การถ่ายทอดความรู้ ซึ่งรวมถึงความรู้
ศาสนาและความรู้ท างโลก (3) อั ล ตะอดี บ ( ) التأديب
หมายถึง การอบรมบ่มนิสัยให้มีคุณธรรม จริยธรรม และมีระเบีย บ
วินัย (สมาคมนักเรียนเก่าอาหรับ ประเทศไทย,2542) [3]
จากความหมายข้ า งต้ น การศึ ก ษาจะมุ่ งเน้ น ให้ ผู้ เรี ย นได้ รั บ
การศึ ก ษาที่ ส มบู ร ณ์ ที่ ป ระกอบด้ ว ยการตั ร บี ย ะฮฺ ตะอลี ม และ
ตะอดีบ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการขัดเกลาจิตใจ มีสติปัญญาที่ดี
และมีมารยาทที่ดีงาม
อัลลอฮ์ตรัสว่า

1. บทนา
อิ ส ลาม ( )اإلسالمเป็ น ค าภาษาอาหรั บ แปลว่ า การ
สวามิภักดิ์ ซึ่งหมายถึง การสวามิภักดิ์อย่างบริบูรณ์แด่อัลลอฮ์พระผู้
เป็นเจ้า ด้วยการปฏิบัติตามคาบัญชาของพระองค์ อิสลามมีรากศัพท์
มาจากคาว่า อัส-สิลมฺ ( )السلمหมายถึง สันติ โดยนัยว่าการ
สวามิภักดิ์ต่อพระผู้เป็น เจ้าจะทาให้มนุษย์ได้พบกับสันติภาพทั้งใน
โลกนี้และโลกหน้า ศาสนาอิสลามเป็นศาสนามนุษยชาติตลอดกาล
ตั้งแต่แรกเริ่มของการกาเนิดของมนุษย์จนถึงปัจจุบั นและอนาคต
บรรดาศาสนทูตในอดีตล้วนแต่ได้รับมอบหมายให้สอนศาสนาอิสลาม
แก่ ม นุ ษ ยชาติ ศาสนทู ต ท่ า นสุ ด ท้ า ยคื อ นบี มุ ฮั ม มั ด บุ ต รของอั ล
ดุลลอฮ์ บุตรของ
อับดุลมุฏเฏาะลิบ จากเผ่ากุเรชแห่งอารเบีย
ได้รับ มอบหมายให้ เผยแผ่ สาส์น ของอัล ลอฮ์ในช่วงปี ค.ศ. 610 632 เฉกเช่นบรรพศาสดาในอดีต โดยมีมะลักญิ บรีล (เทวทูตที่ถูก
สร้างมาจากรัศมี) เป็นสื่อระหว่างอัลลอฮ์(พระผู้เป็นเจ้า)และมุฮัมมัด
พระโองการแห่งพระผู้เป็นเจ้าที่ทยอยลงมาในเวลา 23 ปี ได้รับการ
รวบรวมขึ้ น เป็ น เล่ ม มี ชื่อ ว่ า อั ล กุ ร อาน ซึ่ งเป็ น ธรรมนู ญ แห่ งชี วิ ต
มนุษย์ เพื่อที่จะได้ครองตนบนโลกนี้อย่างถูกต้องก่อนกลับคืนสู่พระผู้
เป็ นเจ้า ผู้นับถือศาสนาอิสลาม เรียกว่า "มุสลิม" (เชาวฤทธิ์ เรือ ง
ปราชญ์, ม.ป.ป) [1]
ศาสนาอิสลาม คือ ความศรัทธา ข้อบัญญัติเกี่ยวกับการปฏิบัติ
และจริยธรรม ซึ่งบรรดาศาสดาที่อัลลอฮ์ได้ประทานลงมาเป็นผู้นา
เพื่ อ มาสั่ งสอนและแนะน าแก่ ม วลมนุ ษ ยชาติ สิ่ งทั้ งหมดเหล่ า นี้
เรี ย กว่ า ดี น )  ) الدينหรื อ ศาสนา นั่ น เอง ผู้ ที่ มี ค วาม
ศรัท ธาจะตระหนั กอยู่ เสมอว่ า ชีวิต ของเขาได้พั น ธนาการเข้ ากั บ
อานาจสูงสุด ของพระผู้ท รงสร้างโลก ในทุ กสถานภาพของเขาจะ
ร าลึ ก ถึ งพระผู้ เป็ น เจ้ า และมอบหมายตนเองให้ อ ยู่ ภ ายใต้ ก าร
คุ้มครองของพระองค์ตลอดเวลา เขาเป็นผู้มีจิตใจมั่นคงและมีสมาธิ
เสมอ อิสลามเป็นศาสนาของอัลลอฮ์ที่เป็นทางนาในการดารงชีวิตทุก
ด้ า นแก่ ม นุ ษ ย์ ทุ ก คนไม่ ย กเว้ น อายุ เพศ เผ่ า พั น ธ์ วรรณะหรื อ
ฐานันดร ศาสนาอิสลามในความหมายของอัล กุรอานนั้น หมายถึง
"แนวทางในการดาเนินชีวิตที่มนุษย์จะปราศจากมันไม่ได้" ส่วนความ
แตกต่ า งระหว่ า งศาสนากั บ กฎของสั ง คมนั้ น คื อ ศาสนาได้ ถู ก
ประทานมาจากพระผู้เป็นเจ้า ส่วนกฎของสังคมเกิดขึ้นจากความคิด
ของมนุษย์ อีกนัยหนึ่งศาสนาอิสลามหมายถึง การดาเนินของสังคมที่
เคารพต่ออัลลอฮ์และเชื่อฟังปฏิบัติตามคาบัญชาของพระองค์
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ความว่า พระองค์ทรงเป็นผู้แต่งตั้ง เราะสูลขึ้ นคนหนึ่งในหมู่ผู้
ไม่รู้หนังสือจากพวกเขาเอง เพื่อสาธยายโองการต่างๆ ของพระองค์
แก่พ วกเขาและทรงทาให้ พวกเขาผุด ผ่องและทรงสอนคัม ภีร์และ
ความสุขุมของคัมภีร์ภาพแก่พวกเขา และแม้ว่าแต่ก่อนนี้พวกเขาอยู่
ในการหลงผิดอย่างชัดแจ้งก็ตาม ((อัลญุมุอะฮฺ:62)) (สมาคมนักเรียน
เก่าอาหรับ ประเทศไทย,2542) [4]
จากโองการดังกล่าวนี้ชี้ให้เห็นถึงความสาคัญ ของการขัดเกลา
จิตใจของมนุษย์ให้บริสุทธิ์ผุดผ่องเพื่อพวกเขาจะเป็นบ่าวที่ดีและเป็น
เคาะลีฟะฮฺของพระองค์ตามวัตถุประสงค์ที่พระองค์ทรงสร้างมนุษย์
ขึ้นมาดังปรากฎในอัลกุรอานว่า

อัลลอฮ์ ตรัสเกี่ยวกับศาสนาอิสลามว่า
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ความว่า และข้ามิได้สร้างญิน และมนุษย์เพื่ออื่นใด เว้นแต่เพื่อ
เคารพภักดีต่อข้า ((อัซ-ซาริยาต:56)) (สมาคมนักเรียนเก่าอาหรับ
ประเทศไทย,2542) [5]
จากคานิยามการศึกษาในอิสลามข้างต้นจะพบว่า การศึกษาใน
อิ ส ลามมี ลั ก ษณะดั งนี้ (1) เป็ น การศึ ก ษาตลอดชี พ (2) เป็ น การ
พัฒนาทุกส่วนของความเป็นมนุษย์ ไม่ว่าด้านวิญ ญาณ สติปัญ ญา
และร่างกาย (3) สนองต่อวัตถุประสงค์ของการสร้างมนุษย์ กล่าวคือ
เพื่อเป็นบ่ าวของอัลลอฮ์และเป็ นตัวแทนบนผืนแผ่น ดิน (4) ทาให้
สมาชิกของสังคมมีคุณธรรมและจริยธรรม มีความเจริญรุ่งเรือง
ปรัชญาการศึก ษา หมายถึ ง การน าทั ศ นะแนวคิ ดหรือวิธีท าง
ปรัชญามาใช้กับการศึกษา และอีกความหมายหนึ่ง คือ กิจกรรมทาง
ความคิดที่ เป็นระบบที่ใช้ปรัชญาเป็นแนวทางในการจัดการระบบ
และก าหนดแนวทางของการศึ ก ษา (อิ บ ราเฮ็ ม ณรงค์ รัก ษาเขต,
2551)) [6]
ปรั ช ญาการศึ ก ษาเป็ น ศาสตร์ ที่ ร วบรวมหลั ก การ ความเชื่ อ
แนวคิดและหลักคาสอนต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์กันอย่างแน่นแฟ้นกับ
การศึกษา ดังนั้นปรัชญาการศึกษาจึงไม่สามารถที่ จะออกมานอก
กรอบของหลักการ ความเชื่อ และแนวคิดของศาสนาได้ บางท่านก็
ให้ความหมายของปรัชญาว่าเป็นความเพียรพยายามค้นหาความจริง
และธาตุแท้ของการศึกษาว่าปัญหาที่เกี่ยวกับการศึกษาที่แท้จริงมี
อะไรบ้าง
จากความหมายของปรั ชญาการศึ ก ษาข้ า งต้ น พอสรุ ป ได้ ดั งนี้
(1) ปรัชญาการศึกษาเป็นวิธีการหนึ่งในประสบการณ์ของมนุษย์ที่มี
ต่อระบบการศึกษา (2) ปรัชญาการศึกษาเป็นกระบวนการคิดที่ มี
ระบบ โดยมี ป รั ช ญาเป็ น ตั ว สื่ อ ในการจั ด การระบบการศึ ก ษา
(3) ปรัชญาการศึกษาเป็นที่ใฝ่หาของนักการศึกษาที่ให้ความกระจ่าง
ในการศึกษาตลอดจนเพื่อให้การศึกษาสามารถเข้ากับวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่นหนึ่งได้ (4) ปรัชญาการศึกษา คือ ทฤษฎีหรือแนวคิดของนัก
การศึ ก ษาที่ เกิ ด มาจากบุ ค ลิ ก ลั ก ษณะของนั ก การศึ ก ษาที่ มี ต่ อ
การศึกษาและการดารงชีวิตที่มีความสัมพันธ์ต่อโครงสร้างสังคมอื่นๆ
กับสถาบันการศึกษาได้ (อิบราเฮ็ม ณรงค์รักษาเขต, 2551) [7]
ปรัชญาการศึ ก ษาอิ ส ลามมี ลั ก ษณะดั งนี้ (1) สามารถที่ จ ะน า
หลักการอิสลามมาใช้เป็นแนวคิดที่จะทาให้เราห่างไกลจากแนวคิด
secular ที่แยกระหว่างกิจกรรมทางศาสนากับกิจกรรมทางโลก (2)
มุสลิมจะใช้คาสอนอิสลามมาเป็นแหล่งที่มาสาคัญในการสร้างกรอบ
ของปรัชญาการศึกษา (3) ระบบการศึกษาอิสลามจะทาให้เพิ่มความ
เชื่อมั่นในศาสนา ภูมิใจในความเป็นมุสลิมอันจานาไปสู่ความรุ่งเรือง
ดังที่เคยในอดีตอีกครั้งหนึ่ง (อิบราเฮ็ม ณรงค์รักษาเขต, 2551) [8]
อิสลามเป็ นศาสนาที่ให้ค วามส าคั ญ ในเรื่อ งการศึกษาอย่างยิ่ ง
เนื่องจากการศึกษาเป็นสิ่งจาเป็นในชีวิตของมนุษย์ เป็นหัวใจของ
ความเจริญ ดั งที่ได้ รู้กัน ว่าการดาเนินชีวิตของมนุษ ย์ในด้านต่ างๆ
จาเป็นต้องอาศัยวิชาความรู้จึงจะได้รับผลความสาเร็จ ดังนั้นตั้งแต่
เริ่มแรกที่อิสลามแผ่ขยาย อิสลามได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้มนุษย์มี
ความรู้ ดังปรากฏในห้าโองการแรกที่อัลลอฮ์ทรงประทานให้ท่านนบี
มุ หั ม มั ด ศ็ อ ลลั ล ลอฮฺ อะลั ย ฮิ วะสั ล ลั ม ซึ่ งได้ เริ่ ม ด้ ว ยโองการที่
เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมให้มีการศึกษาหาความรู้อัลลอฮ์ได้ตรัสไว้ว่า
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ความว่ า จงอ่ า นด้ ว ยพระนามแห่ งผู้ อ ภิ บ าลของเจ้ า ผู้ ท รงให้
บังเกิด ทรงให้บังเกิดมนุษย์จากก้อนเลือด จงอ่านเถิด และผู้อภิบาล
ของเจ้านั้นผู้ทรงใจบุญยิ่ง ผู้ทรงสอนการใช้ปากกา ผู้ทรงสอนมนุษย์
ในสิ่งที่เขาไม่รู้ (อัล-อะลัก: 1-5) สมาคมนักเรียนเก่าอาหรับ ประเทศ
ไทย,2542) [9]
ความรู้ เป็ น สิ่ งจ าเป็ น ส าหรั บ มุ ส ลิ ม ทุ ก คน โดยเฉพาะความรู้
เกี่ยวกับศาสนา เช่นความรู้เกี่ยวกับการศรัทธา การปฏิบัติศาสนกิจ
จริยธรรมมุสลิม เป็นต้น ท่านรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม
ได้กล่าวไว้มีความว่า “ผู้ใดที่อัลลอฮ์ประสงค์ให้เขาได้รับความดีงาม
พระองค์จะทรงทาให้เขาเข้าใจศาสนา” (รายงานโดยอัล-บุคอรีย์)
โดยเฉพาะความรู้ในด้านการศรัทธาต่ออัลลอฮ์นั้นยิ่ งมีความสาคัญ
เป็นอันดับแรกอัลลอฮ์ได้ตรัสไว้ว่า
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ความว่า พึ งรู้เถิด (คือต้องหาความรู้) ว่า ไม่มีพระเจ้าอื่นใด (ที่
เที่ยงแท้) นอกจากอัลลอฮ์ และจงขออภัยโทษต่อความผิดเพื่อตัวเจ้า
และเพื่ อบรรดาผู้ศรัทธาชายและบรรดาผู้ศรัทธาหญิ ง ” (มุหัมมัด:
19) (สมาคมนักเรียนเก่าอาหรับ ประเทศไทย,2542) [10]

2.วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาถึงหลักคาสอนของศาสนาอิสลามที่เกี่ยวกับ
การศึกษา
2.2 เพื่ อ หาแนวทางการจั ด การศึ ก ษาตามหลั ก การของ
ศาสนาอิสลาม

3.ขอบเขตการวิจัย
3.1 ขอบเขตด้ านเนื้ อหา ศึก ษาเฉพาะเอกสารที่ มุ่ งตอบ
คาถามหรือทดสอบสมมติฐานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
3.2 ขอบเขตด้านแหล่งข้อมูล ศึกษาเฉพาะเอกสารที่เป็น
ภาษาไทยหรือภาษาอาหรับที่มีการแปลเป็นภาษาไทย

4.วิธีการวิจัย
ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเอกสารจากแหล่งข้อมูลที่สาคัญ ใช้การ
วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ที่เกี่ยวข้องและบรรยายความ
เชิงพรรณนา ได้แก่ คัมภีร์อัลกุรอาน หนังสืออัลหะดีษ เอกสารและ
งานวิจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
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เมื่อได้รู้จักพระเจ้าและมีหลักความเชื่อที่ถูกต้อง เขาจะเป็นบุคคลที่
สร้างสรรค์สังคม ในจิตใจจะมีแต่ความต้องการที่จะนาสิ่งดีๆ มาสู่
เพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
อัลลอฮ์ได้ตรัสไว้ว่า

4.1 ศึ ก ษาคั ม ภี ร์ อั ล กุ ร อาน จากฉบั บ ที่ มี ค วามหมาย
ภาษาไทยคั ดเลือกส่วนที่เกี่ยวกับการศึกษา พร้อมศึกษาอัลหะดีษ
หรือคาสอนของศาสดาที่ข ยายความในเชิงปฏิ บัติ จากที่ บอกไว้ใน
อัลกุรอาน เพราะอัลกุรอานจะบอกเฉพาะหัวหรือใจความสาคัญ ๆ
เช่นเดียวกับเป็น รัฐธรรมนูญ หรือแผนแม่บ ท และศาสดาจะเป็น ผู้
อธิ บ ายหรื อ ขยายความหรื อ ปฏิ บั ติ เป็ น แบบอย่ า งในการด าเนิ น
ชีวิตประจาวัน หรือรับรองการกระทาของสหายหรือสาวกว่าถูกต้อง
4.2 ศึ ก ษาเอกสารและงานวิ จั ย อื่ น ๆที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
การศึกษา
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ความว่า แท้จ ริงบรรดาผู้ ที่ มีค วามรู้จากปวงบ่ าวของพระองค์
เท่านั้นที่เกรงกลัวอัลลอฮ์ (ฟาฏิร:28)

5.ผลการวิจัย

อิสลามไม่ห้ามศึกษาด้านต่างๆที่เป็นวิชาการที่มีความรู้ เพราะ
การศึกษาในทัศนะของอิสลามมีอยู่สองลักษณะด้วยกัน คือ
1. การศึกษาเป็นข้อบังคับที่ทุกคนต้องเรียนรู้ (ฟัรดูอีน)
“”طلب العلم فريضة على كل مسلم
การศึกษาที่เกี่ยวกับหลักความเชื่อและหลักปฏิ บัติ เช่นการศึกษา
รายละเอียดของหลักการศรัทธา การศึกษาหลักการปฏิบัติ เช่น การ
อาบน้าละหมาด การเรียนรู้วิธีละหมาด การถือศีลอด และอื่นๆ
2. การศึกษาที่ไม่บังคับสาหรับมุสลิมทุกคน แต่เพียงพอถ้ามุสลิม
คนหนึ่งได้ศึกษา (ฟัรดูกิฟายะห์) แต่ถ้าหากไม่มีใครศึกษาเลย ถือว่า
มุ ส ลิ ม ทั้ งหมดมี บ าป เช่ น การศึ ก ษาในอาชี พ ด้ านต่ า งๆที่ ม นุ ษ ย์
จาเป็นต้องพึ่งพา ช่างซ่อม นักวิทยาศาสตร์ นักค้นคว้าที่ผลิตสิ่งใหม่
ที่ น าประโยชน์ ม ายั งมวลมนุ ษ ยชาติ หมอ ทหาร ต ารวจ และอี ก
มากมายที่จาเป็น ต่อสังคม เป้าหมายของการศึกษาในอิสลาม คือ
การท าให้มนุษ ย์มีความสมบู รณ์ ทั้ งร่างกาย จิตใจ สติปัญ ญา และ
วิญญาณอันจะนาไปสู่การเป็นผู้ที่ภักดีต่อพระเจ้า

5.1ความสาคัญของการศึกษาในอิสลาม
การศึ ก ษาคื อ กระดู ก สั น หลั ง ของศาสนา คื อ อิ ส ลามได้ ใ ห้
ความสาคัญเป็นอย่างมากต่อการศึกษาถึงขั้นกาหนดให้การศึกษาใน
อิสลามนั้นเป็นภาระหน้าที่ทางศาสนาของมุสลิม
ดังท่านศาสดามุฮัมมัดได้กล่าวไว้ดังนี้
“”طلب العلم فريضة على كل مسلم
ความว่า การศึกษาเป็นสิ่งจาเป็น (ฟัรฎู) สาหรับมุสลิมทุกคน
(บันทึกโดยอิบนุมาญะ เลข 224)
“ من سلك طريقا يلتمس فًه
علما سهل هللا له به طريقا إلى
”الجنة
ความว่า บุคคลใดก็ตามที่ออกเดินทางเพื่อแสวงหาความรู้ แน่
นอนอัลลอฮ์ก็จะทรงทาให้หนทางไปสูส่ วนสวรรค์เป็นที่ง่ายดาย
สาหรับเขา (บันทึกโดยมุสลิม เลข 2699 )

6.อภิปรายผล
ศาสนาอิสลามให้ความสาคัญกับการศึกษาเป็นอย่างมาก
และการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาตัวเองให้มีความสมบูรณ์ในทุก
มิ ติ ทั้ ง ร่ า งกาย สติ ปั ญ ญา และจิ ต ใจ สอดคล้ อ งกั บ (แฮรี่ นู ร
อาลียฺ,2557)[11]ที่ว่าศาสนาอิสลามได้ให้ความสาคัญกับการศึกษา
เป็ น อย่างมาก ถึงขั้ นก าหนดว่าการศึกษานั้น เป็น ภาระหน้ าที่ ท าง
ศาสนาสาหรับมุสลิม และการศึกษาในอิสลามนั้นมีเป้าหมายเพื่อทา
ให้มนุษย์มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ วิญญาณ และสติปัญญา
อั น จะน าไปสู่ ก ารเป็ น ผู้ ที่ ภั ก ดี ต่ อ พระเจ้ า มนุ ษ ย์ จ ะประสบ
ความสาเร็จทั้งโลกนี้และโลกหน้าก็ล้วนต้องอาศัยความรู้ ซึ่งจะต้อง
ผ่านการศึกษา

การศึ ก ษาไม่ ใช่ แ ค่ ก ารศึ ก ษาทางธรรมเท่ า นั้ น แต่ ก ารศึ ก ษา
หมายถึงการศึกษาที่ครอบคลุมทั้งหมดทั้งการเมือง สังคม เศรษฐกิจ
และอื่นๆ ความรู้เป็นสิ่งจาเป็นสาหรับมนุษย์ ในศาสนาอิสลามการ
พัฒนาตนเองก็ต้องอาศัยความรู้ การศึกษาจึงทาให้มนุษย์มีความรู้
และนาไปสู่พั ฒ นาของตนเอง อิสลามต้องการให้ มุสลิมศึกษาและ
แสวงหาความรู้ที่มีประโยชน์เท่า นั้นทั้งที่มีประโยชน์ต่อการปฏิบัติ
ศาสนกิจและการประกอบอิบาดะฮฺ ส่วนความรู้ที่มีประโยชน์ในการ
ดาเนินชีวิตในโลกนี้ ก็เป็นสิ่งที่อิสลามสนับสนุนให้ศึกษาเช่นกัน ทั้งนี้
เพื่อเป็นปัจจัยส่งเสริมในเรื่องโลกหน้า ดังนั้นมุสลิมทุกคนจึงต้องเอา
ใจใส่ในเรื่องการศึกษาหาความรู้เพื่อให้เข้าใจศาสนาและปฏิบัติได้
ถูกต้อง โดยต้องหาความรู้ที่เป็นประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ใน
โลกนี้หรือโลกหน้า
5.2 เป้าหมายของการศึกษาในอิสลาม
การศึกษาแรกที่อิสลามให้ศึกษา คือศึกษาในเรื่องของพระเจ้า
มุสลิมทุกคนต้องศึกษาให้รู้จักพระเจ้าของเขาอย่างแท้ จริง เพราะ

7.บทสรุป
ศาสนาอิส ลามได้ ให้ ความสาคัญ กั บการศึก ษาเป็ น อย่ าง
มาก ถื อ เป็ น ภาระหน้ า ที่ ข องมุ ส ลิ ม ทุ ก คน โดยที่ ก ารศึ ก ษานั้ น มี
เป้ าหมาย คื อ การท าให้ ม นุ ษ ย์ มี ค วามสมบู ร ณ์ ทั้ งร่า งกาย จิ ต ใจ
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
อรทัย คุณะดิลก 1 และ ศยามล เจริญรัตน์ 2
1สาขาวิชาพัฒนามนุษย์และสังคม

(สหสาขาวิชา) บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1Email: orathaitilakam@gmail.com;
2Email: saya21@yahoo.com

2หน่วยปฏิบัติการวิจย
ั ความมั่นคงของมนุษย์และความเท่าเทียม

บทคัดย่อ
ความแออัดของสวนสาธารณะในกรุงเทพมหานคร ส่วนหนึ่งเกิดจากปัญหาการบริหารจัดการพื้นที่สาธารณะที่ยังขาดกลไกของ
กระบวนการมีส่วนร่วมอย่างมีศักยภาพ งานวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อกระบวนการมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการพื้นที่สาธารณะในเมือง กรณีศึกษา สวนหลวงพระราม 8 เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 2) เพื่อเสนอแนะนโยบายการบริหารจัดการ
พื้นที่สาธารณะที่มุ่งเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างมีศักยภาพ โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพด้วยวิธีการสัมภาษณ์และเลือก
วิธีการสุ่มกลุ่มประชากรแบบเจาะจงจากประชากรกลุ่มต่าง ๆ ที่ทากิจกรรมในสวนแตกต่างกัน 6 ประเภท จานวน 12 คน โดยวิเคราะห์ผ่าน
แนวคิดการบริหารจัดการพื้นที่สาธารณะและทฤษฎีกระบวนการมีส่วนร่วม ผลการศึกษาพบว่า 1) ผู้ใช้เลือกใช้สวนนี้เพราะมีการออกแบบพื้นที่
ที่เหมาะกับกิจกรรมที่หลากหลายตามความต้องการและยังมีบรรยากาศริ มแม่น้าให้ความรู้สึกผ่อนคลาย 2) ผู้ใช้สวนส่วนใหญ่ไม่ทราบถึง
ข้อกาหนดหรือกฎระเบียบพื้นฐาน และ 3) ผู้ใช้สวนไม่มีโอกาสในการบริหารจัดการสวนสาธารณะ แต่ผู้ใช้สวนมีความต้องการให้เกิดการสร้าง
การมีส่วนร่วมในการจัดการการใช้พื้นที่สวนหรือกิจกรรมต่าง ๆ ผ่านข้อเสนอประกอบด้วย 1) เพิ่มช่องทางการเข้าถึงระหว่างผู้ใช้สวนและผู้มี
หน้าที่ในการบริหารจัดการสวนสาธารณะ 2) เพิ่มแนวทางการรับรู้ข้อมูลเบื้องต้นของสวนสาธารณะทั้งข้อกาหนดและกฎระเบียบต่าง ๆ ให้แก่
ผู้ใช้สวนเพื่อนามาสู่การพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการพื้นที่สาธารณะอย่างมีศักยภาพ
คาสาคัญ: พื้นทีส่ าธารณะ, 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
1.1.2 เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อกระบวนการมีส่วนร่วมในการ
บริ ห ารจั ด การพื้ น ที่ ส าธารณะในเมื อ ง กรณี ศึ ก ษา สวนหลวง
พระราม 8 เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

1. บทนา : ชีวิต เมือง และพื้นที่สาธารณะ
การใช้ชีวิตของมนุษย์นั้นเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ทาในแต่ละวัน
ซึ่งกิจกรรมที่ท านั้น ล้วนต้องใช้เมื องในการรองรับ กิจกรรมทั้งสิ้ น
เพราะเมือ งมี อ งค์ป ระกอบพื้ น ฐานที่ เรี ยกว่าพื้ น ที่ สาธารณะเป็ น
หัวใจสาคัญ โดยกิจกรรมมากกว่าครึ่งของชี วิตมนุษย์มักเกิดขึ้นที่
พื้ น ที่ ส าธารณะ [1] ดั ง นั้ น พื้ น ที่ ส าธารณะจึ ง ถื อ เป็ น พื้ น ที่ ที่ มี
ความส าคั ญ ต่ อ คุ ณ ภาพชี วิ ต ของคนภายในเมื อ งเป็ น อย่ า งมาก
คุณ ภาพชีวิตจะสมบูรณ์ ขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมี พื้นที่สาธารณะที่ดีและมี
ศั ก ยภาพเพราะพื้ น ที่ ส าธารณะจะช่ วยสร้างปฏิ สั ม พั น ธ์ ที่ ดี แ ละ
สามารถรองรับความต้องการที่หลากหลายของผู้คนในเมืองได้ [2]
แม้ว่าพื้นที่สาธารณะนั้นจะมีอยู่ มากมายหลายรูปแบบทั้งพื้นที่
โล่งกลางเมือง พื้นที่สีเขียว หรือ ตลอดจนกระทั่งทางเท้าก็ถือเป็น
พื้นที่สาธารณะอย่างหนึ่ง [3] แต่ทั้งนี้ด้วยสภาพความเป็นเมืองของ
กรุงเทพมหานคร ที่เติบโตอย่างรวดเร็ว เกิดเป็นปัญหาความแออัด
ทั้งใน ด้านประชากร ด้านจราจร และนาไปสู่ปัญหาด้านความแออัด
ของการใช้พื้นที่สาธารณะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความแออัดด้านการ
ใช้พื้นที่สีเขียว กล่าวคือในปัจจุบนั กรุงเทพมหานครมีพื้นที่สีเขียวอยู่
ที่ 6.20 ตารางเมตรต่ อ คน [4] ซึ่ งถื อ ว่ าเป็ น จ านวนที่ ต่ ากว่ า ค่ า
มาตราฐานขององค์กรอนามัยโลก (WHO) นั้นคืออย่างน้ อยที่ สุด
ต้องมากกว่า 9 ตารางเมตรต่อคน โดยพื้นที่สีเขียวได้ถูกนิยามจาก
สานั กงานสวนสาธารณะ สานั ก สิ่งแวดล้ อม ว่า พื้ น ที่ สีเขีย ว คื อ
สวนสาธารณะของกรุ ง เทพมหานคร ดั ง นั้ น ปั ญ หาของพื้ น ที่
สาธารณะในกรุ งเทพมหานครที่ มี ค วามท้ า ทายและจ าเป็ น ต้ อ ง
วางแผนจัดการมากที่สุดนั้นก็คือ “สวนสาธารณะ”
อย่างไรก็ตามการบริหารจัดการพื้นที่สาธารณะมีปัจจัยที่สาคัญ
อย่างหนึ่งนั่ นก็คื อ กระบวนการมี ส่วนร่วม [5] เนื่ องมาจากพื้น ที่
สาธารณะควรเป็นพื้นที่ที่ทุกคนสามารถเข้าใช้งานและเป็นที่ที่ทุก
คนสามารถมีสิทธิในการแสดงความคิดเห็นเพื่อนาไปสู่การพัฒนา
พื้ น ที่ ส าธารณะให้ ต รงตามความต้ อ งการของผู้ ใช้ งานมากที่ สุ ด
ดั ง นั้ น การบริ ห ารจั ด การพื้ น ที่ ส าธารณะได้ อ ย่ า งมี ศั ก ยภาพ
จาเป็นต้องคานึงถึง กระบวนการมีส่วนร่วมเป็นสาคัญ
จึงเป็นสาเหตุที่ทาให้ผู้วิจัยสนใจศึกษาถึงแนวทางการบริหาร
จั ด การพื้ น ที่ ส าธารณะที่ มุ่ ง เน้ น กระบวนการมี ส่ ว นร่ ว มของ
ประชาชนอย่างมีศักยภาพ

2. ขอบเขตของงานวิจัย : พื้นที่สีเขียวกลางกรุง
2.1 ศักยภาพของสวนสาธารณะสวนหลวงพระราม 8
ในการเลื อ กพื้ น ที่ ศึ กษา แบ่ งเกณฑ์ แ ละขั้ น ตอนในการเลื อ ก
พื้น ที่ศึก ษาทั้งหมด 6 ขั้น ตอน ดั งรูปที่ 1 ขั้น ตอนการเลือกพื้ น ที่
ศึกษา โดยแต่ละขั้นตอนมีรายละเอียดดังนี้
2.1.1 การเลือกประเภทของพื้นที่สาธาณะ
พื้นที่สาธารณะในประเทศไทยแบ่งได้เป็นหลายประเภททั้งนี้
ผู้วิจัยเลือกพื้นที่สาธารณะที่จัดเป็ น พื้นที่สีเขียว (Green space)
เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีความจาเป็นต่อการบริหารจัดการและพัฒนา
จึงเลือกประเภทของพื้นที่สาธารณะแบบ “สวนสาธารณะ”
2.1.2 การเลือกประเภทของสวนสาธารณะ
สวนสาธารณะถูกแบ่งออกได้หลายประเภทแต่ทั้งนี้ประเภทที่
ตรงต่ อ วั ต ถุ ป ระสงค์ ในการวิ จั ย จะเป็ น ประเภทสวนชุ ม ชน โดย
เหตุ ผ ลที่ ส าคั ญ คื อ สวนสาธารณะในประเภทดั งกล่ า วนี้ จะมี
ความสัมพันธ์กับผู้คนมากกว่า 1 ชุมชนขึ้นไปและทาให้มีกลุ่มผู้คนที่
เกี่ยวข้องในวงกว้างมากขึ้น
2.1.3 การระบุพื้นที่ฐาน
เมืองที่เป็นศูนย์กลางการปกครอง กรุงเทพมหานคร จะถือเป็น
ตัวแทนของการจัดการกระบวนการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
พื้ น ที่ ส าธารณะของประเทศไทยได้ เหมาะสมและชั ด เจนที่ สุ ด
รวมทั้งสวนสาธารณะที่จัดตั้งอยู่ บริเวณกลางเมืองจะให้ประโยชน์
กับคนได้ครอบคลุมมากที่สุดผู้วิจัยจึงเลือกพื้นที่ฐานเป็นกรุงเทพชั้น
กลาง
2.1.4 ผู้มีอานาจในการออกแบบและจัดการดูแลสวนสาธารณะ
สวนสาธารณะที่ ถูก เลื อกต้ องเป็ นสวนสาธารณะที่จั ดท าโดย
ภาครัฐหรือหน่วยงานในรูปแบบอื่นที่ ไม่ใช่เอกชน เพื่อให้เข้ าใจใน
กระบวนการมีส่วนร่วมที่เกิดขึ้นในกระบวนการบริหารจัดการพื้นที่
สาธารณะได้มากที่สุด
2.1.5 ปีที่ทาการสร้างสวนสาธารณะ
เนื่องมาจากในปัจจุบันมีสวนสาธารณะเกิดขึน้ น้อยลง โดยผู้วิจัย
ตั้งสมมุติฐานว่าการเลือก สวนสาธารณะขึ้นมาในช่วงระยะเวลาไม่
เกิน 5 - 10 ปีที่มีการก่อสร้างใกล้เคียงกับเวลาปัจจุบันมากที่สดุ โดย
จะมีโอกาสในการออกแบบให้เหมาะสมต่อยุคสมัยมีฟังก์ชั่ นในการ
เข้าใช้งานที่หลากหลายจะนามาสู่การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม
ได้จริง

1.1 วัตถุประสงค์ในการวิจัย
1.1.1 เพื่ อศึ กษาต้ น แบบการบริห ารจั ดการพื้ น ที่ สาธารณะที่
มุ่งเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างมีศักยภาพ

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

134

ภาคบรรยาย

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ประจาปี พ.ศ. 2563 วันที่ 15 – 16 ธันวาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

2.1.6 การเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะ
หนึ่ งในปั จ จั ย ที่ ท าให้ ส วนสาธารณะประสบความส าเร็ จ คื อ
สวนสาธารณะที่มีการเข้าถึงโดยระบบขนส่งสาธารณะมากที่สุดจะมี
โอกาสการเข้าถึงที่หลากหลายจากผู้คน
เมื่อสรุปได้ดังนี้ แล้วจึง ท าการเลือก กรณี ศึกษาคือ สวนหลวง
พระราม 8 ดังรูปที่ 2 ตาแหน่งที่ตั้งของสวนหลวงพระราม 8
2.2 ระเบียบวิธีวิจัย
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อตอบคาถาม
วิ จั ย หลั ก เรื่ อ ง แนวทางการพั ฒ นากระบวนการมี ส่ ว นร่ ว มของ
ประชาชนในการบริ ห ารจั ด การพื้ น ที่ ส าธารณะในประเทศไทย

วิธีการเก็บข้อมูลคือ 1) การสัมภาษณ์เชิงลึกต่อกลุ่มผูใ้ ช้สวนและผู้ที่
มีส่วนเกี่ยวข้อง และ 2) การสังเกตการณ์ด้านกระบวนการมีส่วน
ร่วมในพื้นที่สวนหลวงพระราม 8
ทฤษฎีที่สาคัญ และนามาเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยนั่น คือ
ทฤษฎีกระบวนการมีส่วนร่วม (Participation theory) โดยจะใช้
ทฤษฎีกระบวนการมีส่วนร่วมวิเคราะห์ร่วมกับแนวคิดและหลักการ
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่สาธารณะ และใช้เป็นทฤษฎีหลักในการ
ศึกษาวิจัยและเชื่อมโยงไปสู่ องค์ประกอบต่าง ๆ ของงานวิจัย ดัง
รายละเอียดในรูปที่ 3 กรอบวิธีวิจัย

รูปที่ 1 ขั้นตอนการคัดเลือกพื้นที่ศึกษา

รูปที่ 2 ตาแหน่งที่ตั้งของสวนหลวงพระราม 8
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135

ภาคบรรยาย

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ประจาปี พ.ศ. 2563 วันที่ 15 – 16 ธันวาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

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
ตัวอย่างโดยพิจารณาจากการอ้างอิงของตั วผู้วิจัยเอง จานวน 12
คน (จาก 6 กลุ่มกิจกรรม)

3. แนวคิดและทฤษฎี
3.1 การบริหารจัดการพื้นที่สาธารณะอย่างมีส่วนร่วม
หลักการในการบริก ารจัดการพื้นที่สาธารณะ คือ รูปแบบการ
บริหารจัดการอย่างหนึ่งที่ผู้มีอานาจหรือรัฐบาลได้บริหารจัดการให้
พื้น ที่เป็น ไปตามความต้ องการของผู้มี ส่วนได้ส่ วนเสี ยเพื่ อให้ เกิ ด
กระบวนการและแนวทางการปฏิบัติที่เหมาะสม [6]
การบริหารจัดการพื้นที่สาธารณะที่ดีจึงควรเป็นการตั้งกฎกติกา
และขอบเขตที่สร้างความมั่นใจว่าพื้นที่สาธารณะนั้นสามารถสร้าง
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้ต่าง ๆ
3.1.1 กลไกของผู้มีอานาจในการบริหารจัดการ
ในการบริหารจัดการพื้นที่สาธารณะมีผู้มีอานาจหน้าที่ในการ
บริ ห ารจั ด การมี เป็ น จ านวนมาก ท าให้ ผู้ มี อ านาจในการบริห าร
จัดการต้องเข้าใจความต้องการและแรงจูงใจในการทางานร่วมกัน
ของหน่ ว ยงานต่ า ง ๆ ได้ แ ก่ 1) ภาคเอกชน 2) ภาครั ฐ และ
รัฐ วิ ส าหกิ จ 3) รัฐ บาลท้ อ งถิ่ น และ 4) ชุ ม ชน การสร้า งความ
สมดุลระหว่าง 4 ส่วนจะทาให้เกิดการบริหารจัดการพื้นที่สาธารณะ
ที่ดีและมีศักยภาพ [6]
3.1.2 หลักการบริหารจัดการพื้นที่สาธารณะ
การบริหารจัดการพื้นที่สาธารณะที่ดีนั้นมีมุมมองในการพิจารณา
ที่สาคัญ 3 มุมมองดังนี้
ด้ านข้ อ ก าหนด การบริ ห ารจั ด การที่ ดี ผู้ ใช้ส วนต้ อ งทราบถึ ง
ข้อกาหนด หรือกฎกติการบ้างอย่างเพื่อให้ผู้ใช้งานได้รับรู้ร่วมกัน
และต้องมีสิทธิในการสร้างกรอบของข้อกาหนดที่ควรเกิดขึ้นในการ
ใช้งานพื้นที่สาธารณะเพื่อแก้ไขปัญหาระหว่างการใช้งาน
ด้านการลงทุน และดูแลซ่อ มบารุง ผู้ใช้งานต้องมี สิท ธิในการ
ลงทุนเรื่ององค์ประกอบในเชิง กายภาพต่าง ๆ ของสวน รวมทั้งมี
สิ ท ธิ ในการรั ก ษาบ ารุ ง โครงสร้ า งพื้ น ฐานที่ มี ในพื้ น ที่ ส าธารณะ
อุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีศักยภาพ
ด้านความร่วมมือ การประสานงานในพื้นที่สาธารณะถือเป็นสิ่ง
ที่ทาให้เกิความสัมพันธ์ในพื้นที่สาธารณะ ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์
ทางตรงหรือ ทางอ้อม ล้วนเกี่ยวข้องกับประชาชนและองค์ก รผู้มี
อานาจจัดการดูแล ดังนั้นทั้งผู้ใช้สวนและผู้มีอานาจในการดูแลสวน
ต้องสามารถร่วมมือกันได้อย่างมีศักยภาพ
3.1.3 แนวทางการใช้พื้นที่สาธารณะแบบมีส่วนร่วม
การใช้พื้นที่สาธารณะที่ดีควรเป็นพื้นที่ที่ก่อให้เกิดการมีส่วนร่วม
ควรประกอบไปด้วยปัจจัย 4 ประการดังนี้
ความเป็ น กั น เอง ผู้ ค นสามารถพบปะเพื่ อ พู ด คุ ย กั น ได้ อ ย่ า ง
สะดวกสบาย ถึงแม้จะเป็นผู้คนที่ไม่เคยรู้จักกัน แต่เมื่อได้เข้ามาถึง
สวนสาธารณะก็ ถื อ เป็ น พื้ น ที่ เปิ ด ที่ ท าให้ ทุ ก คนสามารถทั ก ทาย
พูดคุยกันได้
การใช้ประโยชน์และกิจกรรม การออกแบบการใช้พื้นที่ถือเป็น
เรื่องสาคัญในการสร้างกิจกรรมและการมี ส่วนร่วมของผู้คน พื้นที่
ทุกส่วนของสวนต้องถูกใช้ให้เกิดประโยชน์และเกิดความสมดุล

2.2.2 ลักษณะและขั้นตอนการวิจัย
การศึกษามุ่งเน้นแนวทางการพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการบริหารจัดการพื้นที่สาธารณะ โดยรูปแบบการวิจัย
เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพื่อนามาสร้าง
เป็ น ต้ น แบบการบริ ห ารจั ด การพื้ น ที่ ส าธารณะอย่ า งมี ส่ ว นร่ ว ม
นอกจากนี้ ยั งศึ ก ษาสภาพปั ญ หาของกระบวนการมี ส่ วนร่ วมใน
ระดั บ ประชาชน ในพื้ น ที่ ศึ ก ษาสวนหลวงพระราม 8 โดยมี
รายละเอียดดังรูปที่ 4 สรุปขั้นตอนและลักษณะการวิจัย

รูปที่ 3 กรอบวิธีวิจัย

รูปที่ 4 ขั้นตอนการวิจัย
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4.1.4 มุมมองของผู้ใช้พื้นที่ต่อการบริหารจัดการสวนสาธารณะ
ด้านข้อกาหนด จากการศึกษาพบว่าผู้ใช้ส วนแทบทุกกิจกรรม
ไม่ ท ราบถึ ง ข้ อ ก าหนดเบื้ อ งต้ น ในการเข้ า ใช้ ส วน มี เพี ย งกลุ่ ม
กิจกรรมค้ าขายที่ จะทราบถึงข้อก าหนดเบื้อ งต้ น มากที่สุ ด ได้แ ก่
เวลา เปิด – ปิด ข้อห้ามการใช้งานพื้นที่ ต่าง ๆ
ด้านการลงทุ น ผู้ ใช้ ส วนกลุ่ ม ที่ ท ากิจ กรรมออกก าลั งกายที่ มี
โอกาสเข้ า ใช้ ส วนทุ ก วั น ได้ แ สดงความคิ ด เห็ นเรื่ อ งการจั ด
การงบประมาณของสวนสาธารณะว่า ผู้ใช้สวนมีความต้องการที่จะ
จัดตั้งกองทุนการพัฒนาพื้นที่สวนหลวงพระราม 8 และให้ผู้ ใช้สวน
ได้มีโอกาสเป็นบริจาคเพื่อการพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ภายในสวน
ด้านความร่วมมือ สิ่งที่น่าสนใจคือ ผู้ใช้สวนส่วนใหญ่ไม่ทราบ
ว่าสวนหลวงพระราม 8 เป็นพื้นที่ในความรับผิดชอบดูแลของใคร
ดังนั้น หากเกิดปัญหาหรือต้องการร้องเรียนก็ไม่ทราบถึงช่องทางใน
การเข้าถึงหน่วยงานดังกล่าว

การเข้ าถึ งและการเชื่ อ มโยง การเชื่ อ มโยงเชิ งกายภาพและ
การเข้าถึง คือ สะดวกทั้งการมองเห็นว่าสวนอยู่ตาแหน่งใด และ
สะดวกทั้งการเดินทางเข้าไปยังพื้นที่สวน รวมทั้งขอบเขตของพื้นที่
ต้องสร้างคสามดึงดูดและน่าสนใจ
ความ สะดวกสบ ายและภ าพ ลั ก ษ ณ์ พื้ น ที่ ใ ห้ มี ความ
สะดวกสบายในการเข้าใช้พื้นที่ ไม่ว่าจะเป็น ความสะอาด รวมถึ ง
ความปลอดภั ย ของอุ ป กรณ์ เข้ า ของเครื่ อ งใช้ เมื่ อ พื้ น ที่ มี ค วาม
สะดวกสบายจะถือเป็นภาพลักษณ์ที่ดีที่สุดของสวนสาธารณะ

4.ผลการวิจัย
4.1 ข้อมูลผู้ใช้พื้นที่ สวนหลวงพระราม 8
ข้อมูลในส่วนนี้ได้จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลผู้ใช้งานสวนหลวง
พระราม 8 โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ โดยสรุปเป็นประเด็นได้ดังนี้
4.1.1 จุดเด่นของพื้นที่สวนหลวงพระราม 8
ผู้ใช้งานสวนหลวงพระราม 8 ได้อธิบายถึงจุดเด่นของสวนหลวง
พระราม 8 ว่าเป็นสวนสาธารณะที่มีการจัดองค์ประกอบของพื้นที่
ได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งจุดดึงดูดที่สาคัญอีกประการหนึ่งของสวน
หลวงพระราม 8 คือการที่พื้นที่อยู่ใกล้กับริมแม่น้าเจ้าพระยา ทาให้
อากาศโปร่งโล่งและช่วยให้รู้สึกถึงการ พักผ่อนจริง ๆ เมื่อมาที่สวน
หลวงพระราม 8
4.1.2 การเข้าถึงพื้นที่สวนหลวงพระราม 8
กลุ่มผู้เข้าใช้สวนหลวงพระราม 8 มีการเดินทางเข้าสู่พื้นที่ด้วย
วิธีการที่มีความหลากหลายเป็นอย่างมาก มีทั้งโดยวิธีการเดิน – วิ่ง
หรือปั่นจักรยาน และเดินทางมาโดยรถยนต์ส่วนตัว ซึ่งผู้ที่ใช้วิธีการ
เข้ า ถึ งสวนด้ ว ยการ เดิ น -วิ่ง ส่ ว นใหญ่ จ ะพั ก อาศั ย อยู่ ในละแวก
ใกล้เคียงกับพื้นที่สวนหลวงพระราม 8 เช่น ชุมชนบ้านปูน (ชุมชน
ในละแวก ที่ อ ยู่ ติ ด กั บ พื้ น ที่ ส วนสาธารณะ) ย่ า นจรั ญ สนิ ท วงศ์
ย่านเทเวศร์ เป็นต้น
4.1.3 การใช้ประโยชน์และกิจกรรมที่เกิดขึ้นในการใช้พื้นที่ สวน
หลวงพระราม 8
ภายในสวนหลวงพระราม 8 แบ่งพื้นที่ออกเป็น 2 ส่วนด้วยกัน
คือส่วนที่เป็นพื้นที่สีเขียว และส่ วนพื้นที่ใต้สะพานพระราม 8 จาก
การลงพื้นที่ สรุปได้ว่าเกิดการใช้กิจกรรม ทั้ง 2 ส่วนในพื้นที่ โดยมี
การใช้พื้นที่ที่แตกต่างกัน พบกิจกรรมที่เกิดขึ้นในสวน 6 กิจกรรม
หลั ก ดั งนี้ 1) กิ จกรรมการออกก าลังกาย 2) กิจกรรมการนั่ งพั ก
พ่อน 3) กิจกรรมตกปลา 4) กิจกรรมค้าขาย 5) กิจกรรมกีฬา เช่น
สเกตบอร์ด 6) กิ จ กรรมชั่ วคราว เช่ น การถ่ ายท าภาพยนตร์ สั้ น
รายละเอียดในรูปที่ 5 ตัวอย่างกิจกรรมในการใช้พื้นที่สวนหลวง
พระราม 8

4.2 ข้อมูลจากผู้พบเห็น : สวนหลวงพระราม 8
ข้อมูลในส่วนนี้ได้จากการเก็บข้อมูลจากการสังเกต กระบวนการ
มีส่วนร่วมในการใช้พื้นที่ภายในสวนสาธารณะ โดยสรุปเป็นประเด็น
ได้ดังนี้
4.2.1 ความเป็นกันเองของผู้ใช้สวน
จากการศึกษาพบว่า กลุ่มกิจกรรมที่มักพูดคุยและรู้จักกันอย่าง
สนิทสนมจะเป็นกลุ่มกิจกรรมค้าขาย ที่เป็นคนในละแวกใกล้เคียง
กับพื้นที่ คือ ชุมชนบ้านปูน นอกจากนี้ผู้คนที่เข้าใช้งานสวนที่มีเป็น
วัยสูงอายุจะเลือกใช้สวนเป็นจุดนัดพบเพื่อน และพูดคุยขณะออก
กาลังกาย
4.2.2 การเข้าถึงและอัตลักษณ์ของสวนหลวงพระราม 8
จากตาแหน่งที่ตั้งของสวนแสดงให้เห็น ได้อย่างชัดเจนว่าสวน
หลวงพระราม 8 มี ก ารเข้ า ถึ ง ที่ ห ลากหลาย อี ก ทั้ ง สวนหลวง
พระราม 8 มีจุดเด่น คือ พระบรมราชานุเสาวรีย์ของรัชกาลที่ 8 ที่
เป็นเหมือนจุดสังเกต (Landmark) ของพื้นที่ ดังรูปที่ 6 จุดสังเกต
ของพื้นที่

รูปที่ 6 จุดสังเกต (Landmark) ของพื้นที่
4.2.3 ความสะดวกสบายของพื้นที่สวนหลวงพระราม 8
ภายในพื้นที่สวนสาธารณะ พบว่าการจัดพื้นที่สาธารณะมีความ
โดดเด่นเรื่องการทาความสะอาดเป็นอย่ างมากโดยเฉพาะบริเวณ
พืน้ ที่สีเขียว จากการสอบถามผู้ใช้สวนพบว่าเครื่องเล่นเหล่านี้ชารุด
มาเป็นระยะเวลา 3-4 เดือนแล้วยังไม่ได้รับการซ่อมบารุงจากผู้ดูแล
ดังรูปที่ 7 เครื่องใช้ในพื้นที่ที่มีการชารุด

รูปที่ 5 ตัวอย่างกิจกรรมการใช้สวนหลวงพระราม 8
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................
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5.2.2 เสน่ห์ของ “พื้นที่สาธารณะ” สวนหลวงพระราม 8
ผู้ใช้สวนสวนสาธารณะแห่งนี้ ส่วนใหญ่มีเหตุผลที่สาคัญในการ
เลือกใช้สวนหลวงพระราม 8 เพราะมีการออกแบบพื้นที่ที่เหมาะกับ
กิ จ กรรมที่ ห ลากหลาย รวมทั้ ง ยั ง มี บ รรยากาศริ ม แม่ น้ าที่ ใ ห้
ความรู้สึกผ่อนคลาย เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจที่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
พื้ น ที่ ก ลางเมื อ งหลวง และการมี จุ ด สั งเกต (Landmark) อย่ า ง
สะพานพระราม 8 ยิ่งเป็นเสน่ห์ของพื้นที่ที่สามารถดึงดูดและเป็นที่
หมายตาในการเดินทางมายังพื้นที่ได้อีกด้วย
5.2.3 ปัจจัยด้านข้อกาหนดและกฎระเบียบ
จากการศึ ก ษาพบว่าผู้ ใช้ ส วนส่ว นใหญ่ ไม่ ท ราบถึ งข้อ กาหนด
ระเบียบพื้นฐานในการเข้าใช้พื้นที่ศึกษา โดยสังเกตได้ว่า ข้อกาหนด
ต่าง ๆ ที่ผู้เข้าใช้สวนทราบจะเป็นเพียงเวลาเปิด – ปิด ซึ่งถือเป็น
การคาดการณ์ โดยประมาณของผู้ ใ ช้ ส วนเองเท่ า นั้ น โดยพื้ น ที่
สวนสาธารณะไม่ได้มีการปิดป้ายประกาศเวลาการเปิด – ปิดของ
สวนให้มีความชัดเจน มีเพียงป้ายขนาดเล็กที่ติดอยู่ข้ างกาแพงที่ไม่
สามารถสังเกตุเห็นได้เด่นชัด
5.2.4 ปัจจัยในการสร้างโอกาสการมีส่วนร่วมของบริหารจัดการ
พื้นที่สาธารณะ
ผู้ใช้สวนไม่มีโอกาสในการบริหารจัดการสวนสาธารณะร่วมกัน
เนื่ อ งมาจาก ข้ อ ก าหนดของหน่ ว ยงานราชการที่ ตี ก รอบความ
ต้องการของผู้ใช้งาน
5.3 ข้อเสนอแนะจากผู้ใช้งานในการใช้พื้นที่สวน
ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการจัดพื้นที่บ้างส่วนหรือกิจกรรมบ้าง
อย่างเพื่ อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการบริห ารจัดการ เช่ น
การจัดตั้งจอ LED เพื่อบอกข้อกาหนด กฎระเบียบต่าง ๆ บริเวณ
ด้านหน้ าสวน และสามารถรับ เรื่องร้องเรียนผ่านเครื่องดั งกล่ าว
หรือ การจัดให้มีการแสกนคิวอาร์โค้ด เพื่อเข้าไปแสดงความคิดเห็น
ในการใช้สวนต่อผู้มีอานาจหน้าที่ในการดูแลสวน หรือ
มี ก ารจั ด ตั้ งกองทุ น และร่ ว มบริ จ ากเงิ น เพื่ อ การพั ฒ นาพื้ น ที่
ภายในสวนหลวงพระราม 8

รูปที่ 7 เครื่องใช้ในพื้นที่ที่มีการชารุด

5. การอภิปรายผล
5.1 การสร้างต้นแบบของการบริหารจัดการพื้นที่สาธารณะอย่าง
มีส่วนร่วม
5.1.1 ความส าเร็จของการบริห ารจั ดการอย่ างมีส่ วนร่วมของ
สวนหลวงพระราม 8
จุดเด่นของสวนหลวงพระราม 8 ที่ตรงกับต้นแบบการบริหาร
จั ด การพื้ น ที่ ส าธาณณะอย่ า งมี ส่ ว นร่ ว ม คื อ การที่ ส วนหลวง
พระราม 8 มีการออกแบบพื้นที่ที่มีความหลากหลายและรองรับกับ
กิ จ กรรมที่ ห ลากหลายท าใหเกิ ด ปฏิ สั ม พั น ธ์ ที่ ดี ภ ายใน ซึ่ ง เมื่ อ
พิจารณาถึงงานวิจัย ในโครงการ Project for Public space จะ
พบว่ าคุ ณ สมบั ติ ดั งกล่ าวเป็ น คุ ณ สมบั ติ ที่ มี ค วามส าคั ญ และเป็ น
จุดเริ่มต้นของพื้นที่สาธารณะที่สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนได้
เป็นอย่างดี [7-8]
5.1.2 อุ ป สรรคในการบริห ารจั ดการอย่ า งมี ส่ วนร่วมของสวน
หลวงพระราม 8
ประเด็นที่เป็นอุปสรรคในการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วมของ
สวนหลวงพระราม 8 คือ การไม่เปิดโอกาสให้ผู้ใช้พื้นที่ได้มีอานาจ
ในการบริหารจัดการพื้นที่ได้อย่างมีศักยภาพร่วมกัน ส่งผลให้ พื้นที่
ไม่สามารถพัฒนาได้ในแง่ที่ตรงต่อความต้องการของผู้ใช้งานจริง ๆ
5.2 การวิเคราะห์ ปั จ จัย กระบวนการมี ส่วนร่ว มในการบริหาร
จัดการพื้นที่สาธารณะ สวนหลวงพระราม 8
จากการศึกษาพบประเด็นที่เกี่ยวข้องกับหลั กการบริหารจัดการ
พื้นที่สาธารณะอย่างมีส่วนร่วมดังนี้
5.2.1 ปัจจัยด้านพื้นที่
จากกิจกรรมที่ปรากฏในพื้นที่สวนหลวงพระราม 8 ประกอบไป
ด้วยกิจกรรมที่ เกิด ขึ้นทั้งภายในพื้นที่ สวนสาธารณะที่เป็ นพื้นที่ สี
เขี ยว และเป็ น บริเวณพื้น ที่ ใต้ส ะพานพระราม 8 สะท้ อ นให้ เห็ น
ความเชื่อมโยงของพื้นที่ สาธารณะที่ มีการใช้กิจกรรมอย่างทั่ วถึง
พื้นที่ โดยสวนหลวงพระราม 8 จะมีประตูเปิด-ปิด ระหว่างพื้นที่ใต้
สะพานพระราม 8 และพื้นที่สีเขียว
นอกจากนี้พื้นที่ต่าง ๆ ในสวนสาธารณะเอื้อให้เกิดกิจกรรมที่
หลากหลาย ดังที่ได้อธิบายไปข้างต้น โดยกิจกรรมดังกล่าว เป็นส่วน
ช่วยให้เกิดการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้คน จากการศึกษางานวิจัย
ด้ า นพื้ น ที่ ส าธาณะ ของสถาบั น World Resources Institute
พบว่าปัจจัยดังกล่าวถือว่ามีความสาคัญต่อการสร้างกระบวนการมี
ส่วนร่วมในบริหารจัดการพื้นที่สาธารณะเป็นอย่างมาก [9-10]

6. สรุปและเสนอแนะนโยบาย
ผู้ใช้สวนสาธารณะมีค วามต้องการเป็นส่วนหนึ่งของการบริหาร
จัดการพื้นที่สาธารณะที่ตนเองได้เข้าใช้งาน ซึ่งหากเกิดขึ้นได้จริงจะ
ส่งผลให้เกิดศักยภาพในการบริหารจัดการพื้นที่สาธาณะอย่างมีส่วน
ร่วมในประเทศไทย
หากจะน าสวนหลวงพระราม 8 มาสร้างการเป็น ต้นแบบการ
บริหารจัดการพื้นที่สาธาณะอย่างมีส่วนร่วมนั้นสิ่งสาคัญที่ต้องมีการ
พัฒนาต่อยอด ดังนี้
6.1 การเพิ่มช่องทางการเข้าถึงระหว่างผู้ใช้สวนและผู้มีหน้าที่ใน
การบริหารจัดการสวนสาธารณะ
มีการจัดทารูปแบบการเข้าถึงระหว่างผู้ใช้สวนและผู้มีอานาจ
หน้าที่ในการบริหารจัดการ สวนหลวงพระราม 8 ได้แก่ สานักงาน
สวนสาธารณะกรุงเทพมหานครและประชาชนผู้ใช้สวน

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................
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6.2 เพิ่ มแนวทางการรับรู้ข้อมูลเบื้องต้นของสวนสาธารณะทั้ง
ข้อกาหนดและกฎระเบียบต่าง
การประชาสั มพั น ธ์ เรื่อ งข้อ ก าหนดต่ าง ๆ ในพื้ น ที่ ส วนหลวง
พระราม 8 จะเป็นการช่ วยสร้างความเข้าใจพื้นฐานในการเข้าใช้
สวน ร่ว มทั้ งหน่ วยงานที่ ดู แ ลพื้ น ที่ ค วรให้ ความสนใจในการรับ รู้
ข่าวสารและเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ จากผู้ใช้สวน
6.3 บทสรุปสู่แนวทางการบริหารจัดการพื้ นที่สาธารณะอย่างมี
ส่วนร่วมของประเทศไทย
พื้นที่สาธารณะในประเทศไทยควรเริ่ มต้นจากการออกแบบ
พื้นที่ที่ดี และตรงต่อความต้ องการของผู้ใช้งาน จากศึกษาพบว่า
ผู้ใช้งานพื้นที่สาธารณะมักจะอยู่ในบริเวณละแวกใกล้เคียงกับพื้นที่
การเปิ ดโอกาสให้ผู้ คนเหล่านั้น ได้แสดงความคิด เห็ นตั้งแต่ต้น ใน
กระบวนการออกแบบพื้นที่สาธารณะจะถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สาคัญ
ในการมีพื้นที่ประกอบกิจกรรมที่หลากหลาย และนามาสู่การสร้าง
กระบวนการมีส่ วนร่วมในการบริหารจัดการพื้นที่สาธารณะได้ใน
ที่สุด
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บทคัดย่อ
รถม้า สัญลักษณ์ทางการท่องเที่ยวของจังหวัดลาปางที่มีความผูกพันกับผู้คนในจังหวัดมายาวนาน มีความเป็นเอกลักษณ์ ทังด้าน
โครงสร้างของยานพาหนะ และเรื่องราวความผูกพันระหว่างคนกับม้าที่ทางานร่วมกัน งานวิจัยนีมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อรวบรวมองค์ความรู้เรื่อง
รถม้าลาปางในรูปแบบแหล่งการเรียนรู้ในท้องถิ่น 2) เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนา “บ้านม้าท่านา” ในการเป็นแหล่งการเรียนรู้ในท้องถิ่น
เกี่ยวกับรถม้าลาปาง ผลการวิจัยพบว่า 1) องค์ความรู้เรื่องรถม้าลาปางสาหรับการเผยแพร่ให้กับนักท่องเที่ยวหรือผู้ที่สนใจ จะเริ่มตังแต่ประวัติ
ความเป็นมา ลักษณะของรถม้าและตัวม้า การฝึกม้า การประกอบตัวถังรถม้า การท่องเที่ยวตามเส้นทางรถม้า การตีเกือกม้า การดูแลรักษารถ
ม้า และการเลียงม้าซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสัมผัสวิถีชีวิตของสารถีรถม้า 2) แนวทางการพัฒนา “บ้านม้าท่า
นา” ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและแหล่งการเรียนรู้ในท้องถิ่น ผ่านรูปแบบการเผยแพร่องค์ความรู้เรื่องรถม้าลาปาง รูปแบบการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนด้านการบริการนักท่องเที่ยวในการนั่งรถม้าชมวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์แต่ละสถานที่ตามเส้นทางรถม้า และการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกทางการท่องเที่ยวโดยใช้งานไม้แกะสลักที่มีชื่อเสียง และเป็นวัสดุที่มีในท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้
ค้าส้าคัญ: แหล่งการเรียนรู้ในท้องถิ่น, เส้นทางรถม้าเพื่อการท่องเที่ยว, บ้านม้าท่านา, จังหวัดลาปาง

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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รวมองค์ความรู้อาจเป็นสถานที่หรือศูนย์รวมที่ประกอบด้วยข้อมูล
ข่าวสาร ความรู้ และกิจกรรมที่มี ซึ่ง “บ้านม้าท่านา”มีส่วนประกอบ
ของกระบวนการเรี ย นรู้หรื อ กระบวนการเรี ย นการสอนที่ ผู้ รู้ ใ น
ท้ องถิ่ น หรือปราชญ์ ท้ อ งถิ่น เป็ น คนถ่ ายทอด ซึ่งจะสามารถท าให้
นั ก ท่ อ งเที่ ย วเกิ ด ความประทั บ ใจตลอดจนการได้ มี ส่ ว นร่ ว มใน
กิจกรรมต่างๆที่มีในชุมชนท้องถิ่นจะก่อให้เกิดรายได้ให้แก่ชุมชนที่
เกี่ยวข้อง และเกิดการสร้างอาชีพตามมาภายหลัง

1. บทน้า
จังหวั ด ลาปางเป็ น หนึ่ งในจั งหวัด ภาคเหนื อ ตอนบนที่ มี แหล่ ง
ท่ อ งเที่ ย วอยู่ เป็ น จ านวนมาก มี ศิ ลปวัฒ นธรรมที่ เป็ น เอกลั ก ษณ์
รวมถึงวิถีชีวิตที่ยังคงเรียบง่าย ซึ่งสถานที่ท่องเที่ยวในเขตเทศบาล
นครลาปางนัน จะอยู่ในเส้นทางท่องเที่ยวของรถม้าอีกด้วย (Horse
Carriage Route) รถม้ า ล าปางเป็ น สิ่ ง ดึ ง ดู ด ความสนใจของ
นักท่องเที่ยวทังชาวไทยและชาวต่างชาติอย่างมาก และเป็นความ
ภาคภูมิใจของชาวลาปาง ที่กล่าวได้ว่าเป็นจังหวัดเดียวของประเทศ
ไทยที่ยังคงมีรถม้าให้เห็น ด้วยเหตุผลนีเองนครลาปางจึงได้ชื่อว่า
เป็นเมืองรถม้า ดังที่ปรากฏในคาขวัญของจังหวัดลาปางที่ว่า “ถ่าน
หินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม งานพระธาตุลือไกล ฝึกช้าง
ใช้ลือโลก” ซึ่งรถม้าได้เข้ามาสู่จังหวัดลาปางครังแรกในช่วงสมัยของ
เจ้ า บุ ณ ยวาทย์ ว งศ์ ม านิ ต ตรงกั บ สมั ย รั ช กาลที่ 5 เนื่ อ งจากใน
ขณะนันการคมนาคมขนส่งทางรถยนต์ยังไม่พัฒ นามานครลาปาง
พาหนะชนิ ด เดี ยวที่ สามารถใช้ บ รรทุ กสิ่ งของหรือ สิ น ค้าที่ มีค วาม
รวดเร็วที่สุดก็คือ “รถม้า” และในปัจจุบันรถม้าได้มีการอนุรักษ์และ
พัฒนามาเป็นพาหนะที่ใช้ในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัด
ลาปาง [1]
ปัจจุบันได้มีการพัฒนาเส้นทางรถม้าเพื่อการท่องเที่ยวสาหรับ
กาหนดจุดจอดรถม้าตามสถานที่ท่องเที่ยวสาคัญ ซึ่งมีทังหมดจานวน
4 เส้ น ทาง [2] ได้ แ ก่ เส้ น ทางรถม้ า สายสั ก การะ ประกอบด้ ว ย
สถานที่ ท่ อ งเที่ ย วส าคัญ ที่ รถม้ าวิ่ งผ่ านดั งนี 1) วัด บุ ญ วาทย์ วิห าร
2) ศาลหลั กเมื อง 3) หออะม๊ อ ก 4) บ้ านเสานั ก 5) บ้ านหลุ ย ส์ ที
เลี ยวโนเวนส์ 6) วัด พระแก้ วดอนเต้าสุ ชาดาราม 7) สถานปฏิ บั ติ
ธรรมหลวงพ่อเกษม เขมโก 8) วัดเจดีย์ซาวหลัง
เส้นทางรถม้าสายประวัติศาสตร์ ประกอบด้วยสถานที่ท่องเที่ยว
สาคัญที่รถม้าวิ่งผ่านดังนี 1) สะพานรัษฎาภิเศก 2) กาดหัวขัว(ตลาด
รัษฎา) 3) บ้านเสานัก 4) วัดประตูป่อง 5) กู่เจ้าย่าสุตา 6) ถนนสาย
วัฒ นธรรม 7) วัด แสงเมื อ งมา 8) วัด พระแก้วดอนเต้ าสุ ชาดาราม
9) ก าแพงเมื อ งประตู ม้ า 10) สถานปฏิ บั ติ ธ รรมหลวงพ่ อ เกษม
เขมโก 11) วัดปงสนุก
เส้ น ทางรถม้ า สายเศรษฐกิ จ –รถไฟ ประกอบด้ ว ยสถานที่
ท่ อ งเที่ ย วส าคั ญ ที่ ร ถม้ า วิ่ งผ่ า นดั งนี 1) สถานี ร ถไฟนครล าปาง
2) ตลาดเก๊ า จาว 3) วั ด ศรี ร องเมื อ ง 4) ห้ า แยกหอนาฬิ ก า และ
5) วัดศรีชุม
เส้น ทางรถม้าสายเศรษฐกิจ –ตลาดจีน ประกอบด้ วยสถานที่
ท่ อ งเที่ ย วส าคั ญ ที่ ร ถม้ า วิ่ ง ผ่ า นดั ง นี 1) สะพานรั ษ ฎาภิ เ ศก
2) กาดกองต้า 3) อาคารหม่องโง่ยซิ่น 4) อาคารฟองหลี 5) ห้าแยก
หอนาฬิกา
นอกจากเส้นทางรถม้าทัง 4 เส้นทางที่กล่าวมาแล้ว ในด้านการ
เผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับรถม้าลาปางให้กับนักท่องเที่ยวหรือผู้ที่
ส น ใจ ท างผู้ วิ จั ย ได้ เล็ งเห็ น ค วาม ส าคั ญ ข อ งการสื บ ท อ ด
ศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ในท้องถิ่นในรูปแบบแหล่งการเรียนรู้
ที่เป็นแหล่งรวมวิทยาการที่สังคมยอมรับ และถือว่าเป็นสิ่งสาคัญยิ่ง
และจาเป็นสาหรับการเรียนรู้ศึกษาค้นคว้าของ โดยเป็นแหล่งหรือที่

2. วัตถุประสงค์การวิจัย
1) เพื่อรวบรวมองค์ความรู้เรื่องรถม้าลาปางในรูปแบบแหล่งการ
เรียนรู้ในท้องถิ่น
2) เพื่อศึกษาแนวทางการพั ฒนา “บ้านม้าท่านา” ในการเป็ น
แหล่งการเรียนรู้ในท้องถิ่นเกี่ยวกับรถม้าลาปาง

3. ขอบเขตการวิจัย
ขอบเขตเชิงพืนที่
แหล่งการเรียนรู้ในท้องถิ่น “บ้านม้าท่านา” ตังอยู่ในชุมชนท่า
มะโอ อาเภอเมือง จังหวัดลาปาง ซึ่งเป็นชุมชนแหล่งท่องเที่ยวย่าน
เมืองเก่าหรือที่เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “ย่านเมืองเก่าเขลางค์นคร” โดย
ยั งคงสภาพของบ้ า นเรื อ น ความร่ ม รื่ น ของต้ น ไม้ ใหญ่ และการ
อนุ รั ก ษ์ วิ ถี ชี วิ ต ในชุ ม ชนในรู ป แบบการท่ อ งเที่ ย วโดยชุ ม ชน มี
กิจกรรมให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม และยังเป็นหนึ่งใน
เส้นทางรถม้าที่อยู่ในเขตเทศบาลนครลาปาง

4. วิธีการวิจัย
การศึกษาวิจัยในโครงการ การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ในท้องถิ่น
ตามเส้นทางรถม้าเพื่อการท่องเที่ยว “บ้านม้าท่านา” จังหวัดลาปาง
ในภาพรวมของการก าหนดระเบี ย บวิ ธี วิ จั ย (Methodology) ที่
นามาใช้ในการศึกษาครังนี ผู้วิจัยได้กาหนดระเบียบวิธีวิจัยเป็นการ
วิ จั ย เชิ ง ส ารวจ (Survey Research) และการวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ
(Qualitative Research) มาใช้ในการดาเนินการศึกษาโดยสรุปดังนี
4.1 การวิจัยเชิงส้ารวจ (Survey Research)
ผู้ วิ จั ย ใช้ ก ระบวนการศึ ก ษาและวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล จากเอกสาร
บทความ รายงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ใน
ท้ องถิ่ น และองค์ ค วามรู้ เรื่องรถม้ าล าปางในการน ามาใช้ เป็ น แนว
ทางการพัฒ นา “บ้านม้าท่านา” และใช้วิธีการลงพืนที่สารวจ โดย
การบันทึกภาพและสังเกตการณ์เพื่อเก็บข้อมูลทางกายภาพของพืนที่
วิถีชีวิต การมีส่วนร่วมของชุมชน และความเชื่อมโยงกั บเส้นทางรถ
ม้าที่มีอยู่ก่อนแล้ว
4.2 การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
ผู้วิจัยได้ใช้กระบวนการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview)
โดยมี ก ารออกแบบโครงสร้ า งค าถามที่ สามารถน าไปใช้ ใ น
กระบวนการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Guide Interview) ซึ่งเป็น
แบบสัมภาษณ์ ที่ไม่มีการกาหนดโครงสร้างของข้อคาถามที่ตายตัว
แต่ ก าหนดแนวข้ อ ค าถามแบบเปิ ด กว้ า งหรื อ เป็ น การใช้ แ บบ

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

141

ภาคบรรยาย

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ประจาปี พ.ศ. 2563 วันที่ 15 – 16 ธันวาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

สั ม ภาษณ์ ป ลายเปิ ด ผู้ ใ ห้ สั ม ภาษณ์ เป็ น ผู้ ที่ มี ค วามรู้ แ ละความ
เชี่ยวชาญในเรื่องการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ในท้องถิ่นตามเส้นทาง
รถม้าเพื่อ การท่องเที่ยว ได้แก่ 1) ครูภูมิ ปัญ ญาท้ องถิ่น เรื่องรถม้ า
ลาปาง 2) หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องในเขตเทศบาล
นครล าปาง 3) สารถีรถม้า 4) ผู้ นาชุ ม ชน รวมทั งสิน 40 คน โดย
กระบวนวิ ธี ก ารวิ จั ย ในลั ก ษณะนี จะเปิ ด โอกาสให้ ผู้ ที่ มี ค วามรู้
ความชานาญสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างหลากหลาย และมี
มุมมองที่แปลกใหม่

ยุ ค แรกนอกจากการใช้ ข นส่ งสิ น ค้ า แล้ ว สมั ย นั นได้ มี บ ริ ษั ท จาก
ประเทศอังกฤษเข้ามาท าธุรกิจป่าไม้ในจังหวัดลาปาง เช่น บริษั ท
บอมเบย์ จากัด , บริษัทหลุยส์ ทีเลียวโนเวนส์ โดยนายห้างป่าไม้ซึ่ง
เป็นชาวอังกฤษและเยอรมันได้สร้างสนามตีโปโลและใช้ม้าในการแข่ง
เป็ นจ านวนมาก รวมถึงในจั งหวัดลาปางมีโรงงานท าล้ อเกวียนที่
ใหญ่ ที่ สุ ด ในภาคเหนื อ ตอนบน จึ ง สามารถผลิ ต ล้ อ รถม้ า ซึ่ ง มี
โครงสร้างคล้ายกับล้อเกวียนขึนแทนของเก่าที่ชารุด สามารถซ่อม
และผลิตขึนใช้เองโดยไม่ต้องสั่งซือจากต่างประเทศ
โดยความเป็นมาของรถม้าลาปางนั นได้เริ่มต้นในปี พ.ศ. 2458
ซึ่ งตรงกั บ รั ช สมั ย ของพระบาทสมเด็ จ พระมงกุ ฏ เกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว
ประเทศไทยได้วางรางรถไฟขึนมาถึงเมืองลาปาง มีการขนรถม้าจาก
กรุงเทพฯขึนรถไฟมาด้วย ทังนีเป็นเพราะโครงการต่อเชื่อมถนนสาย
3 ซึ่ งเป็ น ถนนสายแรกหลั งจากสถาปนากรมทาง โดยเป็ น สายที่
ทอดตัวจากลาปางไปถึงเชียงราย รถม้าจึงได้เข้ามามีบทบาทสาคัญ
ด้วยการเป็นพาหนะรับส่งผู้โดยสารจากตัวสถานีรถไฟนครลาปางเข้า
สู่ ตั วเมื อ ง มี ระยะทาง 2 กิ โลเมตร รถไฟขบวนแรกที่ ร ถม้ าได้ รั บ
ผู้ โ ดยสารที่ ล าปางคื อ วั น ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2459 [4] ปั จ จุ บั น
บทบาทรถม้ า ได้ เปลี่ ย นแปลงไปตามกาลเวลา รถม้ า ซึ่ งเคยเป็ น
พาหนะโดยสารสาหรับผู้คนในท้องถิ่นได้กลายมาเป็นพาหนะเพื่ อ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว
ส่วนประกอบของรถม้าลาปางแบ่งได้ดังนี คือ 1) ตัวถัง ทาด้วย
ไม้สาหรับเป็นที่นั่งของผู้โดยสาร 2) ล้อ ล้อหน้ามี 24 ซี่ และล้อหลัง
มี 28 ซี่ 3) หลังคา ใช้บั งแดด บั งฝน หุ้ม ด้วยผ้ าใบหนังเทีย มและ
สามารถพับได้ 4) แหนบ สาหรับกันแรงกระแทก คู่หน้า 1 คู่ และคู่
หลัง 1 คู่ 5) ลูกโม่ ทาหน้าที่เป็นตัวเลียว เป็นจุดหมุนให้รถม้าเลียว
ซ้าย–ขวา 6) แม่แรง ต่อจากตัวถังและแหนบรถม้ามาถึงลูกโม่ และ
ยึดติดกับแหนบและล้อ 7) กระดิ่ง เปรียบเหมือนแตรรถยนต์ ต้องใช้
เท้าเหยียบปุ่มที่อยู่ใต้เท้าของคนขับ 8) คานรถม้า เชื่อมต่อระหว่าง
รถม้าและม้า เพื่อลากจูงรถม้า 9) ตะเกียง ปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนมา
ใช้หลอดไฟเพื่อให้ความสว่างแทน 10) ม้า รถม้าลาปางจะเทียมม้า
เพียง 1 ตัวต่อ 1 คัน
นอกจากนียังมีส่วนประกอบของเครื่องม้าสาหรับสวมให้ม้าใน
การเทียมรถม้า ดังนี 1) บังตา ม้าเป็นสัตว์ที่ตื่นตกใจง่าย จึงต้องปิด
ตาสองข้างเพื่อให้ม้ามองตรงไปข้างหน้า บังตาทามาจากหนังควาย
ฟอก 2) บังเหียน ทาด้วยเหล็ก ใช้บังคับให้ม้าเดินซ้าย–ขวา โดยใช้
ติดกับหัวม้า 3) ปะอก ใช้รัดอกม้า แล้วนาไปต่อกับตัวม้า เพื่อให้ม้า
ลากตัวรถม้า ทาจากหนังเทียมและยางรถยนต์ 4) เครื่องหลังและ
สายหาง ใช้บังคับม้าและเบรกม้า โดยใช้รัดในช่วงบันท้ายม้า

5. วิธีด้าเนินการวิจัย
1. ศึกษาทฤษฎี ผลงานวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ แหล่งการ
เรียนรู้ในท้องถิ่น
2. การส ารวจพื นที่ จั ด เก็ บ ข้ อ มู ล ภาคสนาม สั ง เกต และ
สัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง
3. วิเคราะห์ องค์ค วามรู้ กิ จกรรมการท่ องเที่ ยวที่ มีในชุ มชนที่
เหมาะสมเพื่อนามาใช้ในการหาแนวทางการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้
ในท้องถิ่น
4. ศึกษาทัศนคติและรับฟังความคิดเห็น ความต้องการจากชุมชน
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นาผลที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อหาข้อสรุป
5. สารวจและจัดเก็บข้อมูลเพิ่มเติม รวมทังวิเคราะห์รายละเอียด
ขององค์ความรู้ กิจกรรมที่เหมาะสมกับนักท่องเที่ยว
6. นาผลที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อกาหนดแนวทางการพัฒนาแหล่ง
การเรียนรู้ในท้องถิ่นตามเส้นทางรถม้าเพื่อการท่องเที่ยว “บ้านม้า
ท่านา”
7. ออกแบบแนวคิดในการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกับ
เส้นทางรถม้าที่วิ่งให้บริการในเขตเทศบาลนครลาปาง
8. สรุ ป แนวทางการพั ฒ นาแหล่ งการเรี ย นรู้ ใ นท้ อ งถิ่ น การ
ส่งเสริม แหล่ งท่ อ งเที่ ย วในชุม ชน การส่งเสริม กิจ กรรมในชุ มชนที่
เกี่ยวข้อง

6. ผลการวิจัย
ผู้ วิ จั ย ใช้ ก ระบวนการศึ ก ษาและวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล จากเอกสาร
บทความ และรายงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับแหล่งการเรียนรู้ในท้องถิ่น
โดยใช้วิธีการลงพืนที่สารวจ การบันทึกภาพ และการสังเกตการณ์
เพื่ อเก็บข้ อมูลด้านกายภาพของพืนที่ ร่วมกับ การใช้กระบวนการ
สั ม ภาษณ์ เชิ ง ลึ ก (In-Depth Interview) โดยมี ก ารออกแบ บ
โครงสร้างคาถามที่สามารถนาไปใช้ในกระบวนการสัมภาษณ์แบบกึ่ง
โครงสร้าง (Guide Interview) บุคคลที่ เป็ นผู้ที่มีความรู้และความ
เชี่ ย วชาญในเรื่ อ งการการพั ฒ นาแหล่ งการเรี ย นรู้ในท้ อ งถิ่ น ตาม
เส้นทางรถม้าเพื่อการท่องเที่ยว เช่น ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น หน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน สารถีรถม้า และผู้นาชุมชน เป็นต้น
6.1 องค์ความรู้เกี่ยวกับรถม้าล้าปาง
จังหวัดลาปางถือเป็นจังหวัดเดียวในประเทศไทยที่ยังคงมีรถม้า
รูป แบบเดิม จากประเทศอังกฤษใช้ จนปั จจุ บัน เรียกว่ารถม้ าแบบ
“Victoria” ส่วนใหญ่จะผลิตและนาเข้ าจากประเทศอังกฤษ [3] ใน

รูปที่ 1 รถม้าลาปาง
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ศิ ล ปวั ฒ นธรรม วิ ถี ชี วิ ต ของชาวล าปาง สถาปั ต ยกรรมโบราณ
บ้านเรือนที่ยังคงรูปแบบดังเดิม พื นที่สองข้างทางรายรอบไปด้วย
ต้นไม้ใหญ่ รวมถึงกิจกรรมในชุมชนที่นักท่องเที่ยวสามารถมีส่วนร่วม
ทังการตักบาตร การเลือกซืออาหารท้องถิ่น การทาตุงใย ตุงพญายอ
การทาดอกเอืองผึงจากเทียน เป็นต้น

6.2 เส้ น ทางรถม้ า เพื่ อ การท่ อ งเที่ ย วในเขตเทศบาลนคร
ล้าปาง
จากเส้นทางรถม้า 4 เส้นทางได้แก่ เส้นทางรถม้าสายสักการะ
เส้นทางรถม้าสายประวัติศาสตร์ เส้นทางรถม้าสายเศรษฐกิจ–รถไฟ
และเส้นทางรถม้าสายเศรษฐกิจ–ตลาดจีน ดังที่กล่าวในบทนาไปแล้ว
ในด้านการบริการสถานีรถม้าสาหรับนักท่องเที่ยว ได้มีสถานีรถม้า
กระจายอยู่ตามในตัวเมืองจานวน 5 สถานีได้แก่ 1) สถานีรถม้าข้าง
มิวเซียมลาปาง 2) สถานีรถม้าหน้าโรงเรียนเทศบาล 4 3) สถานีรถ
ม้าข้างโรงแรมเวียงทอง 4) สถานีรถม้าหน้าตลาดอัศวิน 5) สถานีรถ
ม้าหน้ าศู น ย์ การค้ าเซ็ น ทรัล ลาปาง ซึ่ งอานวยความสะดวกให้ กั บ
นักท่องเที่ยวในการเลือกขึนรถม้าในบริเวณใกล้ที่พัก และในปัจจุ บัน
ได้มีระบบการสั่งจองรถม้าผ่านสารถีรถม้าเพื่ อให้มารับถึงที่พั กได้
นอกเหนือไปจากการขึนรถม้าที่สถานีรถม้าโดยตรง

รูปที่ 3 การนั่งรถม้าชมเมือง
2) กิจกรรมขี่ม้าเลาะริมแม่นาวัง การอาบนาม้าและให้อาหารม้า
เป็นกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวสามารถมีส่วนร่วมนอกจากการนั่งรถม้า
เที่ยว แทรกความรู้ของรถม้าลาปางจากโครงสร้างรถม้า การดูแล
รัก ษา ท าความสะอาดรถม้า หลั งจากนั นน าม้าออกจากคอกเพื่ อ
เตรียมอาบนา โดยมีการเตรียมวัสดุอุปกรณ์ การให้ความรู้พืนฐานใน
การดูม้า การเตรียมอาหารร่วมกับเจ้าของม้า การทดลองจูงม้าหรือขี่
ม้าเดินเล่นบริเวณรอบๆบ้านไปจนถึงการขี่ม้าเดินเลาะริมแม่นาวัง
ยามเย็น

รูปที่ 2 แผนที่เส้นทางรถม้า 4 เส้นทางรอบเขตเทศบาลนครลาปาง
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563
6.3 แหล่งการเรียนรู้ในท้องถิ่น “บ้านม้าท่าน้า”
ในการรวบรวมองค์ความรู้เรื่องรถม้าลาปางเพื่อการเผยแพร่ให้
นักท่องเที่ยวได้รู้จักวิถีชีวิตของคนเลียงม้าและอาชีพสารถีรถม้ามาก
ขึนนัน ได้ใช้พืนที่บริเวณริมแม่นาวังซึ่งนอกจากมีความเป็นธรรมชาติ
ความเป็นส่วนตัว ความร่มรื่นของต้นไม้ใหญ่ ยังมีความเหมาะสมใน
การใช้เป็นกิจกรรมเลียงม้าของนักท่องเที่ยวได้ โดย “บ้านม้าท่านา”
เปรียบได้เหมือนสถานที่ที่เก็บเรื่องราวและความเป็นมาของวิถีชีวิต
และประวัติศาสตร์ของรถม้าลาปาง จากเจ้าของพืนที่ “ว่าที่ร้อยเอก
สุพจน์ ใจรวมกูล” ที่มีความผูกพันกับรถม้าและสืบทอดอาชีพสารถี
รถม้า มีการถ่ายทอดวิชาความรู้ให้กับเยาวชนที่สนใจ และมีความ
ต้องการเปิดให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ในท้องถิ่นสาหรับนักท่องเที่ยวที่
มีความต้องการนั่งรถม้าและมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับรถ
ม้า ผ่านกระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมที่หลากหลาย

รูปที่ 4 นักท่องเที่ยวทดลองอาบนาม้า
3) การสาธิต การตี เกื อกม้ าและลง Workshop ร่ วมกัน การตี
เกือกม้าแบบโบราณด้วยมือ จากช่างตีเกือกม้าคนสุดท้ายของลาปาง
โดยจะมีขนาด 11 นิว ที่มีความหมายเกี่ยวกับวิสัยทัศน์การประดิษฐ์
คิดค้น การบรรลุเป้าหมาย ทัศนคติที่ดีและอุดมคติที่สูงขึน มีรูตะปู 8
รู ซึ่งเลข 8 เป็นเลขมงคลของจีนแปลว่า ความร่ารวย และยังเป็ น
เครื่องหมาย Infinity ที่หมายถึง ไม่มีที่สินสุด คนจีนจึงเชื่อว่าเลข คือ
ความร่ารวยที่ไม่มีที่สินสุด และในส่วนกิจกรรม Workshop จะเป็น
การสานตาข่ ายบนเกื อ กม้ าในรู ป แบบ Dreamcathcher มี ค วาม
หมายถึง “ตาข่ายดักฝัน” ซึ่งโบราณเชื่อว่าจะช่วยกรองฝัน ให้ฝันดี

6.4 รูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ของนักท่องเที่ยว
ในส่วนของกิจกรรมการเรียนรู้ ของนักท่องเที่ยวจะประกอบไป
ด้วย 1) การนั่งรถม้าชมเมือง สามารถเริ่มต้นเส้นทางตังแต่สถานีรถ
ม้าหรือจะเริ่มต้นจาก “บ้านม้าท่านา” ก็ได้เพราะอยู่ในบริเวณย่าน
เมื อ งเก่ า ท าให้ ร ถม้ า สามารถวิ่ ง บริ ก ารนั ก ท่ อ งเที่ ย ว พาชม

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

143

ภาคบรรยาย

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ประจาปี พ.ศ. 2563 วันที่ 15 – 16 ธันวาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

อยู่กับตัวและฝันร้ายสลายไป เสริมด้วยการร้อยลูกปัดที่ทาหน้าที่
เหมื อ นปั ด เป่ า สิ่ งไม่ ดี และยั งมี ลั ก ษณะของเกื อ กม้ า ที่ ห งายเพื่ อ
รองรับโชคลาภเงินทอง รวมถึงลวดลายบนเกือกม้าที่เป็นลวดลาย
มงคลของลาปาง

รูปที่ 7 ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกเพื่อการท่องเที่ยว
ประเภทงานม้าแกะสลัก
7.2 ความคิดเห็นของชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
จากการสัมภาษณ์บุคคลที่เป็นผูท้ ี่มีความรูแ้ ละความเชี่ยวชาญใน
เรื่องการการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ในท้องถิ่นตามเส้นทางรถม้าเพื่อ
การท่ อ งเที่ ย ว เช่ น ครู ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น หน่ ว ยงานภาครั ฐ และ
เอกชน สารถีรถม้า และผู้นาชุมชน โดยใช้กระบวนการสัมภาษณ์เชิง
ลึก (In-Depth Interview) โดยมี การออกแบบโครงสร้างคาถามที่
สามารถนาไปใช้ในกระบวนการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Guide
Interview) ผู้วิจัยได้นาบทสัมภาษณ์มาสรุปเป็นแต่ละประเด็น ดังนี
7.2.1 ความเป็นเอกลักษณ์ของแหล่งการเรียนรู้ในท้องถิ่น
“บ้านม้าท่าน้า”
การนาองค์ความรู้เกี่ยวกับรถม้าลาปางมาเชื่อมโยงกับการ
ท่องเที่ยวในรูปแบบที่นักท่องเที่ยวเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม การ
สื บ ทอดศิ ล ปวั ฒ นธรรมที่ เป็ น เอกลั ก ษณ์ ข องจั งหวั ด ล าปาง การ
ประยุ ก ต์ แ นวคิ ด ในการออกแบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข องที่ ร ะลึ ก ทางการ
ท่ อ งเที่ ย วที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์กั บ สถานที่ การใช้ วั ส ดุ อุ ป กรณ์ ที่ มี ใน
ท้องถิ่น การสร้างรายได้ให้แก่คนในท้องถิ่นในด้านการผลิตชินงาน
7.2.2 ปัญหาและอุปสรรคที่มีผลต่อการท่องเที่ยว
เนื่ อ งจากเป็ น แหล่ งท่ อ งเที่ ย วที่ พ่ ว งแหล่ งการเรี ย นรู้ ใ น
ท้องถิ่นที่เกิดขึนใหม่ ทาให้การประชาสัมพันธ์ยังไม่ครอบคลุมและยัง
ไม่เป็นที่รู้จักเท่าที่ควร รวมถึงสถานการณ์โรคระบาด Covid-19 ที่
ส่งผลกระทบโดยตรงกับการท่องเที่ยว การบริหารจัดการสถานที่ใน
กรณีนักท่องเที่ยวมาเป็นหมู่คณะ ซึ่งอาจต้องมีการแบ่งรอบการทา
กิจกรรมหรือใช้ลานกิจกรรมในชุมชนเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนด้วย
7.2.3 แนวทางการพั ฒ นาแหล่ ง การเรี ย นรู้ ในท้ อ งถิ่ น
“บ้านม้าท่าน้า”
การเร่ งประชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้ เป็ น ที่ รู้ จั ก ทั งในประเทศ และ
ต่างประเทศ เพื่อบรรจุเข้าสู่โปรแกรมการท่องเที่ยว การปรับปรุง
ภู มิ ทั ศ น์ ข องสถานที่ ให้ เหมาะสมและพร้อ มรองรับ การให้ บ ริก าร
นักท่องเที่ยว การกาหนดรูปแบบกิจกรรมแต่ละประเภทให้ชัดเจนทัง
เนือหาและเวลาที่เหมาะสม ตลอดจนเรื่องของการทาของที่ระลึกที่
ต้องหามาตรฐานการผลิตในกรณีที่ต้องผลิตชินงานจานวนมาก

รูปที่ 5 สาธิตการตีเกือกม้าแบบโบราณด้วยมือ
7. แนวทางการพัฒนา
7.1 แนวทางการพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข องที่ ร ะลึ ก ทางการ
ท่องเที่ยว
ในด้ า นแนวทางการพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข องที่ ร ะลึ ก ทางการ
ท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกับรถม้าลาปาง และ “บ้านม้าท่านา” จะเป็นใน
รูปแบบเกือกม้าสานตาข่ายที่นอกจากเป็นกิจกรรม Workshop ของ
นักท่องเที่ยวแล้ว ยังได้มีการออกแบบฐานวางเกือกม้าสาหรับแขวน
การออกแบบสีสัน และลวดลายบนเกือกม้าให้มี ความหลากหลาย
นอกจากนียังมีผลิตภัณฑ์ม้าแกะสลักที่วาดลวดลายมงคลของลาปาง
ในชื่ อ “อาลี บ าบา” ซึ่ งเป็ น ชื่อ ของม้ า ที่ มี ค วามผู ก พั น กั บ เจ้า ของ
“บ้านม้าท่านา” ในด้านการทางานร่วมอาชีพรถม้าและการก่อร่าง
สร้างตัวมาด้วยกัน

รูปที่ 6 ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกเพื่อการท่องเที่ยว
ประเภทงานเกือกม้า
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หลากหลายเป็นแหล่งเอื ออานวยให้ นักท่องเที่ยวหรือผู้ที่สนใจเกิด
การเรียนรู้แบบบูรณาการได้ดังนี 1) การได้เรียนรู้จากสภาพชีวิตจริง
สามารถน าความรู้ ที่ ได้ ไปใช้ ในชี วิ ต ประจ าวัน ได้ ช่ ว ยให้ เกิ ด การ
พัฒนาคุณภาพชีวิตในท้องถิ่น ชุมชน ธรรมชาติระบบ ความสัมพันธ์
ผ่านบุคคล สถานที่ และบริบททางสังคม 2) เรียนรู้ในสิ่งที่มีคุณค่า มี
ความหมายต่ อ ชี วิต ท าให้ เห็ น คุ ณ ค่ า เห็ น ความส าคั ญ ของสิ่ งนั น
3) สามารถเชื่อมโยงความรู้ท้องถิ่นสู่ความรู้สากล สิ่งที่อยู่ใกล้ตัวไปสู่
สิ่ งที่ อ ยู่ ไกลตั ว ได้ อ ย่ างเป็ น รู ป ธรรม 4) เห็ น ความส าคั ญ ของการ
อนุ รัก ษ์ และพั ฒ นาภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ศิล ปวัฒ นธรรม ทรัพ ยากร
และสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่ นได้อย่างต่อเนื่อ ง 5) ได้เรียนรู้จากแหล่ง
การเรียนรู้ที่หลากหลาย ได้ลงมือปฏิบัติจริง ส่งผลให้เกิดทักษะ การ
พัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ในหลากหลายมิติ
นอกจากนี การพั ฒ นาแหล่ งการเรีย นรู้ ในท้ อ งถิ่น ยั งสามารถ
นามาใช้ในลักษณะของแหล่งเรียนรู้ที่สามารถศึกษาได้ทั งในระบบ
นอกระบบ และตามอัธยาศัย ไว้ดังนี [8] 1) แหล่งเรียนรู้ตอบสนอง
การเรีย นรู้ที่ เป็ น กระบวนการ (process of learning) การเรีย นรู้
โดยการปฏิบัติจริง (learning by doing) 2) เป็นแหล่งทากิจกรรม
แหล่งทัศนศึกษา แหล่งฝึกงานและแหล่งประกอบอาชีพของผู้เรียน
3) เป็นแหล่งสร้างกระบวนการเรียนรู้ ให้เกิดขึนด้วยตนเอง 4) เป็น
ห้องเรียนทางธรรมชาติ เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้า วิจัย และฝึกอบรม
5) เป็นองค์กรเปิด ผู้สนใจสามารถเข้าถึงข้อมูลได้เต็มที่และทั่ วถึง
6) สามารถเผยแพร่ข้อมูลแก่ผู้เรียนในเชิงรุกสู่ทุกกลุ่มเป้าหมายอย่าง
ทั่วถึง ประหยัดและสะดวก 7) มีการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูล
ระหว่างกัน 8) มีสื่อประเภทต่างๆประกอบด้วย สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนและการพัฒนา
อาชีพ ซึ่งในส่วนของ “บ้านม้าท่ านา” ได้ดาเนิ นการด้านการเป็ น
แหล่งเรียนรู้ที่สามารถเข้ามาฝึกปฏิบัติจริงในเรื่ องของการดูแลม้า
รถม้า เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เกิดกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง และ
เริ่มประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักผ่านสื่อหลากหลาย
รูปแบบทังสื่อสิ่งพิมพ์ รายการโทรทัศน์ และสื่อโซเชียลมีเดียเพื่ อ
กระตุ้นการท่องเที่ยวให้กับรถม้าลาปาง
โดยในส่วนของการศึกษาในระบบนัน สามารถนาไปพัฒนาต่อใน
รูปแบบหลักสูตรท้องถิ่น หรือการบูรณาการองค์ความรู้ในท้องถิ่นเข้า
กับการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึง
ศิ ล ปวั ฒ นธรรมที่ มี เอกลั ก ษณ์ และความแตกต่ า งไปตามแต่ ล ะ
ภูมิภาค

8. อภิปรายผลการวิจัย
8.1 การรวบรวมองค์ ค วามรู้ เรื่ อ งรถม้ า ล้ า ปางในรู ป แบบ
แหล่งการเรียนรู้ในท้องถิ่น
จากการศึกษาและรวบรวมองค์ความรู้เรื่องรถม้าลาปาง โดยการ
สารวจและประเมินแบบสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า มีความต้องการที่จะ
สืบทอดความเป็นรถม้าลาปางให้คงอยู่ต่อไป ทังจากผู้ที่มีความสนใจ
และการสืบทอดในรูปแบบครอบครัว รุ่นต่อรุ่น สอดคล้องกับ
ธันยธรณ์ สิทธิชุม [5] ที่กล่าวถึงเครือข่ายความร่วมมือการอนุรักษ์
อาชีพขับรถม้าจังหวัดลาปางว่า สิ่งสาคัญในการอนุรักษ์รถม้าลาปาง
ไม่ใช่อยู่ที่ผู้ที่เป็นเจ้าของหรือรุ่นปู่ ยา ตา ยายเพียงอย่างเดียว แต่
เยาวชนหรือคนรุ่นหลังก็มีความสาคัญในด้านการสืบทอดภูมิปัญญา
เหล่านีให้คงอยู่ ซึ่งเนือหาที่สาคัญอันเป็นหัวใจหลักจะอยู่ที่ประวัติ
ความเป็น มาตังแต่จังหวัดลาปาง โดยร้อยเรียงเรื่องราวจากความ
เจริ ญ ของจั ง หวั ด ล าปางในช่ ว งยุ ค ปี พ .ศ. 2425–2440 ในสมั ย
เจ้านรนันทชัยชวลิต เจ้าผู้ครองนครองค์ที่ 9 ซึ่งตรงกับสมัยรัชกาลที่
5 ที่ ล าปางมี บ ทบาทเป็ น ศู น ย์ ก ลางการค้ า ที่ ส าคั ญ ในฐานะของ
ศูนย์กลางการค้าไม้สักภาคเหนือ และมีการนารถไฟ รถม้าเข้ามามี
บทบาททางการขนส่ง โดยในระยะแรกรถม้าจะใช้โดยสารและขนส่ง
สินค้าในตัวเมือง พอเริ่มมีรถประจาทางเข้ามามากขึนทาให้รถม้าได้
ปรับเปลี่ยนมาเป็นพาหนะโดยสารสาหรับการท่องเที่ยว [6] สาหรับ
การเปลี่ยนบทบาทของรถม้าเมื่อมาเป็นสัญลักษณ์ทางการท่องเที่ยว
ของจังหวัดลาปางนัน สารถีรถม้าถือว่ามีส่วนสาคัญในการขับเคลื่อน
กิจกรรมท่องเที่ยว โดยใช้ประสบการณ์ ความชานาญในการขับขี่รถ
ม้าร่วมกับการนาเสนอแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญต่างๆที่ รถม้าวิ่งผ่าน
สาหรับการเรียนรู้ส่วนใหญ่ของสารถีรถม้าจะมาจากวิธีการสังเกต
จดจา ลงมือทาโดยมีผู้ร่วมอาชีพช่วยแนะนา วิธีครูพักลักจา และลอง
ผิดลองถูก นอกจากนี ประสบการณ์ที่สั่งสมจนเกิดความชานาญ ทา
ให้ เกิ ด การเรี ย นรู้ เทคนิ ค ในการประกอบอาชี พ สารถี ร ถม้ า และ
กลายเป็นภูมิปัญญาเฉพาะตน สอดคล้องกับประดินันท์ อุปรมัย [7]
ที่ศึกษากระบวนการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านอาชีพในจังหวัด
นนทบุ รี ทั งการท าสวนทุ เรี ยน การท าเครื่ อ งปั้ น ดิ น เผา และการ
ทาอาหารคาว-หวาน ซึ่งมีวิธีรับการเรียนรู้มาจากการถ่ายทอดจาก
รุ่นสู่รุ่นภายในครอบครัว เครือญาติ มีทังการใช้วิธีจดบันทึก และการ
จดจ าภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น เหล่ า นั นพร้ อ มการฝึ ก ปฏิ บั ติ จ นเป็ น
ลักษณะเฉพาะของตนเอง
8.2 การศึก ษาแนวทางการพั ฒนา “บ้านม้าท่ าน้ า ” ในการ
เป็นแหล่งการเรียนรู้ในท้องถิ่นเกี่ยวกับรถม้าล้าปาง
จากผลการสารวจและประเมินบทสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า “บ้าน
ม้ าท่ าน า” และชุ ม ชนที่ อ ยู่ โดยรอบมี จุ ด เด่ น ที่ ก ารน าองค์ ค วามรู้
เกี่ ย วกั บ รถม้ า ล าปางมาเชื่ อ มโยงกั บ การท่ อ งเที่ ย วในรู ป แบบที่
นักท่องเที่ยวเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม การสืบทอดศิลปวัฒนธรรม
ที่ เป็ น เอกลั ก ษณ์ ข องจั งหวัด ล าปาง การประยุ ก ต์ แ นวคิ ด ในการ
ออกแบบผลิตภั ณ ฑ์ ของที่ระลึกทางการท่องเที่ยว ซึ่งบทบาทของ
แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นสามารถช่วยสร้างความรู้ได้ด้วยตนเอง เรียนรู้
จากการปฏิ บัติจริง รู้จักคิดแบบองค์รวม และการเรียนรู้ ด้วยวิธีที่

9. บทสรุป
การพั ฒ นาแหล่ งการเรี ย นรู้ ใ นท้ อ งถิ่ น “บ้ า นม้ า ท่ า น า”เพื่ อ
ถ่ า ยทอดองค์ ค วามรู้ กิ จ กรรมที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ ศิ ล ปวั ฒ นธรรมใน
ท้องถิ่นให้กับนักท่องเที่ยวหรือผู้ที่สนใจ ต้องเกิดจากความร่วมมือ
ของชุมชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ในการพัฒนาองค์ประกอบ
ต่างๆให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึน จากการศึกษาวิจัยสามารถสรุปได้ดังนี
1) ควรมีศูนย์บริการนักท่องเที่ยว เพื่อให้ข้อมูลและประชาสัมพันธ์
กิจกรรมของแหล่งการเรียนรู้ในท้องถิ่นนันๆ 2) ควรมีศูนย์การเรียนรู้
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และผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจและความเป็นเอกลักษณ์
ของท้ อ งถิ่ น 3) ส่ งเสริ ม กิ จ กรรมที่ เน้ น การเรี ย นรู้ จ ากภู มิ ปั ญ ญา
ท้องถิ่น 4) การสร้างกิจกรรมที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตในอดีตที่มีคุณ ค่า
ทางประวัติศาสตร์ ให้นักท่องเที่ยวหรือผู้ที่สนใจได้มีส่วนร่วมและ
เรียนรู้วิถีชีวิตของชุมชนในสมัยอดีต 5) การสร้างเส้นทางท่องเที่ยว
เพื่อเพิ่มกิจกรรมการท่องเที่ยว เช่น กิจกรรมนั่งรถม้าชมเมืองเก่า
เป็นต้น 6) การมีส่วนร่วมในการพัฒนาและจัดทาแผนกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรมที่เชื่องโยงตลอดทังปี
ด้านการนาไปใช้ประโยชน์ ในเชิงนโยบาย ทางจังหวัดสามารถ
ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวหรือแม้แต่เส้นทางรถม้าเพื่อการท่องเที่ยวใน
รูป แบบกิ จกรรมที่ มี ต ามปฏิ ทิ น การท่ องเที่ ย วในแต่ ล ะเดื อ น การ
นาเสนอโปรแกรมการท่องเที่ยวที่เน้นอัตลักษณ์ของลาปางผ่านรถม้า
สอดคล้องกับภาคธุรกิจการท่องเที่ยวที่สามารถเชื่อมโยงการใช้รถม้า
ที่ เป็ น ยานพาหนะท้ อ งถิ่ น เข้ า สู่ ส ถานที่ ท่ อ งเที่ ย วส าคั ญ ในเขต
เทศบาลนครลาปาง รวมถึงการวางจาหน่ายผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก
ทางการท่องเที่ยวตามเทศกาลสาคัญ งานสาคัญของจังหวัด ตามร้าน
ขายของที่ ระลึก ตามแหล่งท่อ งเที่ ยว และในด้านการสืบ ทอดองค์
ความรู้ที่เป็ นเรื่องของศิล ปวัฒ นธรรมอั นเป็ นเอกลักษณ์ สามารถ
น าเข้ า สู่ ก ารบู ร ณาการการจั ด การเรี ย นการสอนในโรงเรี ย นตาม
รายวิชาที่เกี่ยวข้อง
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พฤติกรรมการใช้แอพพลิเคชั่นไลน์ของนักศึกษาในจังหวัดยะลา
The behavior of using the Line application of students in Yala Province.
ชฎาภรณ์ สวนแสน1 และ ณัฐพงษ์ หมันหลี2
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2สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

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 พบว่าใช้งานแอพพลิเคชั่น
ไลน์ด้วยระบบปฏิบัติการ Android มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 60.9 และระยะเวลาเปิดใช้บัญชีแอพพลิเคชั่นไลน์ สูงสุด คือ 3 ปีขึ้นไป คิดเป็น
ร้อยละ 44.2 และช่วงเวลาที่ใช้งานแอพพลิเคชั่นไลน์คือช่วงเวลา 21.01 - 24.00 น. คิดเป็นร้อยละ 41.9 ใช้งานแอพพลิเคชั่นไลน์โดยเฉลี่ย/
ชั่วโมงต่อวัน ส่วนใหญ่ใช้ระยะเวลา 30 นาที -1 ชั่วโมง มากที่สุด ด้านการใช้งานแอพพลิเคชั่นไลน์เฉลี่ยวันต่อสัปดาห์มากที่สุดคือ ทุกวัน คิด
เป็นร้อยละ 89.5 ด้านการใช้งานแอพพลิเคชั่นไลน์ผ่านอุปกรณ์มือถือมากที่สุด คิ ดเป็นร้อยละ 90.4 ด้านการใช้งานฟังก์ชั่นงานแอพพลิเคชั่น
ไลน์และส่งข้อความมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 83.4
2.ความพึงพอใจในการใช้แอพพลิเคชั่นไลน์ของนักศึกษาในจังหวัดยะลา มีค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 2.89 (ปานกลาง) คือ สามารถทา
ให้คนสานสัมพันธ์กันมากขึ้น คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 3.16 รองลงมาคือ มีความสะดวกรวดเร็วในการใช้งาน, มีไทม์ไลน์ อัลบั้ม และโน๊ต ให้ใช้
งาน คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 3.10 มีขั้นตอนการดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นไลน์ ง่ายไม่ยุ่งยาก คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 3.08 ขั้นตอนการใช้งาน
ง่าย, มีสติ๊กเกอร์อีโมชั่นและอีโมจิให้เลือกใช้ได้หลากหลายและแอพพลิเคชั่นไลน์มีผลให้คนติดต่อกันได้อย่างรวดเร็ว มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน คิดเป็น
ค่าเฉลี่ยร้อยละ 3.06 มีการจัดวางรูปแบบหน้าจอที่มีความน่าสนใจ คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 3.03 มี Free Call และ Video Call ให้ใช้งานได้
ฟรี คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อ ยละ 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 ไว้สาหรับข้อมูลข่าวสารต่างๆ คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ
2.70 มีความปลอดภัยของข้อมูลที่รับส่ง คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 2.65 มีสติ๊กเกอร์ใหม่เสมอ คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 2.62 ตามลาดับ
คาสาคัญ: แอพพลิเคชั่นไลน์, 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
ได้ ทุกที่ ทุกเวลา เป็นที่นิยมในกลุ่มวัยรุ่นอย่างมาก ผู้วิจัยมีความ
สนใจเลือกกลุ่มประชากรดังกล่าว เพราะเป็นกลุ่มที่สามารถรับและ
เข้าถึงนวัตกรรมใหม่ๆ ได้ง่าย และเพื่อให้ทราบถึงปัจจัย อิทธิพลและ
การตอบสนองความต้องการซึ่ งเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ต้องการศึกษา
แนวทางในการใช้สื่อใหม่ในยุคปัจจุบันต่อไป

1. บทนา
1.1 ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ในปั จ จุบั น การการพั ฒ นาด้ านเทคโนโลยี นวัต กรรมการ
สื่ อ สารผ่ า นทางโทรทั ศ น์ มื อ ถื อ เป็ น ที่ นิ ย มกั น อย่ างมาก การเกิ ด
ซอฟแวร์ในโทรศัพท์มือถือ หรือที่เราเรียกกันว่าแอพพลิเคชั่นนั้น ใน
ปั จ จุ บั น มี แ อพพลิ เคชั่ น ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ สั งคมออนไลน์ เกิ ด ขึ้ น เป็ น
จ านวนมากและได้ รั บ ความนิ ย ม เนื่ อ งจากสามารถสื่ อ สารได้
หลากหลาย ไม่ ว่ า จะเป็ น ข้ อ ความ รู ป ภาพ วี ดี โ อ ออกมาเพื่ อ
ตอบ สนองความต้ อ งการของผู้ ใ ช้ ง านเป็ นจ านวนมาก แต่
แอพพลิเคชั่น ในการติ ดต่ อสื่อ สารที่ ได้รับ ความนิ ยมในหมู่ สมาร์ท
โฟนรองจากเฟซบุ๊คนั้นคือ แอพพลิชั่นไลน์ [1]
แอพพลิเคชั่นไลน์เป็นสื่อสังคมออนไลน์ที่ผู้นิยมใช้มากเป็น
อันดับ 2 รองจาก Facebook เป็นสื่อสังคมออนไลน์ที่สามารถ พิมพ์
โต้ตอบส่งข้อความ ข้อความเสียง วีดีโอและมีลูกเล่นที่หลากหลาย
เช่ น การส่ ง Sticker ในรูป แบบต่ างๆ ที่ สื่ อให้ เห็ น ถึ งอารมณ์ โดย
สามารถใช้ได้ผ่านทางโทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์ ในประเทศ
ไทย สถิติข้อมูลจาก Line Official พบว่า ลาดับรายชื่อประเทศที่มี
จานวนผู้ใช้ LINE มากที่สุด 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
การพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยมีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ที่สามารถใช้ได้อย่างครอบคลุมสะดวกรวดเร็ว และเป็นเครื่องมือการ
ติดต่อสื่อสารที่ราคาถูก มีลูกเล่นมากมาย เช่นด้านรูปแบบการใช้งาน
ที่สามารถสนทนาแบบกลุ่มและแบบเดี่ยว ส่งไฟล์เอกสาร ภาพถ่าย
ต่างๆ ได้จึงทาให้มีผู้ใช้เป็นจานวนมากโดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่น ที่เป็น
กลุ่มยอมรับเทคโนโลยีได้อย่างรวดเร็ว [3]
จากข้อมูลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาพฤติกรรมการใช้
แอพพลิ เคชั่ น ไลน์ และความพึ งพอพอใจของนั ก ศึ ก ษาในจั งหวั ด
ยะลา เนื่องจากปัจจุบันเป็นเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่สามารถติดต่ อ

1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1.2.1 เพื่ อศึ กษาพฤติ กรรมการใช้แอพพลิเคชั่น ไลน์ ของ
นักศึกษาในจังหวัดยะลา
1.2.2 เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการใช้แอพพลิเคชั่นไลน์
ของนักศึกษาในจังหวัดยะลา
1.3 ขอบเขตของการวิจัย
1.3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา
ศึ ก ษาเนื้ อ หาเกี่ ย วกั บ การใช้ แ อพพลิ เคชั่ น ไลน์ ความ
จาเป็น การเปิดรับของนักศึกษาที่มีต่อ แอพพลิเคชั่นไลน์ รูปแบบใน
การใช้งาน การใช้สติ๊กเกอร์ การ Chat Group การวีดีโอคลอ ความ
สะดวกสบาย รวดเร็วในการติดต่อ ประหยัดค่าใช้จ่าย [4]
1.3.2 ขอบเขตของกลุ่มเป้าหมายที่ศึกษา
กลุ่ ม เป้ าหมายที่ ศึ ก ษา ได้ แ ก่ นั ก ศึ ก ษาในจั งหวัด ยะลา
ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยา
เขตยะลา วิท ยาลั ย ชุม ชนยะลา วิ ท ยาลั ย การสาธารณสุ ขสิ ริ น ธร
วิทยาลัยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พืน้ ที่จังหวัดยะลา
1.3.3 ขอบเขตด้านเวลา
ระยะเวลาในการดาเนินการวิจัย ตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน
พ.ศ.2562 ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2562
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1.4.1ทาให้ทราบถึงพฤติกรรมการใช้แอพพลิเคชั่นไลน์ของ
นักศึกษาในจังหวัดยะลา
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(Tablet) ผู้ใช้สามารถสื่อสารด้วยการพิมพ์ข้อความจากอุปกรณ์การ
สื่ อ สารเครื่ อ งหนึ่ ง ไปสู่ อี ก เครื่ อ งหนึ่ งไลน์ ไ ด้ รั บ การพั ฒ นาให้ มี
ความสามารถหลากหลายเพื่อรองรับการใช้งานของผู้ใช้หลายๆด้าน
จุ ด เด่ น ที่ ท าให้ ไลน์ แ ตกต่ างกั บ แอปพลิ เคชั น ส าหรับ การสนทนา
รูปแบบอื่นๆคือรูปแบบของ“สติกเกอร์” (Sticker) ที่แสดงอารมณ์
และความรู้สึกของผู้ใช้ที่หลากหลายเช่น สติกเกอร์แสดงความรู้สึก
ขั้นพื้ นฐานสติกเกอร์ตามเทศกาลและวันสาคัญ สติกเกอร์ของตรา
สินค้าต่างๆ [11] โดยมี ลักษณะและบทบาทของไลน์ ดังนี้ 1) เป็น
การสื่ อ สาร 2 ทาง (Two-w a y Communication) 2) สามารถ
สร้างกลุ่มการสื่อสารได้เฉพาะกลุ่ม (Group Communication) 3)
สามารถเลื อ กกลุ่ ม เป้ า หมายได้ อ ย่ างเฉพาะ เจาะจง 4) สามารถ
สื่ อ สารได้ ต ลอดเวลา (Anytime) 5) สามารถส่ งรู ป แบบสารได้
หลากหลาย (Multi-media) 6) สามารถเลือกปิดกั้นการสนทนาได้
(Block) 7) สามารถสนทนาด้วยเสียงผ่านไลน์ (Voice Call) [12] 8)
มีสติกเกอร์รูปแบบการ์ตูนที่ช่วยเพิ่มการสนทนา ให้ ชัดเจนขึ้น 9)
สามารถสร้างไทม์ไลน์ได้ เช่นเดียวกับสังคม ออนไลน์อื่นๆ อย่างเฟ
ซบุ๊ ก (Facebook) และทวิ ต เตอร์ (Twitter) 10) รับ ไฟล์ข้ อ มู ล ได้
หลากหลาย (Files Support)

1.4.2 ท า ให้ ท ร า บ ถึ งค ว า ม พึ งพ อ ใจ ข อ งก า ร ใช้
แอพพลิเคชั่นไลน์ของนักศึกษาในจังหวัดยะลา

2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.1 แนวคิ ด ทฤษฎี เกี่ ย วกั บ พฤติ ก รรมการใช้ เครื อ ข่ า ยสั ง คม
ออนไลน์
พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ หมายถึง การกระทา
กิจกรรมต่างๆ หรือบริการบน Facebook, Line, Instagram และ
Twitter โดยประเมิ น ใน 2 ด้ า นได้ แ ก่ 1.ระยะเวลาในการเข้ า ใช้
เครือข่ายสังคมออนไลน์ หมายถึงจานวนชั่วโมงเฉลี่ยต่อวันที่เข้าใช้
บริการ 2.วัตถุประสงค์การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ หมายถึง การ
กระทากิจกรรมต่างๆ ผ่านบริการสังคมออนไลน์ [5] อีกทั้งยังเป็น
การแสดงออกของแต่ละบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการใช้สังคม
ออนไลน์ได้กระทาสิ่งต่างๆ ดังต่อไปนี้ 1.สร้างฐานข้อมูลส่วนตั วบน
พื้น ที่ สาธารณะหรือกึ่ งสาธารณะในระบบที่ มีขอบเขต 2.เชื่อ มต่ อ
รายการต่างๆ ที่ผู้ใช้ย่อมให้มีการแบ่งปันข้อมูลไปยังบุคคลต่างๆ ที่
ติดต่อสื่อสารกัน [6] 3.สามารถเข้าชมและกีดขวางรายการเชื่อมของ
บุคคลภายในระบบได้ เช่น การตั้งค่าส่วนบุคคล [7] สามารถเข้ากลุ่ม
ส่วนตัวสาหรับผู้ที่ชื่นชอบสิ่งต่างๆ ที่เหมือนกัน เช่น กลุ่มออกกาลัง
กาย กลุ่มติวหนังสือ [8]

2.4 ทฤษฎีการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจ (The Uses and
Gratification Theory)
ทฤษฎีนี้เกิดจากความเชื่อที่ว่าผู้รับสารจะเลือกเปิดรับสาร
ที่มีความสอดคล้องกับความต้องการของตนเอง การศึกษาในเรื่องนี้
ส่วนใหญ่จะเน้นที่การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจต่อเนื้อหาสาร
ของผู้ ใ ช้ ผลการศึ ก ษา [13] ได้ ชี้ ใ ห้ เห็ น ว่ า ผู้ รั บ สารที่ มี ส ภาวะ
แวดล้อมทางสังคมและสภาวะทางจิตใจแตกต่างกัน ทาให้ผู้รับสารมี
ความต้องการที่แตกต่างกันไป ซึ่งความต้องการที่ต่างกันนี้ก่อให้เกิด
การคาดคะเนว่าสื่อ แต่ละประเภท จะตอบสนองความพอใจของตน
ต่างกัน เกิดความคาดหวัง การประเมิน ค่าในตัวสื่อซึ่ งนาไปสู่ การ
เปิดรับ[14] และการรับรู้ในคุณประโยชน์ของสื่อพบว่า ปัจจัยด้าน
ลักษณะทางประชากรของผู้รับสาร เช่น เพศ อายุ ระดับการศึกษา
อาชีพ เป็นตัวกาหนดการใช้สื่อและการรับรู้ในคุณประโยชน์ของสื่อ
[15] และผู้รับสารจาเป็นต้องมีความต้องการอย่างใดอย่างหนึ่งจาก
สื่อก่อน จึงจะเกิดการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจนั้นได้ ดังนี้ 1.
1. Cognitive Need คื อ ความต้ องการที่ ผู้รั บ สาร เปิ ด รับ ข่าวสาร
ความรู้ และความเข้ า ใจในตั ว บุ ค คล เหตุ ก ารณ์ ห รื อ สิ่ งต่ า งๆ 2.
Affective Need คือ ความต้องการที่ผู้รับสารได้รับความพึงพอใจ
ประสบการณ์ทางอารมณ์ ความสวยงาม ศิลปะต่างๆ 3. Personal
Integrative Need คื อ ความต้ องการที่ ผู้ รับสารเปิด รับ สื่อ เพื่ อจะ
ได้รับความเชื่อถือ ความมั่นใจ ความมั่นคง และสถานภาพอันเป็นที่
ยอมรับ 4. Social Integrative Need คือ ความต้องการที่ผู้รับสาร
เปิดรับสื่อ เพื่ อให้ สถานภาพอันเป็นที่ยอมรับกับ ครอบครัว คนใน
สังคม กลุ่ ม เพื่ อน 5. Escape Need คื อ ความต้อ งการที่ ผู้รับ สาร
เปิดรับสื่อเพื่อหลีกหนีจากสภาพความเป็นจริงชั่วขณะ

2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสื่อสังคมออนไลน์
สื่อสังคมออนไลน์หมายถึง สังคมหรือ การรวมกันของกลุ่ม
คนในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งบนอินเตอร์เน็ตที่เรียกว่าชุมชนออนไลน์
เพื่อสร้างความสัมพันธ์ทาให้ผู้คนสามารถทาความรู้จักแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและแบ่งปันประสบการณ์ร่วมกันในทิศทางใดทิศทาง
หนึ่ง [9] มีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันได้อย่างรวดเร็ว เขียนอธิบาย
ความ สนใจ และกิจ การที่ ได้ ท าและเชื่ อ มโยงกั บ ความสนใจและ
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 ก็จะเป็นผู้ทรงอิ ทธิพล (Influencer) ซึ่งสามารถโน้ม
น้าวให้ผู้ติดตามตัดสินใจเชื่อ หรือซื้อสินค้าหรือบริการได้โดยง่าย
2.3 แนวคิดเกี่ยวกับ Application Line
ไลน์หมายถึงแอปพลิเคชันสาหรับการสนทนาบนอุปกรณ์
การสื่อสารรูปแบบต่างๆเช่นสมาร์ทโฟนคอมพิวเตอร์และแท็บเล็ต
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2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
เกศกนก ยิ้มแย้ม [16] วิจัยเรื่อง การเลือกใช้แอพพลิเคชั่น
ไลน์ ข องกลุ่ ม ผู้ สู งอายุ ผลการวิจั ย พบว่ า ความเชื่ อ เกี่ ย วกั บ กลุ่ ม
อ้างอิงและแรงจูงใจส่งผลทางตรงต่ออิทธิพลทางสังคม และยังส่ง
อิทธิพลทางอ้อมทาให้เกิดความตั้งใจในการเลือกใช้แอพพลิเคชัน่ ไลน์
โดยหากกลุ่มผู้สูงอายุได้รับอิท ธิพ ลทางสังคม มี ทัศนคติ และรับ รู้
ความเพลิดเพลินแล้วนั้นจะส่งผลทางตรงต่อกลุ่มผู้สูงอายุทาให้เ กิด
ความตั้งใจในการใช้ คือ สามารถเห็นความเคลื่อนไหวของผู้อื่นได้
และง่ายต่อการใช้งาน สามารถติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นได้ง่าย บุษบา
ทาธง และคณะ [17] วิจัยเรื่องผลของการจัดการเรียนการสอนโดย
ประยุกต์ใช้แอพพลิเคชั่นไลน์ต่อผลลัพธ์การเรียนรู้และความพึงพอใจ
ของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ในรายวิชา การพยาบาลบุคคล
ที่ มี ปั ญ หาสุ ข ภาพ 1 วิ ท ยาลั ย พยาบาลบรมราชชนนี ชั ย นาท
ผลการวิจัยพบว่า ผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาลโดยรวม
อยู่ในระดับปานกลาง และความพึ งพอใจต่อการจัดการเรียนการ
สอนโดยประยุก ต์ใช้แอพพลิเคชั่ น ไลน์ อยู่ ในระดับ มาก มี ค่ าเฉลี่ ย
3.92 ณัฐพัฒน์ ชลวณิช [18] วิจัยเรื่อง พฤติกรรมการใช้และความ
คิ ด เห็ น ที่ มี ต่ อ แ อ พ พ ลิ เค ชั่ น ไล น์ ข อ งป ร ะ ช า ช น ใน เข ต
กรุ ง เทพมหานคร ผลการวิ จั ย พบว่ า ด้ า นพฤติ ก รรมการใช้
แอพพลิเคชั่นไลน์ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความถี่ในการใช้ ทุกวัน
รองลงมา มีความถี่ในการใช้แอพพลิ เคชั่น ไลน์ 3-4 วันต่อสั ปดาห์
โดยมีระยะเวลาในการใช้แอพพลิเคชั่นไลน์เฉลี่ย 16-30 นาทีต่อครั้ง
โดยใช้ผ่านอุปกรณ์ สื่อสารประเภทโทรทศัพท์มือถือ รองลงมา ใช้
แท็บเลต โดยมีรูปแบบการใช้งานคือ ติดต่อสื่อสารกับเพื่อนมากที่สุด
รองลงมาคือ รูปแบบการติดต่อสื่อสารกับครอบครั ว ในส่วนการใช้
งานกลุ่มตัวอย่างใช้เพื่อการส่งข้อความมากที่สุด รองลงมามีลักษณะ
ก า ร ใช้ เพื่ อ ส่ ง Emoji, Emoticon, Sticker แ ล ะ ส่ งรู ป ภ า พ
ตามลาดับ ฐิติ ปฐมชัยคุปต์และเกตุวดี สมบูรณ์ทวี [19] การวิจัย
เรื่อง อิทธิพลของรูปแบบสติ๊กเกอร์บนไลน์แอพพลิเคชั่น ที่ส่งผลต่อ
การจดจาตราสินค้าของกลุ่ม Gen Y ในจังหวัดนครปฐม ผลการวิจัย
พบว่าพฤติกรรมการเลือกซื้อสติ๊กเกอร์ไลน์ของผู้ตอบแบบสอบถาม
พบว่าส่วนใหญ่จะซื้อสติ๊กเกอร์ 1 ครั้งต่อเดือน มีค่าใช้จ่ายต่อครั้งต่า
ว่ า 200 บาท เลื อ กซื้ อ ผ่ า นทาง สติ๊ ก เกอร์ ช้ อ ป ปั จ จั ย ที่ ท าให้
ผู้บริโภคเลือ กซื้อคือ สติ๊ กเกอร์ไลน์มีค วามน่ ารักเหมาะกับ ตนเอง
ด้านรูปแบบของสติ๊กเกอร์ไลน์ที่ส่งผลต่อการจดจาตราสินค้าของ
กลุ่ม Gen Y รูปแบบที่เห็นด้วยระดับปานกลางคือ รูป แบบจริงใจ
รูป แบบสมรรถนะ รูป แบบห้ าวหาญ ส่วนระดับ มาก คือ รูปแบบ
หรูหรา และน่าตื่นเต้น และรูปแบบด้านอื่น คือ ผู้บริโภคจะเลือกซื้อ
สติ๊ ก เกอร์ ไ ลน์ ต ามบุ ค ลิ ก ภาพส่ ว นตั ว ตามความชอบเนื่ อ งจาก
รูปแบบของสินค้าในแต่ละด้านจะสะท้อนความเป็นตัวเองออกมา
ผ่านเอกลักษณะ ส่งผลให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อสินค้านั้นๆ

2.4 กรอบแนวคิดการวิจัย
Application Line

พฤติกรรมการใช้แอพพลิเคชั่นไลน์
-ใช้งานแอพพลิเคชั่นไลน์ผ่านระบบปฏิบัติการใด
-ระยะเวลาในการเปิดใช้งานบัญชีแอพพลิเคชั่นไลน์
-ช่วงเวลาที่ใช้ใช้แอพพลิเคชั่นไลน์
-ใช้งานแอพพลิเคชั่นไลน์โดยเฉลี่ยนานกีช่ ั่วโมงต่อวัน
-ใช้งานแอพพลิเคชั่นไลน์โดยเฉลี่ยนานกีว่ ันต่อสัปดาห์
-อุปกรณ์ในการใช้งานแอพพลิเคชั่นไลน์ของท่านใช้อุปกรณ์ใด
-ฟังก์ชั่นในในการใช้แอพพลิเคชั่นไลน์ที่ใช้งานมากที่สุด
-จุดประสงค์หลักที่ท่านใช้แอพพลิเคชั่นไลน์ในการติดต่อสื่อสาร
ความพึงพอใจในการใช้แอพพลิเคชั่นไลน์
-การรับข้อมูลข่าวสารในรูปแบบข้อความภาพไฟล์วีดโี อหรือลิงค์
-ใช้งานง่าย
-มีตัวอักษรที่สามารถปรับขยายใหญ่ได้
-บันทึกข้อมูลข่าวสารรูปภาพได้ตามที่ต้องการ
-ติดต่อสื่อสารได้อย่างปัจจุบัน-มีสติ๊กเกอร์ให้เลือกได้เต็มรูปแบบ เล่นเกมส์
-เข้าถึงข้อมูลคลับ กรุ๊ปต่างๆ ได้อย่างง่าย
-ให้ความบันเทิงได้เต็มรูปแบบ ดูทีวี ตกแต่งภาพ ลิงค์

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

3. วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษาในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ(Quantitative
Research) โดยเก็บข้อมูลเป็นการสารวจ หาคาตอบปัญหาการวิจัย
กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักศึกษาที่ใช้แอพพลิเคชั่นไลน์ในชีวิตประจาวัน
จานวน 400 ราย
วิธีการสุ่มตัวอย่าง
ขั้นตอนที่ 1 การสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified
Sampling) โดยมี 5 มหาวิทยาลัยทั้งหมดในจังหวัดยะลา ขั้นตอน
ที่ 2 เพื่อจะได้กลุม่ ตัวอย่างที่ดีจะเลือก มา 20% จากมหาวิทยาลัย
ทั้งหมดที่มีอยู่ 5 มหาวิทยาลัย และแต่ละมหาวิทยาลัยก็จะเลือกมา
25%
ขั้นตอนที่ 3 สุ่มตัวอย่างโดยอาศั ยหลักไม่ใช้ความน่าจะ
เป็น (Non-Probability Sampling) ด้วยการสุ่มตัวอย่างแบบโควตา
(Quota Sampling) ทั้ งหมด 5 มหาวิท ยาลั ย และการสุ่ ม ตั วอย่า ง
แบบบั งเอิ ญ (Accidental Sampling) โดยการแจกแบบสอบถาม
ให้กับนักศึกษา ในมหาวิทยาลัยต่างๆ
ผู้วิจัยได้มีการทดสอบความเที่ ยงตรง (Validity) ก่อนการนา
แบบสอบถามไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้นาแบบสอบถามที่
สร้างขึ้นไปหาความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) และ
ความเหมาะสมของภาษาที่ใช้ (Wording) โดยการไปขอคาแนะนะ
จากผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา, คาถามตรง
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ประเด็น และความเหมาะสมของภาษาที่ใช้ 2. การวิเคราะห์หาค่า
ความเชื่อมั่น (Reliability) ผู้วิจัยนาแบบสอบถามที่สร้างขึ้นและผ่าน
การแก้ไขแล้วไปทาการทดสอบเก็บผลก่อนศึกษา (Pre-test) จานวน
40 ชุด และนาผลการทดสอบมาคานวณทางสถิติเพื่อทดสอบความ
น่าเชื่อถือของแบบสอบถาม โดยใช้สูตรทดสอบความน่าเชื่อถือของ
Cronbachคือ การหาค่าสิทธิ์สัมพันธ์อัลฟา (Alpha-Coefficient /
α ) 1.พฤติกรรมการใช้แอพพลิเคชั่นไลน์ เท่ากับ 0.804 2.ความพึง
พอใจในการใช้แอพพลิเคชั่นไลน์ เท่ ากั บ 0.808 ในการทดสอบ
ความน่าเชื่อถือของแบบสอบถามนั้นสุชาติ ประสิทธิ์รั ฐสินธิ์ได้กล่าว
ว่า เมื่อทดสอบความน่าเชื่อถือ และพบว่าค่าอัลฟ่า (α) ที่ได้มีค่า
ตั้งแต่ 0.7 ขึ้นไป จะถือว่าคาถามที่ใช้นั้นมีความน่าเชื่อถือได้
สถิติ ที่ ใช้ในการวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล เมื่ อ ท าการเก็ บ รวบรวม
ข้อมูลและตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว จึงทาการลงรหัส
(Coding) แ ล ะ ป ระ ม วล ผ ล ด้ วย โป รแ ก รม ส าเร็ จ รู ป SPSS
(Statistical Package for the Social Sciences) for Windows
ทาการวิเคราะห์หาค่าทางสถิติ โดยกาหนดระดับค่าความเชื่อมั่นที่
95% มีระดับนัยสาคัญที่ระดับ 0.05 เป็นเกณฑ์ในการยอมรับหรือ
ปฏิ เสธสมมติ ฐ านในการวิ จั ย และอธิ บ ายผลการศึ ก ษาโดยแยก
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา(Description Statistics)

ละ 40.7 ช่วงเวลา 09.01 - 12.00 น. คิดเป็ นร้อยละ 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 ตามลาดับ
ด้านการใช้งานแอพพลิเคชั่นไลน์โดยเฉลี่ย/ชั่วโมงต่อวัน ส่วนใหญ่ใช้
ระยะเวลา 30 นาที -1 ชั่ ว โมง มากที่ สุ ด คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 35.9
รองลงมา น้อยกว่า 30 นาที คิดเป็นร้อยละ 29.9 มากกว่า 1 ชั่วโมง
30 นาที คิดเป็นร้อยละ 21.5 และ มากกว่า 1 ชั่วโมง คิดเป็นร้อยละ
12.7 ตามลาดับ
ด้านการใช้งานแอพพลิเคชั่นไลน์เฉลี่ยวันต่อสัปดาห์มากที่สุดคือ ทุก
วัน คิดเป็นร้อยละ 89.5 รองลงมา 2-3 วันต่อสัปดาห์ และ 4-6 วัน
ต่อสัปดาห์เท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 3.5 และ นานๆ ครั้ง คิดเป็นร้อย
ละ 2.3 ตามลาดับ ด้านการใช้งานฟังก์ชันงานแอพพลิเคชั่นไลน์ ใน
ด้านส่งข้ อ ความมากที่ สุด คิ ด เป็ น ร้ อยละ 83.4 รองลงมา คื อ ส่ ง
รูปภาพหรือวีดีโอคิดเป็นร้อยละ 7 Free call หรือ Video call คิด
เป็นร้อยละ 6.3 และส่งสติ๊กเกอร์ คิดเป็น ร้อยละ 3.3 ตามลาดับ .
และจุดประสงค์หลักด้านสื่อสารกับเพื่อนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ
90 รองลงมาคือ ด้านติดต่อเรื่องงาน คิดเป็นร้อยละ 8.8 และด้าน
ติ ด ตามข่ า วสารจากสิ น ค้ า และบริ ก ารต่ า งๆ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 1.2
ตามลาดับ
ตารางที่ 1แสดงความพึ งพอใจในการใช้ แ อพพลิ เคชั่ น ไลน์ ข อง
นักศึกษาในจังหวัดยะลา

4. ผลการวิจัย
ผู้วิจัยได้ทาการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะทางประชากรของ
กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง ได้ แ ก่ เพศ อายุ ศาสนา คณะ ชั้ น ปี ก ารศึ ก ษา
พบว่านักศึกษาในจังหวัดยะลาใช้แอพพลิเคชั่นไลน์เป็นเพศหญิงร้อย
ละ 62.8 มากที่สุด รองลงมาเป็ นเพศชาย ร้อยละ 33.5 และเพศ
ทางเลื อ ก ร้ อ ยละ 3.7 อายุ 21-25 ปี คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 51.9
รองลงมาคือผู้ใช้อายุ 17-20 ปี คิดเป็นร้อยละ 45.8 และ26 ปีขึ้นไป
คิดเป็นร้อยละ 2.3 ตามลาดับ และกาลังศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ยะลามากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 28.75 รองลงมามหาวิทยาลัยกีฬา
แห่ งชาติ วิท ยาเขตยะลา คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 24.72 วิท ยาลั ยชุ ม ชน
ยะลาคิดเป็นร้อยละ 23.20 และวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรคิด
เป็นร้อยละ 14.34 และ.วิทยาลัยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชคิด
เป็นร้อยละ 9ตามลาดับและในด้านการนับถือศาสนาพบว่า นับถือ
ศาสนาอิสลามมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 73.2 รองลงมา ศาสนาพุทธ
คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 25.8 และศาสนาคริ ส ต์ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 1.0
ตามลาดับ ผลวิจัยในด้าน พฤติกรรมการใช้แอพพลิเคชั่นไลน์ของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พบว่า ด้านระยะเวลาในการเปิด
ใช้ ง านบั ญ ชี แ อพพลิ เ คชั่ น ไลน์ พ บว่ า ระยะเวลาเปิ ด ใช้ บั ญ ชี
แอพพลิ เ คชั่ น ไลน์ สู ง สุ ด คื อ 3 ปี ขึ้ น ไป คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 44.2
รองลงมาระยะเวลาเปิดใช้บัญชีแอพพลิเคชั่นไลน์ น้อยกว่า 3 เดือน
คิดเป็นร้อยละ 31.7 มากกว่า 3 เดือน – 1 ปี คิดเป็นร้อยละ 15.1
และ1 ปีขึ้นไป – 3 ปี คิดเป็นร้อยละ 9 ตามลาดับ ด้านช่วงเวลาที่ใช้
แอพพลิ เ คชั่ น ไลน์ นั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ยะลาใช้ ง าน
แอพพลิเคชั่นไลน์ช่วงเวลา 21.01 - 24.00 น. คิดเป็นร้อยละ คิด
เป็นร้อยละ41.9 รองลงมา ช่วงเวลา 18.01 - 21.00 น. คิดเป็นร้อย

ความพึงพอใจในการใช้แอพพลิเคชั่นไลน์
1.ขั้นตอนการใช้งานง่าย
2.มีการจัดวางรูปแบบหน้าจอที่มีความน่าสนใจ
3.มีความสะดวกรวดเร็วในการใช้งาน
4.มีอีโมชั่น สติ๊กเกอร์ และอีโมจิ ให้เลือกใช้ได้
หลากหลาย
5.มีไทม์ไลน์ อัลบั้ม และโน๊ต ให้ใช้งาน
6.มี Official Accounts ไว้สาหรับข้อมูล
ข่าวสารต่างๆ
7.สามารถปรับขยายตัวอักษรให้ใหญ่หรือเล็ก
ได้
8.ราคาของสติ๊กเกอร์ ธีม และไลน์คอล มีราคา
เหมาะสม
9.มีขั้นตอนการดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นไลน์
ง่ายไม่ยุ่งยาก
10.มีขั้นตอนการใช้งานในการเลือกซื้อ
สติ๊กเกอร์ไลน์ ธีม และการวีดีโอคอลได้ง่ายไม่
ยุ่งยาก
11. มีสติ๊กเกอร์ไลน์ให้ดาวน์โหลดได้ฟรี
12.มี Free Call และ Video Call ให้ใช้งานได้
ฟรี
13.มีสติ๊กเกอร์ใหม่เสมอ
14.มีวิธกี ารเพิ่มผู้สนทนาที่หลากหลาย เช่นแค่
เพิ่มเบอร์โทรศัพท์มือถือ หรือไอดีไลน์ หรือ QR
Code

ค่า ระดับ
เฉลี่ย ความพึง
พอใจ
3.06 ปานกลาง
3.03 ปานกลาง
3.10 ปานกลาง
3.06 ปานกลาง
3.10
2.70

ปานกลาง
ปานกลาง

2.71

ปากลาง

2.77

ปานกลาง

3.08

ปานกลาง

2.90

ปานกลาง

2.73
2.91

ปานกลาง
ปานกลาง

2.62
2.90

ปานกลาง
ปานกลาง
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ความพึงพอใจในการใช้แอพพลิเคชั่นไลน์
15.สามารถสร้างกลุ่มสนทนาได้มากกว่า 2 คน
16.สามารถแบ่งปันสื่อต่างๆ โดยการโพสที่
Timeline ได้
17.มีความตั้งค่าความเป็นส่วนตัวได้
หลากหลายระดับ
18.สามารถเลือกกีดกันผู้ที่ต้องการสื่อสารด้วย
ได้
19.มีความปลอดภัยของข้อมูลที่รับส่ง
20.คุณคิดว่าแอพพลิเคชั่นไลน์ทาให้คนสาน
สัมพันธ์กันมากขึ้น
21.แอพพลิเคชั่นไลน์มีผลให้คนติดต่อกันได้
อย่างรวดเร็ว
22.แอพพลิเคชั่นไลน์มีความชัดเจนถูกต้องและ
น่าเชื่อถือ
ค่าเฉลี่ยรวม

5. อภิปรายผล
5. อภิปรายผล

ค่า ระดับ
เฉลี่ย ความพึง
พอใจ
2.88 ปานกลาง
2.83 ปานกลาง
2.82

ปานกลาง

2.82

ปานกลาง

2.65
3.16

ปานกลาง
ปานกลาง

3.06

ปานกลาง

2.79

ปานกลาง

2.89

ปานกลาง

จากผลการวิ จั ย เรื่ อ งพฤติ ก รรมการใช้ แ อพพลิ เคชั่ น ไลน์ ข อง
นักศึกษาในจังหวัดยะลา อภิปรายผลตามวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้
ด้านพฤติกรรมการใช้แอพพลิเคชั่นไลน์ของนักศึกษาในจังหวัดยะลา
สอดคล้องกับ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ กล่าวคือ กลุ่มตัวอย่างที่ แอพพลิเคชั่นไลน์ด้านการใช้งาน
แอพพลิเคชั่นไลน์เฉลี่ยวันต่อสัปดาห์มากที่สุดคือ ทุกวัน คิดเป็น ร้อย
ละ 89.5. และจุดประสงค์หลักด้านสื่อสารกับเพื่อนมากที่สุด คิดเป็น
ร้ อ ยละ 90 สะท้ อ นให้ เห็ น ถึ ง สร้ า งฐานข้ อ มู ล ส่ ว นตั ว บนพื้ น ที่
สาธารณะหรือ กึ่ งสาธารณะ ที่ มี ก ารเชื่ อ มต่ อ แบ่ งปั น ข้ อ มู ล ไปยั ง
บุคคลที่สื่อสารด้วยในรูปแบบต่างๆ เช่น ภาพข้อความ คิดเป็นร้อย
ละ 83.4 รองลงมา คื อ ส่ งรู ป ภาพหรื อ วีดี โอ โดยบุ ค คลที่ ติ ด ต่ อ
สามารถถึงและใช้ข้อมูลดงกล่าวได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของวิจัย
เรื่อง พฤติกรรมการใช้และความคิดเห็นที่มีต่อแอพพลิเคชั่นไลน์ของ
ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่ า ด้ า นพฤติ ก รรมการใช้
แอพพลิเคชั่นไลน์ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความถี่ในการใช้ ทุกวัน
รองลงมา มีความถี่ในการใช้แอพพลิเคชั่น ไลน์ 3-4 วันต่อสั ปดาห์
โดยมีระยะเวลาในการใช้แอพพลิเคชั่นไลน์เฉลี่ย 16-30 นาทีต่อครั้ง
รูปแบบการใช้งานคือ ติดต่อสื่อสารกับเพื่อนมากที่สุด ลักษณะการ
ใช้ งานดั งกล่ า วนี้ เป็ น ไปตามลั ก ษณะและบทบาทของไลน์ ตาม
แนวคิดของ ศุภศิลป์ กุลจิตต์เจือวงศ์ ดังนี้ 1) เป็นการสื่อสาร 2 ทาง
(Two-way Communication) ไลน์เป็นการสื่อสารโดยตรงจากผู้ส่ง
สาร ไปยังผู้รับสาร โดยผู้ส่งสารสามารถส่งข้อความ รูปภาพ เอกสาร
หรือข้อมูลข่าวสารตามวัตถุประสงค์ของผู้ส่งสาร เพื่อก่อให้เกิดการ
รับ รู้ และพฤติ กรรมที่ ผู้ส่ งสารต้ องการ 2) สามารถสร้างกลุ่ มการ
สื่อสารได้เฉพาะกลุ่ม (Group Communication) เมื่อผู้ใช้ต้องการ
พื้นที่สาหรับสมาชิกที่คุ้นเคยกันโดยเฉพาะ สอดคล้องผลการศึกษา
พบว่า ความพึงพอใจในการใช้แอพพลิเคชั่นไลน์ สร้างกลุ่มสนทนาได้
มากกว่ า 2 คน มี ค่ า เฉลี่ ย 2.88 ระดั บ ความพึ งพอใจปานกลาง
สะท้อนการสื่อสารกลุ่มใหญ่ที่มีสมาชิกกว่า 2 มีการใช้รูปแบบนี้อยู่
แต่ยังไม่เป็นที่นิยมสาหรับกลุ่มนักศึกษาในจังหวัดยะลา
ผลการวิจัยด้านความพึงพอใจในการใช้แอพพลิเคชั่นไลน์
ของนักศึกษา ดังกล่าว สะท้อนให้เห็นถึง การรับรู้ในคุณประโยชน์
ของแอพพลิเคชั่นไลน์ ปัจจัยด้านลักษณะทางประชากรของผู้รับสาร
เช่น เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชี พ ซึ่งเป็นเป็นตัวกาหนดการใช้
สื่อและการรับรู้ในคุณประโยชน์ตามแนวคิดความพึงพอใจของ Katz,
treadclimber [12] นั้นเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งความพึงพอใจ
ในด้ านที่ ท าให้ ค นสานสัม พั น ธ์กั น มากขึ้ น พบว่ามี ค่ าเฉลี่ ย สู งเป็ น
อันดับหนึ่งนั้น เป็นสิงที่สะท้อนให้เห็นถึง เครือข่ายสังคมออนไลน์ที่มี
ความพิเศษ ไม่ใช่แค่การยอมรับให้ปัจเจกบุคคลได้พบปะกันบุคคล
แปลกหน้าได้เท่านั้น แต่ยังทาให้ผู้ใช้สามารถเชื่อมต่อเครือข่ายสังคม
และเครือ ข่ ายนั้ น มองเห็ น ได้ อี ก ทั้ งยั งเป็ น สื่ อที่ แ พร่ก ระจายด้ ว ย
ปฏิสัมพันธ์เชิงสังคม เป็นการสนทนากันจนเกิดสภาพ (Talk of the
Town) เมื่ อ มี เรื่ อ งที่ น่ า สนใจถู ก หยิ บ มาเป็ น ประเด็ น จนสามารถ

จากตารางที่ 1 พบว่าความพึงพอใจในการใช้แอพพลิเคชั่นไลน์ของ
นั ก ศึ ก ษาในจั งหวั ด ยะลา มี ค่ า เฉลี่ ย โดยรวมเท่ า กั บ 2.89 (ปาน
กลาง) โดยส่วนใหญ่นักศึกษาในจังหวัดยะลาใช้แอพพลิเคชั่นไลน์มี
ความพึ งพอใจในการ มี ท าให้ ค นสานสั ม พั น ธ์ กั น มากขึ้ น คิ ด เป็ น
ค่าเฉลี่ยร้อยละ 3.16 รองลงมาคื อ มีความสะดวกรวดเร็วในการใช้
งาน, มีไทม์ไลน์ อัลบั้ม และโน๊ต ให้ใช้งาน คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ
3.10 มีขั้นตอนการดาวโหลดแอพพลิเคชั่นไลน์ ง่ายไม่ยุ่งยาก คิดเป็น
ค่าเฉลี่ยร้อยละ 3.08 ขั้นตอนการใช้งานง่าย, มีอีโมชั่น สติ๊กเกอร์
และอีโมจิ ให้เลือกใช้ได้หลากหลาย, แอพพลิเคชั่นไลน์มีผลให้คน
ติดต่อกันได้อย่างรวดเร็ว มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ
3.06 มีการจัดวางรูปแบบหน้าจอที่มีความน่าสนใจ คิดเป็นค่าเฉลี่ย
ร้อยละ 3.03 มี Free Call และ Video Call ให้ ใช้ งานได้ ฟ รี คิ ด
เป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 2.91 มีวิธีการเพิ่มผู้ สนทนาที่หลากหลาย เช่น
แค่เพิ่มเบอร์โทรศัพท์มือถือ หรือไอดีไลน์ หรือ QR Code, มีขั้นตอน
การใช้งานในการเลือกซื้อสติ๊กเกอร์ไลน์ ธีม และการวีดีโอคอลได้ง่าย
ไม่ยุ่งยาก คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 2.90 สามารถสร้างกลุ่มสนทนาได้
มากกว่า 2 คน คิดเป็นค่ าเฉลี่ยร้อยละ 2.88 สามารถแบ่งปันสื่ อ
ต่างๆ โดยการโพสต์ที่ Timeline ได้ คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 2.83 มี
ความตั้งค่าความเป็นส่วนตัวได้หลากหลายระดับ , สามารถเลือกกีด
กันผู้ที่ต้องการสื่อสารด้วยได้ คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 2.82 ราคา
ของสติ๊กเกอร์ ธีม และไลน์ค อล มีราคาเหมาะสม คิดเป็นค่ าเฉลี่ย
ร้อยละ 2.77 มีสติ๊กเกอร์ไลน์ให้ดาวน์โหลดได้ฟรี คิดเป็นค่าเฉลี่ย
ร้อยละ 2.73 สามารถปรับขยายตัวอักษรให้ใหญ่หรือเล็กได้ คิดเป็น
ค่ า เฉลี่ ย ร้ อ ยละ 2.71 มี Official Accounts ไว้ ส าหรั บ ข้ อ มู ล
ข่าวสารต่างๆ คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 2.70 มีความปลอดภัยของ
ข้อมูลที่รับส่ง คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 2.65 มีสติ๊กเกอร์ใหม่เสมอ
คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 2.62 ตามลาดับ และมีค่าเฉลี่ยร่วมทั้งหมด
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เผยแพร่ ข่ า วสารออกไปได้ ง่า ย จุ ด เด่ น ที่ ท าให้ ไลน์ แ ตกต่ า งกั บ
แอพพลิเคชั่นสาหรับการสนทนารูปแบบอื่นๆคือ รูปแบบของ“สติก
เกอร์” (Sticker) ที่แสดงอารมณ์และความรู้สึกของผู้ใช้ที่หลากหลาย
เช่น สติกเกอร์แสดงความรู้สึกขั้นพื้นฐานสติกเกอร์ตามเทศกาลและ
วันสาคัญสติกเกอร์ของตราสินค้าต่างๆ ผลการวิจัยในด้าน ราคาของ
สติ๊กเกอร์ ธีม และไลน์คลอ มีราคาเหมาะสมมีค่าเฉลี่ย 2.77 อยู่ใน
ระดับ ปานกลางนั้ น สติก เกอร์ไลน์ถื อเป็ นจุ ดเด่น หนึ่ งของไลน์ ที่ มี
ความแตกต่างงจ่ากแอพลิเคชั่นอื่นๆในสังคมออนไลน์ ทั้งนี้ ปัจจัย
ด้านอาชีพและรายได้ เป็นปัจจัยที่ส่งผลให้ความพึงพอพอใจอยู่ใมน
ระดับปานกลางเนื่องด้วยกาลังซื้อเป็นหลัก สอดคล้องกับงานวิจัย
เรื่อง อิทธิพลของรูปแบบสติ๊กเกอร์บนไลน์แอพพลิเคชั่น ที่ส่งผลต่อ
การจดจาตราสินค้าของกลุ่ม Gen Y ในจังหวัดนครปฐม ผลการวิจัย
พบว่าพฤติกรรมการเลือกซื้อสติ๊กเกอร์ไลน์ของผู้ตอบแบบสอบถาม
พบว่าส่วนใหญ่จะซื้อสติ๊กเกอร์ 1 ครั้งต่อเดือน มีค่าใช้จ่ายต่อครั้งต่า
ว่า 200 บาท เลื อกซื้ อ ผ่ านทาง สติ๊ ก เกอร์ ช้ อ ป ปั จ จั ยที่ ท าให้
ผู้บริโภคเลือกซื้อคือ สติ๊กเกอร์ไลน์มีความน่ารักเหมาะกับตนเอง
พฤติ ก รรมการใช้ แ อพพลิ เคชั่ น ไลน์ แ ละความพึ งพอใจในการใช้
แอพพลิเคชั่นไลน์ของนักศึกษาในจังหวัดยะลา สามารถสะท้อนให้
เห็นถึงความต้องการจาการเปิดรับ แอพพลิเคชั่นไลน์ ตามแนวคิด
ทฤษฎี ก ารใช้ ป ระโยชน์ แ ละความพึ ง พอใจ (The Uses and
Gratification Theory) ได้ดังนี้ 1. Cognitive Need กลุ่มนักศึกษา
ส่ ว นใหญ่ ช่ ว ง อายุ 21-25 ปี ที่ เ ป็ น ช่ ว งที่ มี ค วามต้ อ งการใช้
เทคโนโลยีและการเปิดรับข้อมูลข่าวสารที่เน้นความสะดวกรวดเร็ว มี
ขั้นตอนการดาวโหลดแอพพลิเคชั่นไลน์ ง่ายไม่ยุ่งยาก มีความสพดว
กรวดเร็วในการใช้งาน 2.Social Integrative Need แอพพลิเคชั่น
ไลน์ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการสังคมอนไลน์ขนาดเล็กที่สนองความ
ต้องการเฉพาะเจาะจงเช่น การสร้างกลุ่มเพื่อนเก่า การสร้างกลุ่ม
ครอบครัวซึ่งการสื่อสารภายในกลุ่มเล็กๆ หรือกลุ่มเฉพาะจะสามารถ
ส่งเสริมการแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ส่งผลต่อการยอมรับจาก
สมาชิกภายในกลุ่มได้ง่าย ซึ่งผลการวิจัยด้านการใช้งานแอพพลิเคชั่น
ไลน์ เฉลี่ ย วั น ต่ อ สั ป ดาห์ ม ากที่ สุ ด คื อ ทุ ก วั น คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 89.5
แสดงให้เห็นถึงสังคมที่ต้องมรีการติดต่อสื่อสารกันอย่างสม่าเสมอ
3.Escape Need โดยปกติ กิ จ วั ต รประจ าวั น ของกลุ่ ม นั ก เรี ย น
นักศึกษา มักพบเจอกันในห้องเรียนหรือการทากิจกรรมประจาวัน
โดยส่วนใหญ่ ผลการวิจัยแสดงให้เห็นถึงการหลีกหนีจากสภาพความ
เป็นจริงบางอย่าง หรือบางเรื่องชั่วขณะที่เป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลให้
จุดประสงค์หลักด้านสื่อสารกับเพื่อนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 90

Infographic เพียงภาพเดียว การทา สติ๊กเกอร์ และอีโมจิ ที่มีความ
เชื่อมโยงกับพฤติกรรมของคนในพื้นที่
6.1.2.สามารถน าแอพพลิ เคชั่ น ไลน์ ต่ อ ยอดในมิ ติ ด้ า น
การศึกษาเพื่อเป็นประโยชน์ในเชิงพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอน
ที่มีเชื่อมโยงกับพฤติกรรมการใช้แอพพลิเคชั่นไลน์ในชีวิตประจาวัน
6.1.3 สามารถน าไปพั ฒ นาต่ อ ยอดในมิ ติ เ ชิ ง ธุ ร กิ จ ที่
ต้ อ งการเจาะกลุ่ ม นั ก ศึ ก ษาโดยพั ฒ นา Line Official Accounts
สาหรับ ไว้ให้บริการเพราะมี ฟังก์ชั้นการใช้งานที่แตกต่างจาก Line
ทั่ ว ไปเช่ น การส่ งข้ อ ความตอบกลั บ อั ต โนมั ติ และฟั งก์ ชั น การ
Broadcast ในการส่ งโปรโมชั่น หรือ สิท ธิพิ เศษเพื่อ กระตุ้ นให้เกิ ด
ลูกค้าประจา เป็นต้น
6.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
6.2.1. ผู้วิจัยควรศึกษาเฉพาะเจาะจงด้านเนื้อหาของสารที่
กลุ่มนักศึกษาให้ความสนใจเป็นพิเศษเพื่อนาข้อมูลที่ได้มาใช้ในการ
ผลิตเนื้อหาที่ต้องการสื่อสารกับคนกลุ่มนี้เป็นพิเศษเช่น ภาษาที่ใช้ใน
การสื่อสารผ่านช่องทางไลน์
6.2.2. การศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บเพื่ อ หาความสั ม พั น ธ์
พฤติกรรมการใช้งานแอพพลิเคชั่นไลน์ของนักศึกษา ในประเด็นด้าน
การศึกษา
6.2.3. ศึกษาพฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์
อื่นๆ เช่น การเปรียบเทียบ Facebook กับ แอพพลิเคชั่นไลน์ ของ
นักศึกษาในจังหวัดยะลา
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6. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเป็น 2 ส่วน ดังนี้
6.1 ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย
6.1.1.จากผลกาวิจัยพบว่า แอพพลิเคชั่นไลน์สามารถทาให้
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โดยการโพสที่ Timeline ได้ ง่าย เช่ น การอธิ บ ายเรื่อ งยากๆด้ ว ย
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การวิเคราะห์การพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ผ้าไทย หรือ ผ้าพื้นเมือง
ของจังหวัดอ่างทอง: ปัญหา และข้อเสนอแนะ
Analysis of the development and upgrading of OTOP products, Thai fabrics or
local fabrics of Ang Thong Province: Problem and Suggestion
บัณฑิต สุนทรวิกรานต์
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
Email: bundit@aru.ac.th

บทคัดย่อ
การศึ กษาครั้งนี้ เป็ นการวิจั ยเชิ งคุ ณภาพ มี วั ตถุ ประสงค์ 3 ประการ คือ 1) เพื่ อศึ กษาการด าเนิ นงานโครงการพั ฒนาและยกระดั บ
ผลิตภัณฑ์ของจังหวัดอ่างทอง 2) เพื่อวิเคราะห์สภาพปัญหาการพัฒนาและยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP ผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมืองของจังหวัดอ่างทอง
3) เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะการพัฒนาและยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ ของจังหวัดอ่างทอง ซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีศึกษาเอกสาร การสัมภาษณ์
และการสนทนากลุ่ม มีผู้ให้ข้อมูลสาคัญจานวน 21 คน ผลการวิจัยพบว่า มีกระบวนการดาเนินงานสาคัญสองส่วนคือ การออกแบบและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ และประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้พบปัญหาสาคัญ 5 ประการ คือ ขาดความพร้อมของวัตถุดิบการผลิต ทัศนะคติที่ไม่ดี
ด้านการพัฒนา ผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบกิจการ กรอบระยะเวลาสั้นเกินไป หน่วยงานภาคีในพื้นที่ขาดองค์ความรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้า และ
ปัญหากับดักการออกแบบโครงการ ข้อเสนอแนะที่สาคัญคือ การออกแบบโครงการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ควรคานึงถึงบริบทด้านพื้นที่ และ
ความยืดหยุ่นสาหรับการนาโครงการไปปฏิบัติให้เหมาะสมแต่ละพื้นที่ ซึ่งเกี่ยวข้องกับ ภาคีเครือข่าย ความพร้อมของวัตถุดิบผ้าในพื้นที่ และผู้ประกอบการ
คาสาคัญ: หนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์, 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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อธิ บายถึ ง ขอบเขต วิ ธี การศึ กษา ผลการศึ กษา อภิ ปรายผล และ
ข้อเสนอแนะไว้ในหัวข้ออื่นๆ ต่อไป

1. บทนา
โครงการพั ฒ นาและยกระดั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ OTOP ผ้ าไทยและ
ผ้าพื้นเมือง เป็นโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน
ปี พ.ศ. 2563 ซึ่งต้องการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ผ้าไทย
หรือผ้าพื้นเมือง ให้มีคุณภาพมาตรฐานและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ
ผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการ OTOP ที่ลงทะเบียนประเภทผ้าและ
เครื่ องแต่ งกาย และต้ องไม่ เป็ น กลุ่ มเป้ าหมายในโครงการสื บสาน
ภูมิปัญญา OTOP ผ้าไทย และเผยแพร่อัตลักษณ์ผ้าแห่งสยาม จังหวัดละ
10 กลุ่ม/ราย รวมทั้งสิ้น 750 กลุ่ม/รายในชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน
เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนกระบวนงานโครงการนี้โดยมอบหมาย
ให้สานักงานพัฒ นาชุมชนจังหวัดดาเนินการตามยุทธ์ศาสตร์และ
โครงการที่กาหนด โดยคาดหวังว่าผลิตภัณฑ์ผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง
ที่ผ่านการประกวดผ้าตามโครงการประกวดผ้าสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์
ผ้ า ถิ่ น ไทย ด ารงไว้ ในแผ่ น ดิ น ปี 2563 จะมี คุ ณ ภาพมาตรฐาน
ตรงตามความต้ อ งการของผู้ บ ริ โภค และผู้ ผ ลิ ต ผู้ ป ระกอบการ
OTOP ประเภทผ้า มีอาชีพ และรายได้เพิ่มขึ้น
อนึ่งในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง ด้วยสานักงานจังหวัดอ่างทองซึ่งรับ
มอบนโยบายดังกล่าวมาปฏิบัติ เป็นพื้นที่อันน่าสนใจที่มีความท้าทาย
ในเชิ ง ยุ ท ธศาสตร์ ส าหรั บ การส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาผ้ า ไทยและ
ผ้าพื้นเมืองไปสู่ระดับประเทศได้ เนื่องจากในพื้นที่ยังขาดผลิตภัณฑ์
ผ้ าที่ โดดเด่ น แต่ มี ทุ นทางวั ฒนธรรมด้ านผ้ าอยู่ บ้ าง ทั้ งผ้ า ข้ าวม้ า
พื้นเมืองที่มีสีสันสวยงาม และลวดลายผ้าที่มีรูปเป็นรวงข้าวสะท้อน
วิถี ชีวิต และวัฒ นธรรมของเกษตรกรรมภาคกลางได้ เป็ น อย่ างดี
ซึ่งหากส่งเสริมให้ผู้ประกอบการพัฒนาผลิตภัณ ฑ์ของตนเองก็จะ
ช่วยสร้างรายได้ และอนุ รัก ษ์ ทุ น ทางสั งคมไว้ให้ อยู่ ในพื้ น ที่ ต่อ ไป
แต่เนื่องจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในลักษณะนี้เป็นการดาเนินงานที่
อาศัยรัฐเป็นกลไกหลัก และทางานโดยอาศัยการมีส่วนร่วมจากทั้ง
เครือข่ายภาคี ทั้งจากภาคมหาวิทยาลัย และภาคเอกชน นักพัฒนา
และนักออกแบบ จึงเกิดปัญหาและอุปสรรคในการทางานขึ้น
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาว่ากระบวนการดาเนินงานของ
โครงการข้ างต้ นเป็ นอย่ างไร ปั ญหาส าคั ญที่ เกิ ดขึ้ นมี อะไรบ้ างและ
หากจะทาให้เกิดการประสานการทางานของทุกภาคส่วนเพื่อทาให้การ
ด าเนิ นการเป็ นไปอย่ างมี ประสิ ทธิ ภาพ และเกิ ดผลลั พธ์ ที่ คาดหวั ง
ควรดาเนินการร่วมกันอย่างไร ทั้งนี้จึงได้ใช้มุมมองทฤษฎีทางศาสตร์การ
บริหารเข้ามาพิจารณาโดยอาศัยทฤษฎีโครงการ (Program Evaluation)
และแนวคิ ดเชิ งระบบ (System Theory) เป็ นกรอบการศึ กษาหลั ก
เพื่อถอดบทเรียนการทางานและนาเสนอเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
และเชิงปฏิบัติสาหรับปรับปรุงการการดาเนินงานโครงการพัฒนาและ
ยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในปีต่อๆ ไป
ทั้งนี้จากที่กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยจึงกาหนดวัตถุประสงค์ของการศึกษาไว้
3 ประการ คื อ 1) เพื่ อศึ ก ษาการด าเนิ น งานโครงการพั ฒ นาและ
ยกระดั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข องจั งหวั ด อ่ า งทอง 2) เพื่ อ วิ เคราะห์ ส ภาพ
ปัญหาการพัฒนาและยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP ผ้าไทย
หรือผ้าพื้นเมืองของจังหวัดอ่างทอง 3) เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะการ
พัฒนาและยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ของจังหวัดอ่างทอง ดังจะได้

2. ขอบเขตการวิจัย
2.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา
งานวิจัยชิ้นนี้ศึกษาเกี่ยวกับการดาเนินงานโครงการพัฒนาและ
ยกระดับผลิตภัณ ฑ์ OTOP ผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง ปี พ.ศ. 2563
โดยใช้ ก รอบแนวคิ ด ทฤษฎี โ ครงการ (Program Theory) และ
ทฤษฎี ระบบ (System Theory) เป็นหลัก ประกอบกับงานวิจั ยที่
เกี่ยวข้องสาหรับพิจารณาการดาเนินการและปรากฎการที่เกิดขึ้น
ในเชิงของการบริหารภาครัฐ
2.2 ขอบเขตด้านผู้ให้ข้อมูลสาคัญ (Key Information)
ผู้ ให้ ข้ อ มู ล ส าคั ญ ประกอบด้ ว ยกลุ่ ม คนที่ เข้ า มาเกี่ ย วข้ อ งกั บ
โครงการฯ ในพื้ น ที่ จั งหวัด อ่ างทอง ประกอบด้ วย เจ้ าหน้ าที่ รั ฐ
(พั ฒ นากร) 4 คน นั กพั ฒ นาผลิต ภั ณ ฑ์ 2 คน นัก วิชาการ 1 คน
ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ 10 คน รวมทั้งสิ้น 21 คน
2.3 ขอบเขตด้านสถานที่และระยะเวลา
วิจัยชิ้นนี้ศึกษาการดาเนินการตามกรอบระยะเวลาของโครงการฯ
ในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง คือ ภายในช่วง สิงหาคม – กันยายน 2563

3. วิธีการวิจัย
เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณ ภาพ (Qualitative Research) โดย
วัตถุประสงค์การศึกษาที่ระบุไว้ท้ายบทนา 2 ประการแรก ใช้วิธีการ
ศึกษาเอกสาร (Documentary Research) และสัมภาษณ์ เชิงลึก
(In-depth interview) เป็ น หลั ก นอกจากนี้ ใช้ ก ารสนทนากลุ่ ม
(Focus group) เพื่อเป็นเวทีถอดบทเรียนร่วมกันและนาไปสู่การ
สร้างข้อเสนอแนะเพื่อตอบวัตถุประสงค์ในข้อที่ 3 อนึ่งในวิธีการนี้
อาจได้มาซึ่งข้อมูลในข้อที่ 1 และ 2 ซึ่งจะเป็นการตรวจสอบความ
ถูกต้องของข้อมูลแบบสามเส้าด้วย ทั้งนี้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ของวิธีการศึกษาแต่ละวิธีข้างต้นจะอธิบายในย่อหน้าต่อไป
การศึกษาเอกสาร จะศึกษาจากแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงาน
ศึกษาของผู้วิจัย เช่น หนังสือ ตารา บทความ งานวิจัย เอกสารราชการ
ของหน่ วยงาน เป็ น ต้ น ทั้ งนี้ ใ นส่ ว นของงานวิ จั ย ที่ เกี่ ย วข้ อ งใช้
เกณฑ์การคัดเลือกงานวิจัย 2 ข้อ คือ 1) ผู้วิจัยใช้วลีในการสืบค้นใน
ฐานข้อมูลของ THAIJO ว่า “ปัญหาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP”
ซึ่งค้นพบงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งสิ้น 36 เรื่อง จากนั้นผู้วิจัยใช้เกณฑ์
ข้ อ ที่ 2) คั ด เลื อ กงานวิ จั ย ในจ านวนนี้ คื อ ต้ อ งเป็ น งานวิ จั ย ที่ มี
ผลการศึกษาเกี่ยวข้องกับปั ญ หาการออกแบบ พั ฒ นาผลิตภั ณ ฑ์
และการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลิตภัณ ฑ์ ซึ่งเป็นการดาเนินงาน
ขององค์กรชุมชนใดๆ ภายใต้การสนับสนุนการดาเนินการเหล่านั้น
ของหน่วยงานภาครัฐ จากเกณฑ์ข้อนี้ทาให้ได้งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
10 เรื่อง จาแนกเป็นที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณ ฑ์ผ้าโดยตรง 3 เรื่อง
และ อื่นๆ อีก 7 เรื่อง ผู้วิจัยจึงเลือกงานวิจัยทั้งหมดเป็นงานที่วิ จัย
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งต่ อ ไป อนึ่ ง งานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งนี้ อ าจไม่ ได้ ศึ ก ษา
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ผลิตภัณฑ์ผ้าทั้งหมดซึ่งเป็นข้อจากัด แต่งานวิจัยที่เลือกมาสามารถ
ตอบโจทย์การศึกษาได้เพียงพอแล้วเพราะเกี่ยวข้องกับปัญหาการ
ดาเนินการของโครงการในลักษณะเดียวกันตามที่ผู้วิจัยสนใจศึกษา
ส าหรับ วิ ธี ก ารสั ม ภาษณ์ แ ละสนทนากลุ่ ม การคั ด เลื อ กผู้ ให้
ข้อมูลสาคัญ จะใช้วิธีการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง เกณฑ์ที่ใช้ใน
การคั ด เลื อ กผู้ ให้ ข้ อ มู ล ส าคั ญ (Key Informant) คื อ ผู้ ให้ ข้ อ มู ล
สาคั ญ ต้ องเป็ น ผู้ ที่ มี บทบาทเกี่ ยวข้ องกับการด าเนิ นงานโครงการฯ
ในพื้นที่จังหวัดอ่างทองโดยตรงตามที่กาหนดไว้ในโครงการ กล่าวคือ
แต่ละพื้นที่จะประกอบไปด้วยผู้มีส่ วนเกี่ยวข้องคือ เจ้าหน้าที่รัฐที่
ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ นักพัฒนาผลิตภัณฑ์
และนักวิชาการที่สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทองเชิญมาร่วม
ทางาน และผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งในพื้นที่จังหวัด
อ่างทองมีจานวน 21 คน โดยผู้วิจัยจะใช้แบบสอบถามกึ่งโครงสร้าง
เป็นเครื่องมือสัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ จานวนดังกล่าวเกี่ยวกับ
กระบวนการดาเนินงาน และประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้น และจัดการ
สนทนากลุ่มโดยให้ผู้ ให้ข้อมูลสาคัญดังกล่าวมาประชุมและพูด คุย
แลกเปลี่ยนถอดบทเรียนร่วมกัน 2 ครั้ง ครั้งแรกจะจัดขึ้นระหว่าง
โครงการด าเนิ น การไปแล้ว ซัก ระยะหนึ่ งเน้ น เก็บ ข้อ มู ล เกี่ ยวกั บ
กระบวนการท างาน ส่ ว นครั้ งที่ ส องจั ด ขึ้ น หลั งการด าเนิ น การ
โครงการใกล้แล้วเสร็จ ซึ่งเน้นเก็บข้อมูลเกี่ยวกับ ปัญ หาที่เกิดขึ้น
ตลอดจนร่วมกันสรุปภาพรวมของการดาเนินงานเพื่อนาไปสู่การ
สร้างข้อเสนอแนะสาหรับโครงการร่วมกัน
วิ ธี ก ารวิ เ คราะห์ ผู้ วิ จั ย จะตรวจสอบความถู ก ต้ อ งและ
ความน่ าเชื่ อ ถื อ ของข้ อ มู ล แบบสามเส้ าด้ านแหล่ งข้ อ มู ล (Data
Triangulate) ก่ อ นจากนั้ น น าข้ อ มู ล มาวิ เ คราะ ห์ เชิ ง เนื้ อ ห า
(Content Analysis) เพื่อนาไปสู่การสร้างข้อสรุปของงานวิจัยและ
นาเสนอไว้ในผลการวิจัยในหัวข้อที่ 4 ต่อไป

นักวิชาการ
เจ้าหน้าที่
นักออกแบบ,
นักการตลาด

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

องค์ความรู้
การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์

ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์

ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
ผลิตภัณฑ์

ผู้ประกอบการ OTOP
10 กลุ่ม/ราย ได้รับการออกแบบ
พัฒนา และยกระดับผลิตภัณฑ์

- E-Catalog เผยแพร่บนเว็บไซต์
จานวนอย่างน้อย 2 แห่ง
- เผยแพร่ผลิตภัณฑ์ในงานแสดง
สินค้าจานวน 2 ครั้ง

- ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ผ้ า ไทยและผ้ า พื้ น เมื อ ง
มีภาพลักษณ์ที่ดี ตรงตามความต้องการ
ผู้บริโภค
- ผู้ผลิต ผู้ประกอบการOTOP ประเภท
ผ้า มีอาชีพ และรายได้เพิ่มขึ้น

- ผู้ป ระกอบการOTOP มี โอกาสน าเสนอ
ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาแล้วออกสู่ตลาด
- เปิดช่องทางการตลาดให้กั บผลิตภัณฑ์ OTOP
เพิ่มมากขึ้น
- เกิ ด ก ารรั บ รู้ คุ ณ ค่ าแล ะ เกิ ด ก ารใช้
ผลิตภัณ ฑ์ ท าจากผ้าไทยหรือผ้าพื้ นเมื องใน
ตลาดมากขึ้น
-

รูปที่ 1 ผลการวิเคราะห์การดาเนินงานโครงการพัฒนาและยกระดับ
ผลิ ตภั ณ ฑ์ OTOP ผ้ าไทยและผ้ าพื้ นเมื องตามกรอบทฤษฎี ระบบ
(System Theory) โดยผู้วิจัย
จากรู ป ที่ 1 ในส่ ว นของกระบวนการท างานจะพบว่ า แบ่ ง
ออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนแรก การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ส่วนที่สอง ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ ดังนี้
ส่ ว นที่ แ รก การออกแบบและพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ จั ง หวั ด
คัดเลือกผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่ผ่านการประกวดผ้าตาม
โครงการประกวดผ้า สืบ สาน อนุรักษ์ ศิลป์ ผ้าถิ่น ไทย ด ารงไว้ใน
แผ่ น ดิ น ปี 2563 จั งหวัด ละ 10 กลุ่ ม หรือ ราย หรือ เป็ น ผู้ ผ ลิ ต
ผู้ประกอบการ OTOP ลงทะเบียนประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย
เพื่อเข้าร่วมโครงการ โดยพิจารณาจากผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ
และมีความพร้อมในการเข้าสู่กระบวนการพัฒนาผลิตภัณ ฑ์ และ
สามารถยกระดั บ การพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ เข้ า สู่ ต ลาดได้ จากนั้ น
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแสวงหาหน่วยงานภาคีหรือภาคเอกชน
ที่ เป็ นนั กออกแบบและพั ฒ นาผลิ ตภั ณ ฑ์ หรื อนั กการตลาดอาชี พ
ร่วมดาเนินการออกแบบพัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพิ่ม
สูงขึ้นร่วมกับกลุ่มเป้าหมาย

4. ผลการวิจัย
ผู้วิจัยจะนาเสนอผลการวิจัยตามที่กาหนดไว้ในวัตถุประสงค์
ของการศึกษา ดังนี้
4.1 การดาเนินงานโครงการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ของ
จั งหวั ด อ่ า งทอง ผลการศึ ก ษาพบว่ า โครงการพั ฒนาและยกระดั บ
ผลิ ตภั ณ ฑ์ OTOP ผ้ าไทยและผ้ าพื้ นเมื อง เป็ น โครงการภายใต้
ยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ปี พ.ศ. 2563 ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชน
ได้ ด าเนิ น การตามมติ ค ณะรัฐ มนตรี เมื่ อ วั น ที่ 9 มิ ถุ น ายน 2563
เรื่อ ง มาตรการส่ งเสริ ม และสนั บ สนุ น การใช้ แ ละสวมใส่ ผ้ า ไทย
ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ ได้รับการจัดสรรงบประมาณเหลือจ่าย
จานวน 14.7 ล้านบาท เพื่อเป็นทรัพยากรในการดาเนินงาน ทั้งนี้
เพื่ อ ให้ เกิ ด ความเข้ า ใจถึ ง ที่ ชั ด เจนเกี่ ย วกั บ ทรั พ ยากรในการ
ปฏิบัติงาน กิจกรรมการดาเนินงาน กระบวนการและขั้นตอนต่างๆ
ตลอดจน ผลผลิต และผลลัพธ์ที่คาดหวังของโครงการ ผู้วิจัยจึงขอ
น าเสนอผลการวิ เคราะห์ ข้ อมู ล ที่ เก็ บ รวบรวมมาได้ เหล่ านี้ ต าม
กรอบทฤษฎีระบบดังแสดงในรูปที่ 1 ด้านล่างนี้

ส่ ว นที่ ส อง การประชาสั ม พั น ธ์ แ ละเผยแพร่ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์
ส านั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชนจั ง หวั ด จั ด ท า E-Catalog เผยแพร่ บ น
เว็บไซต์ จานวนอย่างน้อย 2 แห่ง พร้อมทั้งจัดแสดงประชาสัมพันธ์
และเผยแพร่ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ในงานนิ ท รรศการหรื อ งานแสดงสิ น ค้ า
จานวนอย่างน้อย 2 ครั้ง ทั้งนี้ยังมีสนับสนุนนักการตลาดรุ่นใหม่ใน
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เรื่องของการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และจาหน่ายทางออนไลน์
จังหวัดบันทึกรายงานในระบบ BPM : Budget Project Management

ผ้าพื้นเมืองได้ออกแบบกระบวนการในลักษณะที่มีการออกแบบ
และพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ผ้ า พื้ น เมื อ งร่ ว มกั น โดยอาศั ย ผู้ เชี่ ย วชาญ
นั ก ออกแบบ และผู้ ป ระกอบการ พร้ อ มทั้ งถอดบทเรี ย นและ
ถ่ายทอดองค์ความรู้เทคนิคการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ การเพิ่ม
มูลค่าผลิตภัณ ฑ์ สร้างสรรค์ผลิตภัณ ฑ์ ในด้านคุณภาพมาตรฐาน
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ รูป แบบ ดี ไซน์ แก่ ผู้ ผ ลิ ต และผู้ ป ระกอบการ OTOP
ที่เข้าร่วมโครงการให้สามารถผลิตได้ นั้น ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว
“แบบผลิต ภั ณ ฑ์ ผ้ า เทคนิค การออกแบบ” เป็น เรื่องของการค้ า
ถ้าในเชิงการแข่งขันนั้นถือเป็นความลับของผู้ประกอบการ หากเปิดเผย
หรือถ่ายทอดให้แก่กันอาจสร้างความเสียเปรียบในการแข่งขันได้
เพราะผู้ อื่ น ก็ ส ามารถน าแบบผ้ า ไปผลิ ต และลอกเลี ย นแบบ
ผลิตภัณฑ์ ทาให้ผลิตภัณฑ์ขาดความเป็นเอกลักษณ์ เพราะหัวใจ
สาคัญ ของการผลิตสินค้าและบริการคือ การสร้างความแตกต่าง
ซึ่งเป็นเรื่องที่ผู้ประกอบการต่างให้ความสาคัญ

4.2 สภาพปัญ หาการพัฒ นาและยกระดับคุณ ภาพผลิ ตภัณ ฑ์
OTOP ผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมืองของจังหวัดอ่างทอง พบว่า การดาเนินงาน
ในพื้นที่จังหวัดอ่างทองมีปัญหาสาคัญ ดังนี้
ปั ญ หาแรก เป็ น เรื่ อ งของความพร้ อ มของวั ต ถุ ดิ บ ผ้ า ที่ จ ะ
คัดเลือกมาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ กล่าวคือ แม้จังหวัดอ่างทอง
จะมี วั ต ถุ ดิ บ ผ้ า เป็ น จ านวนมาก แต่ ยั ง ขาดวั ต ถุ ดิ บ ผ้ า ที่ เ ป็ น
เอกลั ก ษณ์ ซึ่งผู้ ป ระกอบการผ้ าที่ เข้ าร่ว มโครงการส่ วนใหญ่ เป็ น
ผู้ประกอบการที่เน้นการแปรรูปผ้าเป็นหลัก การผลิตสินค้าจึงไม่ได้
เน้นที่ความเอกลักษณ์หรือเรื่องราวของวัตถุดิบผ้า แต่เน้นวัตถุดิบที่
ต้นทุนต่าเป็นหลัก เจ้าหน้าที่ ก. (2563) [1] ยกตัวอย่างประกอบว่า
“...ตั ว อย่ า งเช่ น ผู้ ป ระกอบการรายหนึ่ งต้ อ งการตั ด เสื้ อ โดยใช้
ผ้าขาวม้าเป็นวัตถุดิบ ซึ่งผ้าข้าวม้าในอ่างทองราคา 140 บาท/เมตร
แต่ถ้าสั่งมาจากอีสานราคา 60 บาท/เมตร...” ทาให้ต้องหาวัตถุดิบ
ผ้าจากนอกพื้นที่ซึ่งต้นทุนถูกกว่า ซึ่งก็จะไม่ใช่ผ้าที่เป็นเอกลักษณ์
ของจังหวัดอ่างทอง

4.3 ส าหรับ การด าเนิ น การร่ วมกั น ให้ มี ป ระสิ ท ธิภ าพ พบว่ า
ยั งต้ อ งอาศั ย กลไกรั ฐ เป็ น หลั ก โดยให้ ส านั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชนมี
บทบาทเป็นผู้ขับเคลื่อนโครงการในฐานะเจ้าภาพ และเป็นตัวกลาง
ในการประสานการท างานของภาคี เข้ า ด้ ว ยกั น โดยการท างาน
ร่ ว มกั น ควรค านึ งถึ ง บริ บ ทความเหมาะสมในแต่ ล ะพื้ น ที่ และ
ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการเป็นสาคัญ เนื่องจากแต่ละพื้นที่มี
ความแตกต่ าง และไม่ ได้ มี วัตถุ ดิบ ที่ เป็ น เอกลัก ษณ์ ทุ กที่ จ าเป็ น
ต้อ งการค้ นหา เลื อกเฟ้ น หรือ พั ฒ นาขึ้ น ใหม่ ที่ ต้อ งใช้เวลานาน
ดั ง นั้ น การด าเนิ น การทั้ งหมดจึ ง ต้ อ งมุ่ งเน้ น ที่ ก ารพั ฒ นาที่ ตั ว
ผู้ประกอบการให้ได้รับองค์ความรู้ที่จาเป็น และเกิดทักษะในการ
ออกแบบและพัฒ นาผลิตภัณ ฑ์ ของตัวเอง มิใช่การมุ่งเน้น ที่การ
ผลิ ต ชิ้ น งานต้ น แบบ หากแต่ ต้อ งเกิ ด กระบวนการเรี ย นรู้จ าก
ชิ้นงานต้นแบบมากกว่า ซึ่งจะดาเนินการเช่นนี้ได้ต้องอาศัยความ
ร่วมมือจากนักวิชาการในพื้นที่ ซึ่งมีบทบาทสาคัญในการถ่ายทอด
องค์ความรู้ที่จาเป็น และเป็นผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยวิธีต่างๆ
ตามความเหมาะสมเนื่ อ งจากบทบาทที่ นั ก วิ ช าการจะมี ค วาม
ชานาญในเรื่องของการถ่ายถอดองค์ความรู้อยู่แล้ว
สาหรับนักออกแบบ และนักการตลาด มีบทบาทเป็นพี่เลี้ยงที่ช่วย
สอนฝึกปฏิบัติให้แก่ผู้ประกอบการ คอยตอบคาถาม และแก้ไขปัญหาต่างๆ
ที่ ผู้ ประกอบการที่ เข้ าร่ วมโครงการติ ดขั ดในการด าเนิ นการพั ฒนา
สินค้าของตนเอง เนื่องจากมีประสบการณ์ในการผลิตสินค้ามาก่อน ซึ่งที่
ผ่ านมาบทบาทในการด าเนิ นการอาจจะมุ่ งเน้ นไปที่ ตั วผลิ ตภั ณ ฑ์
ต้ นแบบมากจนเกิ นไป แต่ ไม่ ได้ เกิ ดการเรี ยนรู้ จนเกิ ดทั กษะที่ จะ
สามารถท าให้ผู้ประกอบการสามารถใช้องค์ความรู้ไปพัฒนาต่อยอด
สินค้าด้วยตนเองต่อได้ กล่าวคือ ไม่ได้เป็นการ “ทาให้” แต่ต้องฝึกให้
“ท าเองเป็ น” ทั้ งนี้ นั ก ออกแบบและนั ก การตลาดนี้ อ าจเป็ น
ผู้ประกอบการ OTOP ด้วยกันเองที่ประสบความสาเร็จก็จะมีข้อดี คือ
เข้ า ใจบริ บ ทของผู้ ป ระกอบการด้ ว ยกั น และสามารถแนะน า
ประสบการณ์ ได้ เต็ มที่ กว่าในแง่ที่ หากเป็ นนั กออกแบบและนักการ
ตลาดจากบริษัทเอกชน อาจมีความไม่เข้าใจบริบทของผู้ประกอบการ

ปัญหาที่สอง ประเด็นในเรื่องทัศนะคติในการประกอบกิจการ
ของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ ในลักษณะที่ว่าไม่ต้องการ
พั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ เนื่ องจากผลิ ต ภั ณ ฑ์ เดิ ม ติ ด ตลาดและสามารถ
จาหน่ายได้ตามปกติ จึงไม่ต้องการเริ่มต้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เพราะ
เห็ น ว่ า เสี ย เวลา หรื อ มองว่ า ตั ว ผู้ ป ระกอบการเองไม่ พ ร้ อ ม
ไม่ ต้ อ งการพั ฒ นาตนเอง และมี ทั ศ นะคติ ในการผลิ ต สิ น ค้ า โดย
การแปรรูปพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าตามกระแส ไม่ได้ยึดเรื่องราว
ปั ญ หาที่ ส าม ภาคี เ ครื อ ข่ า ย หน่ ว ยงานภาคี ใ นพื้ น ที่ บ าง
หน่วยงานไม่มีองค์ความรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้า หรือ การสร้าง
เรื่องราวให้ผลิตภัณฑ์ผ้าโดยตรง เช่น นักออกแบบ นักวิชาการ ผู้ผลิต
เป็นต้น ดังเช่น นักออกแบบผลิตภัณฑ์ ก. (2563) [3] ได้ให้ข้อมูลไว้ว่า
“แม้จะไม่ได้มี ประสบการณ์ การออกแบบผ้าโดยตรง แต่ก็มี องค์
ความรู้ที่ พอจะสามารถให้ ความรู้ได้ เกี่ยวกับ กระบวนการพั ฒ นา
ผลิตภัณฑ์ อาจจะมีความรู้แต่ขาดประสบการณ์ด้านผ้านะคะ”
ปัญ หาที่ สี่ กระบวนการดาเนิน งานเร่งรัดมากจนเกิน ไปด้ วย
เงื่ อ นระยะเวลาที่ ก าหนดไว้ ตามกรอบระยะเวลาระบุ ไ ว้ ว่ า ให้
ดาเนินงานโครงการให้แล้วเสร็จภายใน 4 สิงหาคม – 30 กันยายน 2563
(ส านั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชนจั งหวั ด อ่ า งทอง, 2563) [15] ซึ่ งท าให้
กระบวนทั้ งในส่วนของการออกแบบและพั ฒ นาผลิ ตภั ณ ฑ์ และ
การประชาสั ม พั น ธ์ ต้ อ งเร่ งรี บ ด าเนิ น การ จนอาจท าให้ ไม่ เกิ ด
ประสิทธิภาพอย่างเต็มที่
ปั ญ หาสุ ด ท้ า ย กั บ ดั ก ของการออกแบบโครงการ กล่ า วคื อ
โครงการพั ฒ นาและยกระดั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ OTOP ผ้ า ไทยและ
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และทางานเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผู้ประกอบการแบบ “ทาให้”
มากกว่าสอนให้ “ทาเองเป็น”
ทั้ งนี้ จ ะท าให้ เกิ ด การประสานการท างานร่ ว มกั น ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ นโยบายจากส่วนกลางมีความสาคัญจาเป็นมากที่จะ
ช่วยส่งเสริม การดาเนินการโครงการเพื่อพัฒ นาผู้ประกอบการใน
พื้ น ที่ อ ย่ า งเข้ า ใจ มิ ใ ช่ น โยบายที่ มุ่ ง ให้ แ ต่ ล ะพื้ น ที่ ด าเนิ น การ
เช่นเดียวกันจนขาดความยืดหยุ่นและเข้าใจบริบทที่แตกต่างกันใน
แต่ละพื้นที่ อีกทั้งมาตรการสนับสนุนรณรงค์ให้ใส่ผ้าไทยจะทาให้
เกิ ด ก าลั ง ซื้ อ และช่ ว ยสร้ า งแรงจู ง ใจให้ ผู้ ป ระกอบการพั ฒ นา
ผลิตภัณฑ์ของตัวเอง

การมุ่งเน้นพัฒนาให้ได้ชิ้นงานต้นแบบ มาเป็นการร่วมกันถ่ายทอด
ความรู้ แ ละฝึ ก ทั ก ษะต่ า งๆ ในการพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ ห้ แ ก่
ผู้ประกอบการ ใช้กระบวนการพฒนาชิ้นงานต้นแบบเพื่อทาให้เกิด
การเรียนรู้ที่นาไปใช้ต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้ด้วยตัวเอง

5.2 อภิปรายผล
ภายใต้มุมมองของทฤษฎีระบบซึ่งอธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง
องค์ ป ระกอบต่ า งๆ คื อ ปั จ จั ย น าเข้ า (Inputs) กระบวนการ
(Process) ผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcomes) (สมหวัง
พิธิยานุวัฒน์, 2559: 96-97) [13] เมื่อพิจารณาปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้น
จากการดาเนินงานโครงการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ผ้าไทย
และผ้าพื้ นเมืองจะเห็นว่าเริ่มมีปัญหาตั้งแต่องค์ประกอบแรก คือปัจจัย
นาเข้า ซึ่งก็คือ “วัตถุดิบผ้า” ในพื้นที่จังหวัดอ่างทองขาดความพร้อม
ที่จะสนั บ สนุน ให้ การออกแบบผลิตภั ณ ฑ์ ของผู้ป ระกอบการเกิ ด
ความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ ทั้งภาคีเครือข่ายในพื้นที่ยังขาดองค์
ความรู้ ด้ า นการพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ผ้ า และกรอบเวลาที่ เร่ ง รั ด
เมื่อปัจจัยที่ป้อนเข้าสู่ระบบมีปัญหา กระบวนการดาเนินงานจึงเกิด
ปัญหาหลายอย่างตามไปด้วย การที่ผู้ประกอบการไม่มีวัตถุดิบผ้าที่
เป็นเอกลักษณ์ของท้ องถิ่นทาให้ต้องใช้วัตถุดิบผ้าในพื้นที่ข้างเคียง
หรือที่หาได้ทดแทน ประกอบกับนักออกแบบขาดประสบการณ์ด้าน
การออกแบบผ้า เพราะการคัดเลือกนักออกแบบมาทางานเป็นภาคี
ต้องดาเนินการภายใต้กรอบระยะเวลาสั้นๆ ทาให้นักออกแบบผ้า
หลายคนในพื้ น ที่ มี ปั ญ หาเรื่ อ งตารางการท างานซ้ าซ้ อ นกั บ
โครงการฯ และไม่สะดวกเข้าร่วมทางานเป็นภาคี โครงการจึงขาด
นั ก ออกแบบที่ มี ป ระสบการณ์ ด้ านผ้ า การออกแบบและพั ฒ นา
ผลิตภัณฑ์จึงไม่ได้ช่วยสร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ในเรื่องของ
ความเป็ น เอกลั ก ษณ์ พื้ น ถิ่ น ทั้ งในส่ ว นของลวดลายที่ บ อกเล่ า
เรื่อ งราวและวั ต ถุ ดิ บ ผ้ า ผลที่ เกิ ด ขึ้ น คื อ แม้ ผู้ ป ระกอบการจะได้
ผลิตภัณฑ์ผ้า แต่ก็ไม่สามารถสร้างขีดสมรรถนะในการแข่งขันเพื่อ
สร้างมูลค่าตามความต้องการของตลาดได้ กล่าวคือ “สินค้ามีมูลค่าสูง
แต่ไม่ตอบโจทย์ตลาด” อีกทั้งในส่วนของกระบวนการประชาสัมพันธ์
สร้ า งการตระหนั ก รั บ รู้ สิ นค้ าโดยการท า E-catalog เผยแพร่ บ น
เว็บไซต์ และงานแสดงสินค้าภายในจังหวัด ซึ่งไม่แน่ชัดว่าสามารถ
เป็นช่องทางที่เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ตรงจุดมากนัก ดังนั้น ความสัมพันธ์
เชิ งองค์ ประกอบจะสร้างผลเชื่ อมโยงต่ อ เนื่อ งถึงความส าเร็จของ
โครงการตามที่ทฤษฎีระบบอธิบายไว้

5. สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
5.1 สรุปผล
กระบวนการดาเนินงานโครงการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์
OTOP ผ้ าไทยและผ้ าพื้ น เมื อ ง มี ก ระบวนการด าเนิ น งานส าคั ญ
2 กระบวนงาน คื อ การออกแบบและพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ และ
ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ สาหรับพื้นที่จังหวัดอ่างทอง
อาศัยสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเป็นกลไกในการขับเคลื่อนหลัก
ทางานร่วมกับผู้ประกอบการผ้าในพื้นที่ 10 ราย และเครือข่ายภาคี
นักวิชาการ นักออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
สภาพปัญหาการพัฒนาและยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP
ผ้ า ไทยหรื อ ผ้ า พื้ น เมื อ งของจั ง หวั ด อ่ า งทอง มี ปั ญ หาส าคั ญ
หลายประการ คือ ความพร้อมของวัตถุดิบผ้าที่จะคัดเลือกมาใช้ใน
การพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ทั ศ นะคติ ใ นการประกอบกิ จ การของ
ผู้ ป ระกอบการที่ เข้ า ร่ ว มโครงการ หน่ ว ยงานภาคี ใ นพื้ น ที่ บ าง
หน่วยงานไม่มีองค์ความรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้า กระบวนการ
ด าเนิ น งานเร่ งรั ด มากจนเกิ น ไป และ กั บ ดั ก ของการออกแบบ
โครงการ และปัญหาเรื่องการออกแบบโครงการ ดังนั้น จะเห็นได้ว่า
ปัญหาจะเป็นเรื่องของกระบวนการดาเนินงานเป็นหลัก (Process)
แต่ในส่วนของทรัพ ยากรที่ ใช้ในการดาเนิ นงานโครงการมี ปัญ หา
เด่ น ๆ คื อ ความพร้ อ มของวั ต ถุ ดิ บ ผ้ า ที่ ข าดเอกลั ก ษณ์ พื้ น ถิ่ น ที่
ชัดเจน
ทั้ ง นี้ ก ารจะท าให้ เ กิ ด การด าเนิ น การร่ ว มกั น ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพยังคงต้องอาศัยรัฐเป็ นกลไกหลักในการดาเนินการ
และเป็นแกนกลางในการประสานการทางานร่วมกับภาคีอื่นๆ คือ
นักวิชาการ นักออกแบบ และนักการตลาด โดยปรับบทบาทจาก
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ตารางที่ 1 ปัญหาที่พบจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเฉพาะที่เกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนา และการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลิตภัณฑ์
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สื่อประชาสัมพันธ์
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คุณภาพและมาตร

ทัศนคติของผู้ประกอบการ
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งบประมาณที่รัฐสนับสนุน

เทคนิคองค์ความรู้การผลิต

รวมทั้งสิ้น

เรื่องราวของสินค้า

ยุพิน คล้ายมนต์ (2562)
พงศธาดา กีรติเรขา (2562)
ฤธรรมรง ปลัดสงคราม (2562)
ชัชสรัญ รอดยิ้ม (2562)
วีระพันธ อะนันชัยธวัช (2561)
ภัทราพร สุวรรณภูมิ และคณะ
(2561)
พัชรินทร์ เครือเทพ (2559)
พัชรี ฉลาดธัญกิจ (2558)
สหภาพ พ่อค้าทอง (2557)
ศศิเพ็ญ พวงสายใจ (2554)

วัตถุดิบการผลิต
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ที่มา: สังเคราะห์และอ้างอิงจากเอกสารงานวิจัยที่เกีย่ วข้อง [2, 4-12, 14]
หมายเหตุ: 4 ช่องสุดท้าย คือ ปัญหาหลักที่งานวิจยั แต่ละชิ้นศึกษาเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบตามทฤษฎีระบบ

โครงการอันเนื่องมาจากการที่โครงการไม่สามารถนากิจกรรมที่
ตั้งใจไปปฏิ บั ติได้ และ 2) ความล้มเหลวในเชิงทฤษฎี (Theory
Failure) หมายถึง ความล้มเหลวของโครงการอันเนื่องมาจากการ
ที่กิจกรรมของโครงการไม่สามารถนาไปสู่ผลลัพธ์ที่พึงปรารถนาได้
สาหรับ กรณี โครงการที่ งานวิจั ยชิ้ น นี้ ศึ ก ษามี ลั ก ษณะที่ ส อง
กล่าวคือ โครงการสามารถนาไปปฏิบัติได้ด้วยอาศัยประสบการณ์
การทางานและทักษะการประสานงานของผู้ปฏิบัติในพื้นที่ ซึ่งหาก
พิจารณาทีผ่ ลลัพธ์ของโครงการทีต่ ้องการให้เกิดการรับรูค้ ุณค่าของ
ผ้าไทย และกระตุ้นการใช้ผ้ าไทยและผ้าพื้ นเมื องในตลาดมากขึ้ น
และ ต้องการเปิดช่องทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการ OTOP
ในพื้นที่ ซึ่งสุดท้ายก็จะต้องทาให้สินค้าขายได้ สร้างรายได้มากขึ้น
แข่งขันกับผู้ประกอบการอื่นๆ ได้ นั้น แต่กระบวนการดาเนินการ
และทรัพยากรต่างๆ มีปัญหา ตัวอย่างเช่น ผลลัพธ์ต้องการสร้าง
การรับรู้และกระตุ้นการใช้ผ้าไทยในตลาดมากขึ้น แต่ทรัพยากร
ด้านกรอบระยะเวลาในการปฏิบัติงานกลับเร่งรัดและจากัดมาก
และความบ่อยความถี่ของการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ รวมถึง
ช่อ งทางการเผยแพร่ ผลิ ตภั ณ ฑ์ ไม่ ค่ อยสอดคล้ อ งต่ อ การท าให้
เกิดผลลัพธ์จนถึงขั้นทาให้ลูกค้าหันมาสนใจผลิตภัณฑ์มากนัก
ทั้งนี้ ปัญ หาของการนาโครงการภาครัฐไปสู่การปฏิ บั ติมัก มี
ปัญหาที่สะท้อนเรื่องการออกแบบโครงการคือ รูปแบบเหมือนกัน
ทั้งประเทศ (One size fit all) ซึ่งแท้จริงแล้วในแต่ละพื้นที่มีความ

จากตารางที่ 1 ปัญ หาที่พบจากงานวิจั ยที่เกี่ยวข้องเฉพาะที่
เกี่ย วกั บ การออกแบบและพั ฒ นา และการประชาสัม พั น ธ์แ ละ
เผยแพร่ผลิตภัณฑ์ ซึ่งผู้วิจัยได้ทบทวนวรรณกรรมมานั้น ปรากฎ
ว่าสอดคล้ องกั บผลการศึ กษาของผู้ วิ จัย โดยเฉพาะปั ญหาที่ 1 - 4
คือ ความพร้อมของวัต ถุดิ บ ผ้าที่ จ ะคัด เลือ กมาใช้ในการพั ฒ นา
ผลิตภัณฑ์ ทัศนะคติในการประกอบกิจการของผู้ประกอบการที่
เข้าร่วมโครงการ หน่ วยงานภาคีในพื้ น ที่บ างหน่วยงานไม่มี องค์
ความรู้ ใ นการพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ผ้ า หรื อ การสร้ า งเรื่ อ งราวให้
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ผ้ า โดยตรง และกระบวนการด าเนิ น งานเร่ งรั ด มาก
จนเกิ น ไปด้ วยเงื่อ นระยะเวลาที่ ก าหนดไว้ ทั้ งนี้ ผ ลการศึ ก ษามี
ประเด็น ข้อค้น พบที่แตกต่างจากผลการศึกษาอื่นๆ ในเรื่องของ
ปั ญ หาข้ อ สุ ด ท้ า ยที่ ผู้ วิ จัย ค้ น พบ คื อ “กั บ ดั ก ของการออกแบบ
โครงการ” เนื่องจากงานวิจัยส่วนมากไม่ได้ศึกษาจากมุมมองในเชิง
การบริหารภาครัฐ และทฤษฎี ระบบ จึงอาจละเลยการพิจารณา
ภาพรวมของกลไกรั ฐ ที่ เป็ น ตั ว ขั บ เคลื่ อ นงาน และไม่ เห็ น การ
เชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ ปัญหาที่สะท้อนออกมาจากองค์ประกอบ
ต่างๆ ที่พิจารณาโดยทฤษฎีระบบนั้น คือ เรื่องของการออกแบบ
โครงการ ในประเด็นนี้ Suchman (1967 อ้างถึงในเรืองวิทย์ เกษ
สุวรรณ, 2553: 127) [9] อธิบายถึงความล้มเหลวของโครงการว่า
เกิ ด ขึ้น ใน 2 ลั กษณะ คื อ 1) ความล้ม เหลวในการน าไปปฏิ บั ติ
(Implementation Failure) ห ม าย ถึ ง ค วาม ล้ ม เห ล วข อ ง
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แตกต่างกัน การที่ผู้ประกอบการ OTOP จะแข่งขันกับผู้ประกอบการ
อื่ น ๆ ในโลกธุ ร กิ จ ได้ นั้ น หั ว ใจส าคั ญ อยู่ ที่ ค วามแตกต่ า งของ
ผลิตภัณฑ์ที่สอดรับกับค่านิยมของลูกค้า ฉะนั้น สินค้าจาเป็นต้องมี
เอกลักษณ์และสามารถลอกเลียนแบบได้ยาก แต่กระบวนการพัฒนา
และยกระดับผลิตภั ณ ฑ์ของโครงการนอกจากมีระยะเวลาสั้น ซึ่ง
ส่ ง ผลกระทบต่ อ คุ ณ ภ าพของการออกแบบโดยตรงแล้ ว
กลั บ มี ก ารสร้ างรู ป แบบวิ ธี ก ารที่ ให้ ผู้ ประกอบการเข้ ามาท างาน
ร่วมกับนักออกแบบ และผู้เชี่ยวชาญ เพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์ และ
ถ่ายถอดแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน ซึ่งทาให้สินค้าที่ถูกออกแบบมาไม่เป็น
ความลับทางธุรกิจ และถูกลอกเลียนได้ง่าย สินค้าจึงวางขายทั่วไป
ไม่มีเอกลักษณ์ ผู้เขียนขอเรียกว่า “เป็นกับดักของการออกแบบ
โครงการ” ซึ่ ง หมายความว่ า แนวคิ ด ทฤษฎี ใ นการออกแบบ
โครงการล้มเหลว สอดคล้องกับ เรืองวิท ย์ เกษสุวรรณ (2553:
123, 150-152) [9] อธิบายว่า องค์ความรู้ในเรื่องทฤษฎีโครงการ
ของประเทศไทยมีพัฒนาการที่ไม่ดีนัก ซึ่งอาจเป็นปัจจัยสาคัญที่
ส่งผลให้การดาเนินนโยบายสังคมต่างๆ ของประเทศไทยเป็นไป
อย่างสับสนและถูกกาหนดโดยผลประโยชน์ทางการเมืองเป็นหลัก
และทาให้การบริหารนโยบายสาธารณะของประเทศไทยในปัจจุบนั
ตกอยู่ในสภาวะที่เรียกว่า“วิกฤติความรู้ด้านทฤษฎีสาเหตุและผล”

ออกแบบและทาตลาดเองได้ อีกทั้งเป็นการรักษาความลับทางธุรกิจ
ของผู้ ประกอบการด้ วย ซึ่งจะช่วยในเรื่องของสมรรถนะในการ
แข่งขันได้ดีมากยิ่งขึ้น
2) ปรับ ปรุงกรอบระยะเวลาในการด าเนิ น งานโครงการให้
เหมาะสมกับการออกแบบและพัฒ นาผลิตภัณ ฑ์ที่จาเป็นต้องใช้
ระยะเวลาในการออกแบบพอสมควร เพื่อทาให้ตารางเวลาในการ
ทางานของภาคีเครือข่ายในพื้นที่ เช่น มหาวิทยาลัย นักออกแบบ
นั ก การตลาด และเจ้ า หน้ า ที่ ส านั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชนจั ง หวั ด
มีโอกาสเข้ามาทางานร่วมกันมากขึ้น
3) โครงการฯ ควรมี ค วามยื ด หยุ่ น และปรั บ ได้ ต ามความ
ต้องการของผู้ประกอบการในพื้นที่ เช่น ผู้ประกอบการบางราย
สามารถออกแบบผลิตภั ณ ฑ์เองได้แต่ขาดความรู้ด้านการตลาด
รัฐก็ควรส่งเสริมเรื่องการตลาดให้ หรือ ผลิตภัณฑ์มีแล้วแต่ยังขาด
มาตรฐาน รัฐควรส่งเสริม ให้ยกระดั บผลิ ตภัณ ฑ์ ให้ ได้มาตรฐาน
ซึ่งจะดาเนินการในลักษณะนี้ได้ต้องอาศัยการคิดเชิ งระบบที่ยึด
ผู้ประกอบการเป็นหลัก
4) ควรปรับเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้มีความหลากหลาย
เป็น ช่องทางที่ สามารถเข้าถึงลูกค้าของผู้ประกอบการที่ เข้าร่วม
โครงการและเพิ่มความบ่อยความถี่ในการประชาสัมพันธ์มากขึ้น

5.3 ข้อเสนอแนะ

6. เอกสารอ้างอิง

5.3.1 ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
ควรถอดบทเรียนจากผลการวิจัยเพื่อนาตัวแปรไปศึกษาด้วย
ระเบี ย บวิ ธี ก ารวิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณ ในพื้ น ที่ อื่ น ๆ ที่ มี ก ารด าเนิ น
โครงการในลักษณะเดียวกัน หรือ ควรศึกษาวิจัย ในพื้นที่อื่นๆ ใน
ประเด็นเกี่ยวกับสภาพปัญหาเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของ
การดาเนินงานในบริบทพื้นที่ๆ แตกต่างกัน ตามแต่งบประมาณ
ระยะเวลา และประสบการณ์ทางการวิจัยของผู้ศึกษาจะเอื้ออานวย

[1] เจ้าหน้าที่ ก., สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 13 ก.ย. 2563
[2] ชัชสรัญ รอดยิ้ม, “องคประกอบสาคัญในการพัฒนาศักยภาพ
การตลาดสินคา OTOP ในตลาด AEC”, วารสารวิจัยราชภัฏ
พระนคร สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร, ปีที่ 14, ฉบับ
ที่ 1, หน้า 103-123, 2562.
[3] นักออกแบบผลิตภัณฑ์ ก., สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 13 ก.ย. 2563
[4] พงศธาดา กี ร ติ เรขา, “การพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑผาขาวมาสู
เศรษฐกิจสรางสรรค กรณีศึกษากลุมทอผาพื้นเมือง กาเนิด
เพชร ตาบลเมือง อาเภอเมืองเลย จังหวัดเลย”,วารสารการ
พัฒ นาชุมชนและคุณ ภาพชีวิต , ที่ 7, ฉบับ ที่ 3, หน้า 239248, 2562.
[5] พัชริน ทร์ เครือเทพ, “การสร้างกลุ่มอาชีพหั ตถกรรม และ
สินค้าเครื่องประดับจากดินปั้น (บ้านไอดิน) อาเภอเมืองตาก
จังหวัดตาก”, วารสารการวิจัยกาสะลองคา, ปีที่ 10, ฉบับที่
1, หน้า 61-67, 2559.
[6] พัชรี ฉลาดธัญกิจ, “การพัฒนารูปแบบการจัดการแบบมีส่วน
ร่ ว มของผู้ ผ ลิ ต ผ้ า ทอฝ้ า ย ที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม
ในภาคเหนื อ ตอนล่ า งของประเทศไทย”,วารสารวิ ชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, ปีที่ 6, ฉบับที่ 2, หน้า 246255, 2558.
[7] ภัทราพร สุวรรณภูมิ และคณะ, “รังนกนางแอ่น : ภูมิปัญญา
ในกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มรังนกเพื่อส่งเสริม
การตลาด กรณีศึกษากลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกร
บ้านเพ็งอาดหมู่ที่ 11ตาบลฝาละมี อาเภอปากพะยูนจังหวัด

5.3.2 ข้อแนะเชิงนโยบาย
1) โครงการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ที่กรมการพัฒนาชุมชน
กระทรวงมหาดไทยกาหนดควรคานึงถึงบริบทด้านพื้นที่เป็นหลัก
โดยควรกาหนดให้เกิด ความยืดหยุ่ น สาหรับการน าไปปฏิ บั ติให้
เหมาะสมแต่ละพื้นที่ ซึ่งเกี่ยวข้องกับ ภาคีเครือข่าย ความพร้อม
ของวัตถุดิบผ้าในพื้นที่ และผู้ประกอบการ
2) ควรปรั บ มาตรการสนั บ สนุ น นเชิ บ นโยบายมุ่ ง เน้ น การ
ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่รัฐใส่ผ้าไทยที่เป็นผลิตภัณ ฑ์ในพื้นที่ อันจะ
เป็นแรงกระตุ้นหนุนเสริมให้เกิดกาลังซื้อผลิตภัณฑ์จากผ้าในพื้นที่
อย่างต่อเนื่อง
5.3.3 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ
1) ปรับปรุงกระบวนการขั้นตอนในการออกแบบและพัฒนา
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ โดยมุ่ งเน้ น ที่ ก ารพั ฒ นาทั ก ษะของผู้ ป ระกอบการ
ในเรื่องการออกแบบและการตลาดโดยภาคีเครือข่ายมากกว่าการ
มุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นชิ้นต้นแบบ เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถ
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พัทลุง”, วารสารสังคมศาสตร์และมานุษยวิทยาเชิงพุทธ, ปีที่
3, ฉบับที่ 1, หน้า 19-33, 2561.
[8] ยุพิ น คล้ ายมนต์ , “การวิเคราะห์ ก ารพั ฒ นาโครงการหนึ่ ง
ตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP): ปัญหา อุปสรรค และความสาเร็จ”,
International Journal of East Asian Studies, ปี ที่ 23,
ฉบับที่ 2, หน้า 172-192, 2562.
[9] เรือ งวิท ย์ เกษสุวรรณ, “ทฤษฎี โครงการและวิก ฤติ ความรู้
ด้ า นทฤษฎี ส าเหตุ แ ละผลของนโยบายสาธารณะไทย”,
วารสารรัฐประศาสนศาสตร์, ปีที่ 8, ฉบับที่ 1, หน้า 150-152, 2553.
[10] ฤธรรมรง ปลั ด สงคราม, “การออกแบบและพั ฒ นาบรรจุ
ภั ณ ฑ์ ส าหรับ แกงแพะ จัน ทิ ม าฟาร์ม แพะ จั งหวั ด ภู เก็ ต ”,
วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่, ปีที่ 11, ฉบับที่ 4, หน้า
318 - 330, 2562.
[11] วีร ะพั น ธ อะนั น ชั ย ธวั ช , “การสื่ อ สารการตลาดผ่ านการ
สร้ า งสรรเรื่ อ งราวโอทอปกลุ่ ม ผ้ า จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ,
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ” ที่ 12, ฉบับที่
1, หน้า 252 - 265, 2561.
[12] ศศิเพ็ญ พวงสายใจ, “การวิจัยแบบบูรณาการเพื่อพัฒ นา
ศักยภาพการแข่งขันของธุรกิจชุมชนที่ผลิตสินค้าที่ยังไม่ได้
เผยแพร่ ในเขตภาคเหนื อ ”, วารสารเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ปีที่ 15, ฉบับที่ 2, หน้า 1-25, 2554.
[13] สมหวั ง พิ ธิ ย านุ วั ฒ น์ , วิ ธี วิ ท ยาการประเมิ น ศาสตร์ แ ห่ ง
คุ ณ ค่ า , พิ ม พ์ ค รั้ ง ที่ 6 ส านั ก พิ ม พ์ แ ห่ งจุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2559.
[14] สหภาพ พ่ อ ค้ า ทอง, “การพั ฒ นาปั จ จั ย แวดล้ อ มในการ
เสริมสร้างศักยภาพการนาทุนวัฒนธรรมมาใช้ เพื่อการสร้าง
แบรนด์ ข องผู้ ป ระกอบการสิ น ค้ า OTOP ประเภทสิ น ค้ า
ศิลปหัตถกรรม”, ปีที่ 12, ฉบับที่ 1, หน้า 1-25, 2557.
[15] เอกสารแนวทางการดาเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการ
พั ฒ นาชุ ม ชน ปี 2563 โครงการพั ฒ นาและยกระดั บ
ผลิตภัณฑ์ OTOP ผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง, สานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัดอ่างทอง, 2563.
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แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ : กรณีศึกษา
วัดอุสภาราม วัดสาวชะโงกและวัดเขาดิน จังหวัดฉะเชิงเทรา.
The Development Approach of Spiritual tourism sites in Chachoengsao
Province: A Case Study of Wat Usapharam,Wat Savage and Wat Khao Din.
กิตติ บุญนา

สาขาการท่องเที่ยว วิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรีบริหารธุรกิจ
Email: bunnumkitti@gmail.com

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยดังนี้ 1. ศึกษาแรงจูงใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ
กรณีศึกษาวัดอุสภาราม วัดสาวชะโงกและวัดเขาดิน จังหวัดฉะเชิงเทรา 2. เพื่อกาหนดแนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ
กรณีศึกษาวัดอุสภาราม วัดสาวชะโงกและวัดเขาดิน จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลการวิจัยพบว่า แรงจูงใจที่ทาให้นักท่องเที่ยวชาวไทยเดินทางมา
ท่องเที่ยววัดทั้ง 3 วัดคือทาบุญ ส่วนแรงจูงใจที่ทาให้นักท่องเที่ยวชาวไทยเดินทางมาท่องเที่ยววัด 3 วัด ซึ่งประกอบด้วย 6 ปัจจัย ได้แก่ 1)
เยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนา 2) ศึกษาประวัติพระพุทธรูปและพระเกจิอาจารย์ 3) เพื่อความเป็นสิริมงคลของชีวิต 4) ศรัทธา
ทางพระพุทธศาสนาและชื่นชมสถาปัตยกรรมทางพระพุทธศาสนา 5) กิจกรรมการท่องเที่ยวและพักผ่อนกับครอบครัวและเพื่อน 6) เพื่อขอพร
พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่บุคคลอื่นๆแนะนามา ส่วนแนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณผลการวิจัยพบว่าวัดทั้ง 3 วัดมีรูปแบบกล
ยุทธ์ที่สอดคล้องและแตกต่างกันในแต่ละด้าน
คาสาคัญ: 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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ของป ระเทศเลยก็ ว่ า ได้ [ 4]วั ด เข า ดิ น อ า เภ อ บ า ง ป ะ ก ง
ฉะเชิ ง เทรามี เ อกลั ก ษณ์ ส ถานที่ ตั้ ง อยู่ บ นภู เ ขาลู ก เล็ ก ๆ ราย
ล้ อ มด้ ว ยธรรมชาติ ที่ งดงาม ทาให้ ผู้ ม าเยื อ นรู้ สึ ก สบาย
ใจสดชื่ น ทุ ก ครั้ งราวกั บ ต้ อ งมนต์ อ ย่ า งน่ า ประหลาดใจ ภายใน
วั ด แห่ งนี้ ยั งมี สิ่ งที่ น่ า สนใจมากมายที่น่าสนใจ
จากความสาคัญของวัดทั้ง 3 วัดและในปี 2562 รัฐบาลยังคงมี
ความไว้วางใจให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ ยวเป็นเครื่องมือในการ
ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้ถึงท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้อง
กับ ทิ ศ ทางการพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วของภาครั ฐที่ ก าหนดไว้ แ ผน
ยุทธศาสตร์พัฒนาการท่องเที่ยว พ.ศ. 2561 –2564 ของกรมการ
ท่องเที่ยวให้ความสาคั ญกับการพัฒนาของแหล่งท่องเที่ยว ผู้วิจัย
สนใจที่ จ ะศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ แรงจู งใจของนั ก ท่ อ งเที่ ย วและจุ ด แข็ ง
จุดอ่ อน โอกาส อุ ป สรรคของวัด ทั้ง 3 วัด เพื่ อเสนอแนวทางการ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญ ณาณเพื่ อให้สอดคล้องกับสภาพ
ความเปลี่ยนแปลงไปทางเศรษฐกิจและสังคมให้มีความยั่งยืนต่อไป

1. บทนา
ปัจจุบั น อุตสาหกรรมการท่ องเที่ ยวเป็น อุต สาหกรรมที่ มี การ
ขยายตั ว อย่ า งรวดเร็ ว และมี ข นาดใหญ่ ที่ สุ ด ในโลก โดยเฉพาะ
ประเทศไทยได้ รั บ การส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ทั้ ง ภาครั ฐ และ
ภาคเอกชน ท าให้ เป็ น อุ ต สาหกรรมที่ มี ค วามส าคั ญ ต่ อ ระบบ
เศรษฐกิจของประเทศ เป็นการนารายได้เข้าสู่ประเทศไทยในอันดับ
ต้น ๆ ก่ อให้ เกิดประโยชน์ ท างเศรษฐกิจ มหาศาลทั้ งทางตรงและ
ทางอ้อม เนื่องจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นการนารายได้เข้า
สู่ประเทศอย่างมหาศาล ภาครัฐมีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวมา
โดยตลอด ประเทศไทยมี การพั ฒ นาอุ ตสาหกรรมการท่ องเที่ ย ว
เป็นไปอย่างรวดเร็วจะเห็นได้ว่ามีนาทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากร
ทางประวั ติ ศ าสตร์ ประเพณี แ ละวั ฒ นธรรมมาใช้ เป็ น วั ต ถุ ดิ บ
ทางการท่อ งเที่ ยว ซึ่ งในปั จจุบั น นี้ก ารตลาดการท่อ งเที่ ยวแต่ล ะ
ประเทศนั้นได้มีการแข่งขันอย่างรุ นแรงมากขึ้น หน่วยงานภาครัฐ
จ าเป็ น ต้ อ งปรั บ ทิ ศ ทางการแข่ ง ขั น ทางการท่ อ งเที่ ย วเพื่ อ ให้
สอดคล้องกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยนั้นคือการท่องเที่ยว
เชิงจิตวิญญาณซึ่งส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม มาเป็น
จุ ด ขายเพื่ อ ดึ ง ดู ด ความสนใจของนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยและ
ต่างประเทศโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวอเมริกันและยุโรปต่างที่จะ
ให้ความสนใจเกี่ยวกับการเยี่ ยมชมงานศิลปวัตถุต่างๆ เช่น โบสถ์
วิ ห าร ศาลาการเปรี ย ญ สถู ป เจดี ย์ ปราสาทหรื อ พระปรางค์
สิ่งก่อสร้างต่างๆล้วนเกิดจากแรงศรัทธาทางพระพุทธศาสนาและ
เป็นสิ่งที่ยึดถือทางด้านจิตใจ
จังหวัดฉะเชิงเทราหรืออีกชื่อหนึ่งที่คนท้องถิ่นนิยมเรียกคือแปด
ริ้วมีแหล่งท่ องเที่ยวมากมายและที่สาคัญ การเดินทางไม่ไกลจาก
กรุงเทพมหานครมากนัก ประชาชนได้เดินทางมาไหว้หลวงพ่อพระ
พุทธโสธรที่ขึ้นชื่อความศักดิ์สิทธิ์และเป็นพระพุทธรูปสาคัญ ของ
จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งประดิษฐานอยู่ในพระอุโบสถวัดโสธรวราราม
วรวิห าร อาเภอเมื อง จั งหวัด ฉะเชิงเทรา [1]วัดบางวัว(วัด อุส ภา
ราม)เป็ น หนึ่ งในวัด ไทยในจั งหวั ด ฉะเชิ งเทราที่ มี ค วามเก่ าแก่ มี
หลวงพ่ อ น้ อ ย พระพุ ท ธรู ป ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ เป็ น พระพุ ท ธรูป ประจ าวั ด
[2]ภายในวัดแห่งนี้ยังมีหลวงพ่อดิ่งซึ่งเป็นพระเกจิอาจารย์ดังซึ่งเป็น
ที่ศรัทธาของคนในจังหวัดฉะเชิงเทราอีกด้วย[3]ส่วนวัดสาวชะโงก
อยู่ในอาเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นวัดที่มีชื่อเสียงเกี่ยวกับ
ผู้ทรงวิทยาคุณชื่อดังระดับประเทศนั้นคือหลวงพ่อเหลือ ซึ่งท่านโด่ง
ดังในด้านการปลุกเสกปลัดขิก ความโด่งดังของหลวงพ่อเหลือนั้น
นอกจากท่านป็นพระนักพัฒนาแล้วยังเป็นพระที่ปฎิบัติดี ปฎิบัติ
ชอบ เชื่อกันว่าปลัดขิกของท่านเป็นอันดับหนึ่ง

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. ศึ ก ษาแรงจู ง ใจของนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยที่ มี ต่ อ แหล่ ง
ท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ: กรณีศึกษาวัดอุสภาราม วัดสาวชะโงก
วัดเขาดิน จังหวัดฉะเชิงเทรา
2. เพื่ อ ก าหนดแนวทางการพั ฒ นาแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง จิ ต
วิญ ญาณ: กรณี ศึ ก ษาวั ดอุ ส ภาราม วัด สาวชะโงกและวัด เขาดิ น
จังหวัดฉะเชิงเทรา

3. ขอบเขตการวิจัย
3.1 ขอบเขตทางด้านพื้นที่ : วัดอุสภาราม วัดสาวชะโงกและ
วัดเขาดิน จังหวัดฉะเชิงเทราเป็นแหล่งท่องเที่ยวประเภทวัดซึ่งมี
ความโดดเด่นเป็นที่รู้จักนักท่องเที่ยวชาวไทย
3.2 ขอบเขตด้านประชากร: 1) นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทาง
มาท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวประเภทวัดทั้ง 3 วัดรวมจานวน 400
คน 2) ผู้มีส่วนได้เสียของวัดแต่ละวัดประกอบด้วย(1.เจ้าอาวาส/2.
ไวยาวัจกร/3.มรรคนายก/4.ประธานกรรมการวัด/ 5.ผู้ใหญ่บ้าน/6.
กานัน/7.นายอาเภอ/8.นายกองค์การบริหารส่วนตาบล/9.นายก
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั งหวั ด /10.หั ว หน้ า ฝ่ า ยกลุ่ ม ส่ ง เสริ ม การ
ท่องเที่ยวจังหวัดฉะเชิงเทรา)
3.3 ขอบเขตด้านเนื้อหา
3.3.1 แรงจูงใจในการเดินทางมาท่องเที่ยวของวัดอุสภาราม วัด
สาวชะโงกและวัดเขาดิน จังหวัดฉะเชิงเทรา
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3.3.2 สร้ า งกลยุ ท ธ์ (The matching State)ด้ ว ยTow matrix
เพื่ อ ก าหนดแนวทางการพั ฒ นาแหล่ ง เที่ ย วเชิ ง จิ ต วิ ญ ญาณ :
กรณี ศึ ก ษาวั ด อุ ส าภาราม วั ด สาวชะโงกและวั ด เขาดิ น จั งหวั ด
ฉะเชิงเทรา

อย่างละเอียด 2.2 ข้อมูลเชิงคุณภาพมีวิธีการเก็บข้อมูลโดยการใช้
แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)โดยการสัมภาษณ์ผู้มี
ส่วนได้เสีย ในแต่ละวัด โดยกาหนดตัวผู้ตอบบางคนแบบเจาะจง
เอาไว้ ล่ ว งหน้ า วั ด ๆ ละจ านวน 10 คน ประกอบด้ ว ย(1.เจ้ า
อาวาส/2.ไวยาวัจกร/3.มรรคทายก/4.ประธานกรรมการวัด/ 5.
ผู้ใหญ่ บ้ าน/6.ก านัน /7.นายอาเภอ/8.นายกองค์ก ารบริห ารส่ วน
ตาบล/9.นายกองค์ การบริห ารส่ วนจังหวัด /10.หั วหน้ าฝ่ายกลุ่ ม
ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัด ฉะเชิงเทรา) 3. กระบวนการวิจัยเชิง
คุ ณ ภาพ วิ เ คราะห์ SWOT Analysis สภาพแวดล้ อ มภายใน
(Internal Environment) เพื่ อ ค้ น หาจุ ด แข็ ง จุ ด อ่ อ น และการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment) เพื่อ
ค้นหาโอกาส อุปสรรคของวัดทั้ง 3 วัด 4.การตรวจสอบข้อมูลแบบ
สามเส้า (Triangulation) เพื่อตรวจสอบข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง
ๆ ใน ด้านสถานที่ เวลา และบุคคล นาข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์
สั งเคราะห์ ข้ อ มู ล งานวิ จั ย เอกสารและนโยบายการพั ฒ นาการ
ท่องเที่ยวของจังหวัดฉะเชิงเทรา 5.จับคู่ปัจจัยโดยการทาการจับคู่
ระหว่างปัจจัยภายนอก(โอกาสและอุปสรรค)และภายใน(จุดแข็ง
และจุ ด อ่ อ น) ซึ่ งจะได้ ก ลยุ ท ธ์ทั้ ง 4 แบบ 1. กลยุ ท ธ์ เชิ งรุก (SO
Strategy), 2.กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST Strategy) 3.กลยุทธ์เชิงแก้ไข
(WO Strategy) ,4.กลยุ ท ธ์ เชิ งรั บ (WT Strategy) เพื่ อ เสนอเป็ น
แนวทางในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญณาณต่อไป 6. การ
ดาเนินการจัดประชุมกลุ่มย่อยบุคลากรของวัดทั้ง 3 วัด ได้แก่วัดอุ
สภาราม วัดสาวชะโงก วัดเขาดิน จังหวัดฉะเชิงเทรา ในการร่วมกัน
พิ จ ารณารู ป แบบกลยุ ท ธ์ ใ นการพั ฒ นาแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง จิ ต
วิญญาณของวัดและสรุปผลเป็นรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ต่อไป

4. วิธีดาเนินการวิจัย
ในการวิ จั ย เรื่ อ งแนวทางการพั ฒ นาแหล่ งท่ อ งเที่ ย วเชิ งจิ ต
วิญญาณ : กรณีศึกษา วัดอุสภาราม วัดสาวชะโงกและวัดเขาดิน
จังหวัดฉะเชิงเทราโดยใช้เทคนิคการวิจัยเชิงปริมาณ(Quantitative
Research)แ ล ะ คุ ณ ภ า พ (Qualitative Research) มี วิ ธี ก า ร
ดาเนินงานดังต่อไปนี้
4.1 กระบวนการวิจัยเชิงปริมาณ : นักท่องเที่ยวชาวไทยซึ่ง
เป็นกลุ่มตัวอย่างแบบไม่ท ราบโอกาสที่เดินทางมาท่องเที่ยววัดอุ
สภาราม วัดสาวชะโงกและวัดเขาดิน จังหวัดฉะเชิงเทรา จานวน
รวม 400 คน(วัดอุสภาราม 134 คน/วัดสาวชะโงก 133และวัดเขา
ดิน133 คน)การวิเคราะห์ข้อมูล1)ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบ
แบบสอบถามใช้ ก ารหาค่ า ความถี่ ( Frequency)และค่ า ร้ อ ยละ
(Percentage)2)ข้ อ มู ล การเดิ น ทางของนั ก ท่ อ งเที่ ย วจากค าถาม
หลายตั ว เลื อ กให้ เ ลื อ กตอบเพี ย งข้ อ เดี ย วใช้ ก ารหาค่ า ความถี่
(Frequency)และค่ า ร้ อ ยละ(Percentage) 3)แรงจู ง ใจที่ ท าให้
เดินทางมาเที่ยวหาค่าเฉลี่ยและหาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเพื่ออธิบาย
ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างของนักท่องเที่ยวชาวไทยและนาไป
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
ท่อ งเที่ ยวของวัด อุ สภาราม วัดสาวชะโงกและวัดเขาดิน จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 2. การเก็บรวมรวมข้อมูลจากพื้นที่(Field Research)
ผู้วิจัยประสานงานและการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผูม้ ีสว่ นได้เสียของ
วัดทั้ง 3 วัด เพื่อขอความร่วมมือในการสารวจและสัมภาษณ์พูดคุย
กั บ ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล หลั ก โดยใช้ เทคนิ ค ในการเก็ บ ข้ อ มู ล ได้ แ ก่ การ
สั ม ภาษณ์ (Interview) และการสั งเกต (Observation)เพื่ อ การ
วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสร้างข้อสรุป โดยแบ่งดังต่อไปนี้ 2.1 ลงพื้นที่วัด
อุสภาราม วัดสาวชะโงก วัดเขาดิน จังหวัดฉะเชิงเทราและศึกษา
ทรั พ ยากรการท่ อ งเที่ ย ว(Tourism Resources Audit) ในพื้ น ที่

5. ผลการวิจัย
5.1 ผลการวิจัยเชิงปริมาณจากแบบสอบถาม(วัตถุประสงค์ที่
1.ศึกษาแรงจูงใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวเชิง
จิต วิญ ญาณ : กรณี ศึ กษาวัด อุ สภาราม วัดสาวชะโงก วัด เขาดิ น
จังหวัดฉะเชิงเทรา)
ผลการศึ ก ษาข้ อ มู ล ทั่ ว ไปสรุ ป ได้ ว่ า กลุ่ ม ตั ว อย่ า งซึ่ ง เป็ น
นั ก ท่ อ งเที่ ย ว ช า ว ไท ย จ า น ว น 400 ค น ลั ก ษ ณ ะ ท า ง
ประชากรศาสตร์ ข องผู้ ต อบแบบสอบถามพบว่ า ส่ ว นใหญ่ เป็ น
นักท่องเที่ยวชาวไทยทีเ่ ป็นชาย(ร้อยละ 57.00 ) มีสถานภาพสมรส
(ร้อย 61.80) ซึ่งมีอายุระหว่าง 31-40 ปี(ร้อยละ28.70) และน้อย
ที่ สุ ด มี อ ายุ 21-30 ปี (ร้ อ ยละ5.5) มี ก ารศึ ก ษาสู ง สุ ด ในระดั บ
ปริญญาตรีมากที่สุด (ร้อยละ51.20)รองลงมาอนุปริญญาหรือปวส.
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(ร้ อ ยละ21.80) มี อ าชี พ เป็ น พนั ก งานในบริ ษั ท หรื อ ท างานใน
สานักงานมากที่สุด (ร้อยละ23.5) รองลงมาจะเป็นเกษตรกร (ร้อย
ละ21.00)มีรายได้ต่อเดือน 10,001 ถึง 25,000 บาทมากที่สุด(ร้อย
ละ39.50)และนักท่องเที่ยวที่มีรายได้40,001-55,000 บาท(ร้อยละ
5.50)มาท่ อ งเที่ ย วน้ อ ยที่ สุ ด นั ก ท่ อ งเที่ ย วเดิ น ทางมาจากจั งหวั ด
ฉะเชิงเทรามีจานวนมากที่สุด(ร้อยละ 92.30)
ส่วนพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยพบว่านักท่องเที่ยวชาว
ไทยที่ตอบแบบสอบถามกาลังท่องเที่ยววัดอุสภารามจานวน(ร้อยละ
33.50) วั ด สาวชะโงกและวั ด วั ด เขาดิ น จ านวนเท่ า ๆกั น (ร้ อ ยละ

33.50) จานวนครั้งที่นักท่องเที่ยวชาวไทยส่วนใหญ่มาเที่ยวคือครั้ง
สอง(ร้อยละ51.70)รองลงมาคือมาครั้งแรก(ร้อยละ30.50)และมา
ครั้งที่ 3หรือมากกว่า (ร้อยละ 17.80) โดยนั กท่ องเที่ย วส่วนใหญ่
เดินทางมาด้วยตนเอง (ร้อยละ100) มีผู้ร่วมเดินทางมากที่สุดคือ
สามี -ภรรยา(ร้ อ ยละ39.00) รองลงมาญาติ พี่ น้ อ ง(ร้ อ ยละ 23.0)
และนักท่องเที่ยวชาวไทยโดยส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการเที่ยวคือ
เช้าไปเย็นกลับ(ร้อยละ 100)

ตารางที่ 1 แรงจูงใจนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาแหล่งท่องเที่ยว
แรงจูงใจที่ทาให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยววัด
ทาบุญ
ขอพรพระพุทธรูปศักดิส์ ิทธิ์ประจาวัด
ขอพรพระเกจิอาจารย์ศักดิ์สิทธิ์ประจาวัด
ความเป็นสิริมงคลของชีวิต
ต้องการใช้เวลาว่างกับครอบครัวและเพื่อน
หลีกหนีความวุ่นวาย ความจาเจ
ต้องการความสงบทางด้านจิตใจ
เยี่ยมชมวัดทีม่ ีชื่อเสียงประจาจังหวัด
ความเลื่อมใสพระพุทธศาสนา
เยี่ยมชมศิลปะ วัฒนธรรม ปฎิมากรรมและสถาปัตยกรรม
ต้องการท่องเที่ยวในที่ยังไม่เคยเดินทางไป
ต้องการที่พึ่งพิงทางใจ
เยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวเกี่ยวกับศาสนา
ชมบารมีพร้อมทั้งกราบไหว้และปิดทอง
ศึกษาประวัติพระเกจิอาจารย์ดังและพระพุทธรูปโบราณของวัด
เพื่อน ญาติ พี่น้องแนะนาให้มาเที่ยว
บนบานต่างๆ ต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์
เช่าวัตถุมงคลของวัดมาบูชา
จากตารางที่ 1 พบว่านักท่องเที่ยวมีแรงจูงใจในการเดินทางมา
เที่ยววัดอุสภาราม วัดสาวชะโงกและวัดเขาดิน จังหวัดฉะเชิงเทรา
โดยมีแรงจูงใจที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุดคือเพื่อมาทาบุญ (มี
ค่าเฉลี่ย 4.63)รองลงมาคือเพื่อขอพรพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจา
วัด(มีค่าเฉลี่ย4.37)ลาดับต่อมาคือเพื่อขอพรจากพระเกจิอาจารย์
ศักดิ์สิทธิ์ประจาวัด(มีค่าเฉลี่ย 4.29)และแรงจูงใจที่น้อยที่สุดคือเพื่อ

4.63
4.37
4.29
4.14
3.73
3.72
3.70
3.64
3.63
3.61
3.62
3.57
3.56
3.39
3.38
3.34
3.29
3.23

S.D
0.54
0.83
0.71
0.81
0.82
0.85
0.84
0.94
0.76
0.76
0.84
0.96
0.90
1.02
0.77
0.83
0.71
0.91

ระดับ
ระดับมากที่สุด
ระดับมากที่สุด
ระดับมากที่สุด
ระดับมาก
ระดับมาก
ระดับมาก
ระดับมาก
ระดับมาก
ระดับมาก
ระดับมาก
ระดับมาก
ระดับมาก
ระดับมาก
ระดับปานกลาง
ระดับปานกลาง
ระดับปานกลาง
ระดับปานกลาง
ระดับปานกลาง

(n=400)
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

เช่ า วั ต ถุ ม งคลของวั ด มาบู ช า(3.23)ผู้ วิ จั ย ใช้ วิ ธี ก ารหมุ น แกน
องค์ ป ระกอบ แบ บ Orthogonal Rotation ด้ ว ยวิ ธี Varimax
ปรากฏว่าตัวแปรที่ได้จากการใช้เทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบมี
รายละเอี ย ด factor Loading จากการศึ ก ษาพบว่ า มี ตั ว แปรมี
ทั้งหมด 6 องค์ประกอบได้แก่ปัจจัยที่1)เยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวทาง
พระพุ ท ธศาสนา ปั จจัย ที่ 2) ศึ กษาประวัติ พ ระพุ ทธรูป และพระ
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เกจิอาจารย์ ปัจจัยที่ 3)เพื่อความเป็นสิริมงคลของชีวิต ปัจจัยที่ 4)
ศรั ท ธาทางพระพุ ท ธศาสนาและชื่ น ชมสถาปั ต ยกรรมทาง
พระพุทธศาสนา ปัจจัยที่5)กิจกรรมการท่องเที่ยวและพักผ่อ นกับ
ครอบครัวและเพื่อน ปัจจัยที่ 6) เพื่อขอพรพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่
บุคคลอื่นๆแนะนามา
5.2 ผลการวิจัยเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้เสีย
(วัตถุประสงค์ที่ 2. เพื่อกาหนดแนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
เชิงจิตวิญญาณ กรณีศึกษาวัดอุสภาราม วัดสาวชะโงกและวัดเขา
ดิน จังหวัดฉะเชิงเทรา)
สรุปผลการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (Indepth Interview)โดยการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้เสีย โดยกาหนดตัว
ผู้ตอบบางคนแบบเจาะจงเอาไว้ล่วงหน้าประกอบทั้งหมด(วัดอุสภา
ราม 10 คน/วัดสาวชะโงก 10 คน/วัดเขาดิน 10 คน)
5.2.1 วัด อุส ภาราม จั งหวัด ฉะเชิงเทรา พบว่ามีแนวทางการ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ด้านที่ 1. การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ เจาะตลาดกลุ่ ม นั ก ท่ อ งเที่ ย วผู้ สู งอายุ ,ด้ า นที่ 2 การจั ด
ประชุ ม ผู้ มี ส่ ว นได้ เสี ย เพื่ อ วางแผนพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วเชิ งจิ ต
วิญญาณ,ด้านที่ 3 การจัดหารถโดยสารอานวยความสะดวกเข้าถึง
แหล่งท่องเที่ยวและด้านที่ 4 การคัดเลือกพระภิกษุและสามเณรที่มี
ความรู้และความสามารถเพื่อส่งเสริมให้ศึกษา
5.2.2 วั ด สาวชะโงก จั งหวั ด ฉะเชิ งเทรา พบว่ า แนวทางการ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ด้านที่ 1 การจัดกิจกรรมท่องเที่ยวล่องเรือ
ชมแม่ น้ าบางประกง ,ด้ า นที่ 2 การสร้ างเครื่ อ ข่า ยความร่ วมมื อ
อนุ รั ก ษ์ ,ด้ า นที่ 3 การสร้ า งกิ จ กรรมทางศาสนาให้ มี ค วาม
หลากหลายและด้ านที่ 4 ปรั บ กิ จ กกรรมประจ าปี ให้ มี เชื่ อ มโยง
แม่น้าบางประกง
5.2.3 วัดเขาดิน จังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่าแนวทางการพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวด้านที่ 1 การส่งเสริมและพัฒนาให้วัดเป็นศูนย์กลาง
การพักผ่อนและการท่องเที่ยวเชิงพุทธ,ด้านที่ 2 การสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือของชุมชนแบบยั่งยืนมุ่งเน้นชุมชนให้มีส่วนร่วม,ด้านที่
3 การกาหนดมาตรฐานสิ่งก่อสร้างต้องมีลักษณะที่สอดคล้องกับ
สภาพสั ง คม วั ฒ นธรรมและพื้ น ที่ แ ละด้ า นที่ 4 การคั ด เลื อ ก
พระภิกษุและสามเณรที่มีความรู้และมีความสามารถส่งเสริมให้มี
การศึกษา

เดินทางมาเที่ยวมากที่สุดคือ เพื่อมาทาบุญ รองลงมาคือเพื่อขอพร
พระพุ ท ธรูป ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ป ระจาวัด และเพื่ อ ขอพรพระเกจิ อ าจารย์
ศักดิ์สิทธิ์ประจาวัดตามลาดับ ส่วนแรงจูงใจน้อยที่สุดเพื่อเช่าวัตถุ
มงคลของวัดมาบูชา ผลที่ได้จากการวิจัยนี้ ชี้ให้เห็นว่านักท่องเที่ยว
ชาวไทยมีแรงจูงใจในการเดินทางมาท่องเที่ยวที่มีความหลากหลาย
สอดคล้องกับผลวิจัยของศรินท์ทิพย์ คาวาโนเบะ[5]ที่ได้ศึกษาเรื่อง
แรงจูงใจและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทย กรณีศึกษาอาเภอ
เมื อ ง จังหวัด น่ าน ผลการศึ ก ษาพบว่า นั กท่ อ งเที่ ยวชาวไทยที่ มี
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนและภูมิลาเนามีแรงจูงใจที่แตกต่างกันในการมา
ท่อ งเที่ ย วและสอดคล้อ งกั บ ผลการศึ กษาของวิชัย เผื อกสม[6]ที่
วิ เคราะห์ เรื่ อ งคติ ธ รรมความเชื่ อ กั บ พฤติ ก รรมการเข้ า วั ด ของ
พุทธศาสนิกชน กรณีศึกษาวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ โดยพบว่า
พฤติกรรมการเข้าวัดของพระพุทธศาสนิกชน ในระดับมากคือการ
ให้ทาน
ส่วนปัจจัยแรงจูงใจในการเดินทางมาท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยว
วั ด ทั้ ง 3 วั ด ซึ่ งประกอบด้ ว ยปั จ จั ย ทั้ งหมด 6 ปั จ จั ย ซึ่ งพบว่ า
นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยมี แ รงจู ง ใจในการเดิ น ทางมายั ง วั ด โดย
เรียงลาดับความสาคัญได้แก่ ปัจจัยที่1)เยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวทาง
พระพุ ท ธศาสนา ปั จ จั ย ที่ 2 )ศึ ก ษาประวั ติ พ ระพุ ท ธรู ป และพระ
เกจิอาจารย์ ปัจจัยที่ 3)เพื่อความเป็นสิริมงคลของชีวิต ปัจจัยที่ 4)
ศรั ท ธาทางพระพุ ท ธศาสนาและชื่ น ชมสถาปั ต ยกรรมทาง
พระพุทธศาสนา ปัจจัยที่5)กิจกรรมการท่องเที่ยวและพักผ่อนกับ
ครอบครัวและเพื่อน ปัจจัยที่ 6) เพื่อขอพรพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่
บุคคลอื่นๆแนะนามา จากงานวิจัยนี้สอดคล้องกับแนวคิดในเรื่อง
ของแรงจู งใจการมาท่ อ งเที่ ย วในทั ศ นะของ Swarbrooke,1999
อ้ า งถึ งในเลิ ศ พร ภาระสกุ ล [7]โดยได้ ก ล่ า วไว้ ว่ า ในการจ าแนก
แรงจูงใจที่มีความสาคัญๆที่ทาให้คนออกเดินทางมี 6 ชนิดด้วยกัน
ซึ่งแรงจูงใจเหล่านี้ได้แก่แรงจูงใจด้านสรีระหรือทางด้ านกายภาพ
(physical) แรงจูงใจทางด้านวัฒนธรรม (Cultural) การท่องเที่ยว
เพื่อตอบสนองอารมณ์ความรู้สึกบางอย่าง (Emotional)แรงจูงใจ
เพื่ อ ให้ ได้ ม าซึ่ งสถานภาพ(status)แรงจู งใจในการพั ฒ นาตนเอง
(personal development)แรงจูงใจด้านบุคคล(Personal)
การกาหนดรูปแบบกลยุทธ์การพัฒ นาการบริหารจัดการวัดอุ
สภาราม จั งหวัด ฉะเชิงเทรา ได้ แก่ 1.)กลยุ ท ธ์เชิ งรุกหรือกลยุท ธ์
(SO)กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์เจาะตลาด
กลุ่มนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ เป็นกลยุทธ์ที่สร้างการรับรู้โดยผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์ สามารถสร้างเครือข่ายสังคมออนไลน์และการใช้

6.อภิปรายผล
จากสรุปผลการวิจัยผู้วิจัยนาผลมาอภิปรายผลตามประเด็นดังนี้
ผลจากการศึกษาแรงจูงใจที่ทาให้นักท่องเที่ยวชาวไทยเดินทาง
มาท่องเที่ยวทั้ง 3 วัดพบว่านักท่องเที่ยวชาวไทยมีแรงจูงใจในการ
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การสื่ อ สารทางอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ เพื่ อ วั ต ถุ ป ระสงค์ ท างการตลาด
ทางการท่ อ งเที่ ย วของวัด เป็ น ตั ว ช่ว ยเร่ งการเติ บ โตทางด้ านการ
ท่องเที่ยวของวัดโดยเน้นกลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มนี้เป็นอีกกลุ่มเป้าหมาย
หนึ่งที่สาคัญในการใช้สื่อออนไลน์ 2.)กลยุทธ์เชิงป้องกันหรือกลยุทธ์
(ST)ประชุมผู้มีส่วนได้เสียเพื่อวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงจิต
วิญญาณอย่างยั่งยืนโดยวัดควรจัดการประชุมผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทุกฝ่ายร่วมกันกาหนดรูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวซึ่งทุกประเด็น
ต้ อ งเหมาะสมกั บ ระบบนิ เวศ สั งคมและวั ฒ นธรรม นอกจากนี้
กาหนดอย่างชัดเจนว่าจะไม่อนุญ าตให้ทากิจกรรมการท่องเที่ยว
ใดบ้ าง 3.)กลยุท ธ์ เชิงแก้ ไขหรือ กลยุ ท ธ์ (WO)รถโดยสารอ านวย
ความสะดวกเข้ า ถึ งแหล่ งท่ อ งเที่ ย วเพื่ อ โอกาสทางการแข่ งขั น
ทางการตลาด วัดควรตั้งรถสาธารณะเพื่อบริการเฉพาะทุกวันเสาร์
และอาทิตย์หรือในกรณีที่วัดมีงานกิจกรรมพิเศษ เช่น งานประจาปี
เพื่ออานวยความสะดวกประชาชนที่ประสงค์จะเดินทางไปวัด4.)กล
ยุทธ์เชิงรับหรือกลยุทธ์(WT)คือคัดเลือกพระภิกษุและสามเณรที่มี
ความรู้ความสามารถเพื่อส่งเสริมให้ศึกษาการจัดการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืนโดยทางวัดสนับสนุนเรื่องทุนการศึกษา เพื่อให้พระภิกษุและ
สามเณรให้มีความรู้เกี่ยวกับการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เพื่อที่
บุค ลากรเหล่านี้ จะได้ มีข้อ มูล ในการประยุ กต์ใช้ ในการพัฒ นาวัด
เพราะถ้าขาดข้อมูลแล้ว การพัฒนาวัดคงจะพัฒนาอย่ างไร้ทิศทาง
ดั งนั้ น บุ ค ลากรในวั ด จึ งควรให้ ค วามรู้ค วามเข้ าใจในการจั ด การ
ท่ อ งเที่ ย วอย่ า งยั่ ง ยื น [8]จากที่ ก ล่ า วมาได้ ส อดคล้ อ งกั บ แผน
ยุทธศาสตร์พัฒนาการท่องเที่ยว พ.ศ. 2561– 2564 ของกรมการ
ท่องเที่ยวโดยกล่าวไว้ว่ายุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาห่วงโซ่
อุปทานทางการท่องเที่ยวแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน ,ยุทธศาสตร์ที่
2 การพัฒนาการจัดการด้านการท่องเที่ยวแบบองค์รวม,ยุทธศาสตร์
ที่ 3 การยกระดั บ องค์ ก รและระบบงานสู่ ค วามเป็ น เลิ ศ ,และ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและระบบดิจิตอล
การกาหนดรูปแบบกลยุทธ์การพัฒนาการบริหารจัดการวัดสาว
ชะโงก จั งหวั ด ฉะเชิ งเทราได้ แ ก่ 1.)กลยุ ท ธ์ เชิ งรุ ก หรื อ กลยุ ท ธ์
(SO)สร้างกิจกรรมการท่องเที่ยวนั่งเรือชมแม่น้าบางประกงพร้อม
กั บ ชื่ น ชมธรรมชาติ ส องริ ม ฝั่ งคลอง ซึ่ งธรรมชาติ น้ าในล าคลอง
สะอาดและวิ ถี ชีวิ ต ของคนในชุ ม ชนสามารถที่ จ ะพั ฒ นาให้ เกิ ด
กิ จ กรรมการท่ อ งเที่ ย วได้ 2.)กลยุ ท ธ์ เ ชิ ง ป้ อ งกั น หรื อ กลยุ ท ธ์
(ST)สร้ า งเครื่ อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ อนุ รัก ษ์ ธ รรมชาติ ส องฝั่ งคลอง
พร้อมกับการเชื่อมโยงมายั่งแหล่งท่องเที่ยววัด โดยกลุ่มคนต่างๆที่
เกี่ ยวข้องกับวัด ได้แก่ห น่ วยงานด้ านการท่อ งเที่ ยว นั กการเมือ ง
ท้องถิ่น สถาบันการศึกษา คนท้องถิ่น ร้านอาหาร ธุรกิจจัดนาเที่ยว

เกษตรกร นักอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น นักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อ
สร้างความเข้าใจและการส่งเสริมให้ชุม ชนมีส่วนร่วมในทุกด้าน 3.)
กลยุท ธ์เชิงแก้ไขหรือ กลยุ ทธ์ (WO)สร้างกิจกรรมทางศาสนาให้ มี
ความหลากหลายเน้ น โดยเน้ น กลุ่ ม นั กท่ อ งเที่ ยวทุ ก กลุ่ ม โดยวั ด
จะต้ อ งสร้ า งกิ จ กรรมทางศาสนาให้ มี ค วามหลากหลายมากขึ้ น
เพราะการท าบุ ญ ที่ ห ลากหลาย จะท าให้ นั ก ท่ อ งเที่ ย วสามารถ
ทาบุญได้ครบวงจรถือเป็นจุดที่สาคัญของการหารายได้เพื่อบารุงวัด
4.)กลยุ ท ธ์ เชิ ง รั บ หรื อ กลยุ ท ธ์ (WT) คื อ ปรั บ เปลี่ ย นกิ จ กกรรม
ประจาปีให้มีเชื่อมโยงแม่น้าบางประกงให้มากขึ้นเน้นการมีกิจกรรม
โดยใช้ พิ ธี ล อยประที ป บู ช าหลวงพ่ อ เหลื อ [8]จากที่ ก ล่ า วมาได้
สอดคล้องกับแผนยุ ทธศาสตร์พั ฒ นาการท่ องเที่ ยวพ.ศ. 2561 –
2564 ของกรมการท่องเที่ยวโดยกล่าวไว้ว่ายุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริม
และพัฒ นาห่วงโซ่อุปทานทางการท่องเที่ยวแบบบูรณาการอย่าง
ยั่งยืน,ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการจัดการด้านการท่องเที่ยวแบบ
องค์รวม,ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับองค์กรและระบบงานสู่ความ
เป็ น เลิ ศ ,และยุ ท ธศาสตร์ที่ 4 การขั บ เคลื่ อ นด้ วยเทคโนโลยี แ ละ
ระบบดิจิตอล
การกาหนดรูปแบบกลยุทธ์การพัฒนาการบริหารจัดการวัดเขา
ดิน จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้แก่ 1)กลยุทธ์เชิงรุกหรือกลยุทธ์(SO) คือ
ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาให้ วั ด เป็ น ศู น ย์ ก ลางการพั ก ผ่ อ นและการ
ท่ องเที่ ย วเชิงจิ ตวิญ ญาณมุ่งเน้ น การส่งเสริม การเรี ยนรู้แ ละการ
ปฏิบัติธรรมเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในชีวิต ปัจจุบันการท่องเที่ยว
เชิ ง จิ ต วิ ญ ญาณเป็ น การท่ อ งเที่ ย วที่ ได้ รั บ ความนิ ย มมากขึ้ น มี
นักท่องเที่ยวจานวนมากนิยมเดินทางไปวัดเพื่อร่วมกิจกรรมทาง
ศาสนาการปฏิบัติธรรมฯ ดังจะเห็นจากการ เดินทางท่องเที่ยวนี้ได้
แพร่ห ลายไปในนั ก ท่ อ งเที่ ย วทุ ก กลุ่ ม ซึ่ งมั ก ใช้ ช่ว งเวลาวั น หยุ ด
เทศกาล โดยเฉพาะช่วงเทศกาลวันสาคัญทางศาสนาจะมีการถือศีล
ปฏิบัติธรรมและประชาชนในท้องถิ่น 2)กลยุทธ์เชิงป้องกันหรือกล
ยุ ท ธ์ (ST)การสร้า งเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ ของชุ ม ชนแบบยั่ งยื น
มุ่งเน้นชุมชนให้มีส่วนร่วม ในด้านศิลปวัฒนธรรมและความร่วมมือ
ต่างๆ โดยมีกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียและกลุ่มคนต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวัด
เพื่ อช่วยในการตัดสิน ใจ การก าหนดนโยบาย การวางแผน และ
การตลาดอย่ า งชั ด เจน ได้ แ ก่ หน่ ว ยงานรั ฐ ที่ เกี่ ย วข้ อ งด้ า นการ
ท่องเที่ยว นักการเมืองท้องถิ่น อาจารย์ นักศึกษา คนท้องถิ่นที่มีที่
พานักอาศัย ร้านอาหาร ธุรกิจจัดนาเที่ยว เกษตรกร นักอนุรักษ์
วัฒนธรรมท้องถิ่น นักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างความเข้าใจและ
การส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในทุกด้าน 3.)กลยุทธ์เชิงแก้ไขหรือ
กลยุทธ์(WO)กาหนดมาตรฐานสิ่งก่อสร้าง การก่อสร้างมี ลักษณะที่
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สอดคล้องกับสภาพสังคม วัฒนธรรมและธรรมชาติของพื้นที่ของวัด
เขาดิน ต้องการกาหนดมาตรฐานสิ่งก่อสร้าง การก่อสร้างภายในวัด
มีลักษณะที่สอดคล้องกับสภาพสังคม วัฒนธรรม และธรรมชาติของ
พื้นที่ ซึ่งมีผลทาให้นักท่องเที่ยวประทับใจต่อสิ่งที่พบเห็น รูปแบบ
สิ่งก่อสร้างในชุมชนไม่ว่าเป็นพระอุโบสถ เจดีย์ พระพุทธรูปหรือ
โครงสร้ า งพื้ น ฐาน 4.)กลยุ ท ธ์ เ ชิ งรั บ หรื อ กลยุ ท ธ์ (WT)คั ด เลื อ ก
พระภิ กษุ และสามเณรที่ มีความรู้และมีความสามารถส่ งเสริมให้
ศึกษาทางด้านภาษาจีนและอังกฤษโดยวัดสนับสนุนทุนการศึกษา
เพื่อให้พระภิกษุและสามเณรให้มีความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษและ
ภาษาจีน เพื่อที่บุคลากรเหล่านี้จะได้มีความรู้เพื่อการประยุกต์ใช้ใน
การพั ฒ นาวั ด เพราะเนื่ อ งจากวั ด นี้ มี ก ลุ่ ม นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาว
ต่ า งประเทศค่ อ นข้ างมากดั งนั้ น บุ ค ลากรทางด้ านภาษามี ค วาม
จาเป็นต่อการบริการนักท่องเที่ยว[8]จากที่กล่าวมาสอดคล้องกับ
แผนยุ ท ธศาสตร์ พั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย ว พ.ศ. 2561 – 2564 ของ
กรมการท่ อ งเที่ ย วโดยกล่ า วไว้ ว่ า แผนยุ ท ธศาสตร์ พั ฒ นาการ
ท่ องเที่ ยว พ.ศ. 2561 –2564 มีทั้ ง 4 ยุ ท ธศาสตร์ป ระกอบด้ว ย
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาห่วงโซ่อุปทานทางการท่องเที่ยว
แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน ,ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการจัดการ
ด้ า นการท่ อ งเที่ ย วแบบองค์ ร วม,ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 3 การยกระดั บ
องค์ ก รและระบบงานสู่ ค วามเป็ น เลิ ศ ,และยุ ท ธศาสตร์ ที่ 4 การ
ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและระบบดิจิตอล

เสียเพื่อวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ, ด้านที่ 3 การ
จัดหารถโดยสารอานวยความสะดวกเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวและด้าน
ที่ 4 การคัดเลือกพระภิกษุ และสามเณรที่มีความรู้ความสามารถ
เพื่ อ ส่งเสริม ให้ ศึก ษา ส่ วนวัดสาวชะโงก จังหวัดฉะเชิงเทราจาก
การศึ ก ษาพบว่ า มี แ นวทางการพั ฒ นาแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง จิ ต
วิญญาณ ด้านที่ 1 การจัดกิจกรรมท่องเที่ยวล่องเรือชมแม่น้าบาง
ประกง, ด้านที่ 2 การสร้างเครื่อข่ายความร่วมมืออนุรักษ์ ,ด้านที่ 3
การสร้างกิจกรรมทางศาสนาให้มีความหลากหลายและด้ านที่ 4
ปรับกิจกกรรมประจาปีให้มีเชื่อมโยงแม่น้าบางประกงและวัดเขาดิน
จังหวัดฉะเชิงเทราจากการศึกษาพบว่า มีแนวทางการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ ด้านที่ 1 การส่งเสริมและพัฒนาให้วัดเป็น
ศูนย์กลางการพักผ่อนและการท่องเที่ยวเชิงพุทธ,ด้านที่ 2 การสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือของชุมชนแบบยั่งยื นมุ่งเน้นชุมชนให้มีส่วน
ร่วม,ด้ านที่ 3 การก าหนดมาตรฐานสิ่ งก่ อ สร้า งต้ อ งมี ลั ก ษณะที่
สอดคล้องกับสภาพสังคม วัฒ นธรรมและพื้นที่และด้านที่ 4 การ
คั ด เลื อ กพระภิ ก ษุ แ ละสามเณรที่ มี ค วามรู้ แ ละมี ค วามสามารถ
ส่งเสริมให้มีการศึกษา

8. ข้อเสอนแนะของการวิจัย
8.1 ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
8.1.1 ผลจากการวิจัยพบว่านักท่องเที่ยวไทยมาท่องเที่ยววัดมี
แรงจูงใจเพื่อมาทาบุญ ดังนั้นผู้มีส่วนได้เสียควรให้ความสาคัญกับ
กิจกรรมการทาบุญเพื่อรักษาอัตลักษณ์สิ่งเหล่านี้ให้คงอยู่ต่อไป
8.1.2 ปั จจัยแรงจูงใจของการมาเที่ ยววัด ทั้ง 3 วัดแบ่ งเป็น 6
ปัจจัย ผู้มีส่วนได้เสียควรให้ความสาคัญเกี่ยวกับปัจจัย แรงจูงใจใน
การเดินทางมาท่องเที่ยววัด เพื่อนาปัจจัยดังกล่าวมาพัฒนาสถานที่
ท่องเที่ยวเพื่อสนองตอบความพึงพอใจของนักท่องที่ยวชาวไทย
8.1.3 ต าม ที่ ผู้ วิ จั ย ได้ วิ เ ค ราะ ห์ ค วาม สั ม พั น ธ์ ร ะ ห ว่ า ง
สภาพแวดล้ อมภายในคื อจุ ดแข็งและจุ ดอ่ อนกั บ สภาพแวดล้ อ ม
ภายนอกของวัดคือโอกาสและอุปสรรคและได้จับคู่ปัจจัยเหล่านี้เข้า
ด้วยกัน(TOWS Matrix Analysis)วัดแต่ละวัดสามารถนารูปแบบ
กลยุ ท ธ์ เหล่ านี้ เป็ น แนวทางในการพั ฒ นาแหล่ งท่ องเที่ ย วเชิ งจิ ต
วิญณาณได้โดยเลือกรูปแบบกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับสภาพวัดของ
ตนเองเพื่อให้เกิดประโยชน์มากที่สุด
8.2 ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
8.2.1 ควรมีวิจัยเกี่ยวกับการพัฒ นาศักยภาพแหล่งท่ องเที่ ยว
ตามลาแม่น้าเพื่อการกาหนดเส้นทางแหล่งท่องเที่ยวให้เชื่อมโยง
เส้นทางการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยววัดสาวชะโงก

7.สรุปผลการวิจัย
แรงจู งใจที ท าให้นั ก ท่ องเที่ย วชาวไทยเดิ น ทางมาเที่ ย วแหล่ ง
ท่องเที่ยวเชิงจิตวิญาณทั้ ง 3 วัด พบว่านักท่องเที่ยวมีแรงจูงใจใน
การเดินทางมาท่องเที่ยวเพื่อมาทาบุญ ส่วนปัจจัยแรงจูงใจในการ
เดินทางมาท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยววัดทั้ง 3 วัด พบว่า มี 6 ปัจจัย
ได้แก่ปัจจัยที่ 1)เยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนา ปัจจัย
ที่ 2) ศึกษาประวัติ พระพุ ทธรูป และพระเกจิอาจารย์ ปั จจัยที่ 3)
เพื่อความเป็นสิริมงคลของชีวิต ปัจจัยที่ 4) ศรัทธาพระพุทธศาสนา
และชื่นชมสถาปัตยกรรมทางพระพุทธศาสนา ปัจจัยที่ 5) กิจกรรม
การท่องเที่ยวและพักผ่อนกับครอบครัวและเพื่อน ปัจจัยที่ 6) เพื่อ
ขอพรพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่บุคคลอื่นๆแนะนามา ส่วนรูปแบบกล
ยุทธ์การบริหารจัดการในแหล่งท่องเที่ยวของวัดอุสภาราม วัดสาว
ชะโงกและวัดเขาดิน จังหวัดฉะเชิงเทรา จากการศึกษาพบว่าวัดอุ
สภาราม จังหวัดฉะเชิงเทรามีแนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิง
จิตวิญญาณ ด้านที่ 1 การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์เจาะ
ตลาดกลุ่มนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ, ด้านที่ 2 การจัดประชุมผู้มีส่วนได้
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8.2.2 ศึกษาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการท่องเที่ยววัดเขาดิน
รวมถึงพื้น ที่ ใกล้ เคี ยงที่มี ต่อ คนท้อ งถิ่ นในด้านต่างเช่ นด้ านสั งคม
ด้านเศรษฐกิจ ด้านวัฒนธรรม เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้มีส่วนได้เสียหา
มาตรการเตรียมการป้องกันในปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้นโดยทันท่วงที
8.2.3 ควรมี ก ารวิจัยเกี่ยวกับ การศึ กษาเส้น ทางการเชื่อมโยง
ของแหล่ งท่ อ งเที่ ย วและเสนอแนะแนวทางการพั ฒ นาแหล่ ง
ท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณในจังหวัดฉะเชิงเทรา
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บทคัดย่อ
การศึกษาในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ประกอบด้วยวัตถุประสงค์ในการศึกษา 2 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษากิจกรรมทางการ
ท่องเที่ยวของชุมชนบ้านขุนสมุทรจีน และ 2) เพื่อศึกษาศักยภาพการจัดการแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนบ้านขุนสมุทรจีน โดยใช้การสัมภาษณ์
แบบกึ่งโครงสร้างเป็นเครื่องมือในการวิจัย ซึ่งมีกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักทั้งหมด 2 กลุ่ม ได้แก่ ชาวบ้านในชุมชนบ้านขุนสมุทรจีน จานวน 17 คน
และหน่วยงานภาครัฐจานวน 6 คน รวมทั้งสิ้น 23 คน และวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้โดยการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการศึกษาพบว่าชุมชนบ้านขุนสมุทร
จีนมีกิจกรรมการท่องเที่ยวหลักอยู่ 3 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมเกี่ยวกับโฮมสเตย์ กิจกรรมเกี่ยวกับวิถีชีวิตของชาวชุมชน และกิจกรรมในแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศวิทยา ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน และการจัดการแหล่งท่องเที่ยวถือได้ว่ามีศักยภาพ
โดยสามารถจาแนกศักยภาพในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวได้ทั้งหมด 5 ด้านด้วยกัน คือ ด้านความดึงดูดใจ ด้านความสามารถในการเข้าถึง
ด้านสิ่งอานวยความสะดวก ด้านที่พัก และด้านกิจกรรม
คาสาคัญ: 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 semistructured 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 liferelated 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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สมุทรจีน เพื่อให้นักท่องเที่ยวที่ มาท่องเที่ยวในชุมชนได้เรียนรู้และ
ศึกษาเกี่ยวกับความเป็นมาของชุมชนแห่งนี้ [3] [4] [5]
จากข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับชุมชนขุนสมุทรจีนจะเห็นได้ว่าชุมชน
แห่งนี้เป็นชุมชนที่มีความหลากหลายทางทรัพยากรการท่องเที่ยวไม่
ว่ า จะเป็ น ด้ า นของวั ฒ นธรรม วิ ถี ชี วิ ต โบราณวั ต ถุ ตลอดจน
สภาพแวดล้อมทางนิเวศวิทยา ดังนั้นผู้ศึกษาจึงเล็งเห็นคุณค่าและ
สนใจที่ จ ะศึ ก ษากิ จ กรรมการท่ อ งเที่ ย วและศั ก ยภาพการจั ดการ
แหล่งท่องเที่ยวของชุมชนบ้านขุนสมุทรจีน

1. บทนา
การท่องเที่ยวหรืออุตสาหกรรมท่องเที่ยวถือได้ว่ามีบทบาทสาคัญ
ต่อประเทศไทยเป็นอย่างมากทั้งในด้านระบบเศรษฐกิจ ด้านสังคม
และวั ฒ นธรรม และด้ า นสิ่ งแวดล้ อ ม การพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย ว
ภายในประเทศไทยจึงมีความสาคัญต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่าง
มากเป็ น โอกาสในการกระจายรายได้ สู่ ชุม ชนและการจ้า งงานใน
ท้องถิ่น ส่งผลทาให้หน่วยงานทุกภาคส่วนเข้ามาส่งเสริมและพัฒนา
ท้องถิ่นให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืนในด้านของการท่องเที่ยวอย่าง
ต่อเนื่อง เพราะปัจจุบันอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้ขยายอาณาเขตของ
กิ จ กรรมทางเศรษฐกิ จ เข้ า ใกล้ วิ ถี ชี วิ ต ของชุ ม ชนมากขึ้ น และ
นักท่องเที่ยวมีการกระจายตัวสู่ชุมชนมากกว่าในอดีต ที่เมื่อก่อนเคย
กระจุกตัวอยู่เพียงในตัวเมือง หรือเมืองสาคัญต่าง ๆ ในประเทศไทย
ฉะนั้นอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจึงถือเป็นอุตสาหกรรมแห่งความหวังที่
จะสามารถสร้างรายได้ และอาชีพให้แก่ผู้คนภายในชุมชน [1] [2]
อย่างไรก็ตามจากการขยายตัวของการท่ องเที่ ยว ชุมชนต้องมี
การตื่นตัวและพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง เพราะการท่องเที่ยว
เป็ น อุ ต สาหกรรมที่ เกิ ด ขึ้ น ไวและเติ บ โตอย่ า งรวดเร็ ว ซึ่ งอาจจะ
ก่อ ให้ เกิด ผลกระทบทั้ งในเชิงลบและเชิงบวกต่ อชุ มชน การสร้าง
ความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการพั ฒ นา หรือที่เรียกกันว่า
“การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ” ถือได้ว่าเป็นการจัดการการ
ท่องเที่ยวรูปแบบหนึ่งที่ทาให้เกิด การท่องเที่ยวโดยชุมชน เป็นการ
ท่องเที่ยวทางเลือกที่บริหารจัดการโดยชุมชนเพื่อให้ประโยชน์จาก
การท่ อ งเที่ ย วตกอยู่ กั บ คนในชุ ม ชน โดยใช้ ก ารท่ อ งเที่ ย วเป็ น
เครื่ อ งมื อ ในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ความอยู่ ดี มี สุ ข ตลอดจน
รักษาอัตลักษณ์วิถีวัฒนธรรมธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมของชุมชน
ท้องถิ่น [1]
ดังนั้นการพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อให้เกิดความยั่งยืนได้นั้น ต้องมี
การศึกษาถึงศักยภาพในการจัดการการท่องเที่ยวของชุมชนทั้งใน
เรื่องของทรัพยากรทางการท่องเที่ยว ความน่าดึงดูด การเข้าถึง สิ่ง
อานวยความสะดวก ที่พัก และกิจกรรมทางการท่องเที่ยว ดังเช่น
ชุมชนบ้านขุนสมุทรจีนที่มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า 300 ปี
และมีสถานที่ตั้งอยู่บนแหลมขนาดเล็กที่ยื่นไปในทะเล โดยมีประวัติ
กล่าว่าในอดีตชุมชนชาวขุนสมุทรจีนสืบเชื้อสายมาจากชาวจีนอพยพ
เป็ นการสัน นิษ ฐานว่าน่าจะเป็ นชาวจีน อพยพที่เดิน ทางมากับเรือ
สาเภามาค้าขายกับ อาณาจัก รสยามประเทศ เมื่อ ล่อ งส าเภาผ่ าน
น่านน้าทะเลจีนใต้เข้ามาในอ่าวไทยแล้วจึงจอดพักเรือสาเภาขนาด
ใหญ่ที่ปากอ่าว บริเวณแหลมฟ้าผ่าแห่งนี้ เพื่อถ่า ยสินค้าลงเรือเล็ก
ขนส่งเข้าสู่อาณาจักรสยามประเทศต่อไป [3] [4] [5]
ปัจจุบันหมู่บ้านขุนสมุทรจีน จังหวัดสมุทรปราการ เป็นชุมชนที่
ตั้งอยู่ในพื้นที่วิกฤตที่มีปัญหากัดเซาะชายฝั่งอย่างรุน แรงจากวิกฤต
น้ากัดเซาะนี้เองจึงทาให้ชาวบ้านพบเศษซากวัตถุโบราณบริเวณป่า
ชายเลนเป็นจานวนมาก เช่น ชามกระเบื้อง ไห ซากเตาเผาโบราณ
เครื่ อ งใช้ เครื่ อ งประดั บ และเงิ น ตราแลกเปลี่ ย นในสมั ย โบราณ
รวมถึงพบโครงกระดูกจากชุมชนเก่าแก่บริเวณนี้ นอกจากนี้ วัตถุ
ดังกล่ าวที่ ค้ น พบได้ ถูก เก็บ รวบรวมไว้ในพิ พิ ธภั ณ ฑ์ ชุม ชนบ้ านขุ น

2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อศึกษากิจกรรมทางการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านขุนสมุทร
จีน
2.2 เพื่อศึกษาศักยภาพการจัดการแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนบ้าน
ขุนสมุทรจีน

3. แนวคิดและทฤษฎี
3.1 การท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน
การท่ องเที่ ย วแห่ งประเทศไทย (ททท.) [6] ได้ ก ล่ าวไว้ว่ าการ
ท่ องเที่ ย วโดยชุ มชมอย่างยั่ งยืน เป็ น ยุ ท ธศาสตร์ก ารยกระดั บ การ
ท่ อ งเที่ ย วไทยให้ เ กิ ด ประโยชน์ ต่ อ ชุ ม ชม (Community-Based
Tourism: CBT Thailand) ดังนั้นการจะพัฒนาการท่องเที่ยวให้เกิด
ประโยชน์กับชุมชนท้องถิ่นนั้น จาเป็นอย่างยิ่งที่ชุมชนจะต้องเข้ามามี
ส่วนร่วมตั้งแต่ต้นแต่ความท้าทายที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ปัจจุบันที่
ท าให้ ชุ ม ชนไม่ เข้ า มามี ส่ วนร่ ว มในการพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย ว มี 2
ปัจจัยหลัก ได้แก่
1) ชุมชนไม่เข้าใจว่าจะเข้ามามีส่วนร่วมทาไมเพื่อประโยชน์ใด
ตนเองอยู่ตรงไหนของการท่องเที่ยว
2) ชุมชนไม่รู้ว่าจะเข้ามามีส่วนร่วมอย่างไร
สิ่งที่สาคัญที่สุดในการก้าวข้ามปัจจัยท้าทายทั้ง 2 ประการนั้นได้
คือการพัฒนาศักยภาพของชุมชนท้องถิ่นให้มีความรู้ และทักษะที่
จาเป็นในการเข้ามามีส่วนร่วมในการท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นการรู้เท่า
ทันข้อดีและข้อเสียของการท่องเที่ยว การบริหารจัดการและการเพิ่ม
มูลค่าทรัพยากรท้องถิ่น การเป็นเจ้าบ้านที่ดี การเล็งเห็นถึงโอกาสใน
การเชื่อมโยงชุมชนกับการท่องเที่ยว เป็นต้น
3.2 องค์ประกอบของการท่องเที่ยว
การวิเคราะห์และประเมินสภาวะแวดล้อมชุมชน ประกอบด้วย
องค์ประกอบของการท่องเที่ยว 5 ประการ หรือเรียกสั้น ๆ ว่า 5 As
โดย กุลวดี ละม้ายจีน [7] ได้กล่าวไว้ดังนี้
1) ความดึ งดู ด ใจ (Attraction) หมายถึ ง ทรั พ ยากรทางการ
ท่ อ งเที่ ย วที่ ส ามารถดึ งดู ด ความสนใจของนั ก ท่ อ งเที่ ย วได้ หรือ มี
ลักษณะชวนตา ชวนใจ มีเสน่ห์เฉพาะตัว อันมีสาเหตุมาจากมีความ
งามตามธรรมชาติ เช่น ชายหาดขาว แนวปะการังที่มีสีสันสวยงาม
รวมทั้งปลาชนิดต่างๆ ป่าที่มีพันธุ์ไม้นานาชาติ หรือความงดงามที่
มนุษย์สร้างขึ้น เช่น ทะเลสาบ รีสอร์ทในหุบเขา
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4.2 เครื่องมือการวิจัย
เครื่ อ งมื อ ในการวิ จั ย ผู้ วิ จั ย ได้ เ ลื อ กการสั ม ภาษณ์ แ บบกึ่ ง
โครงสร้าง (Semi-structured) เป็นเครื่องมือในการวิจัย เนื่องจาก
การสัมภาษณ์ ต้องมีความยืดหยุ่นของประเด็นและเวลา ดังนั้นการ
สัมภาษณ์นี้จึงเป็นการสัมภาษณ์ที่ใช้แบบสัมภาษณ์ที่กาหนดประเด็น
ค าถามไว้ เ ป็ น แนวทางอย่ า งชั ด เจน ซึ่ ง คล้ า ยคลึ ง กั บ การใช้
แบบสอบถามเพียงแต่เป็นการสนทนาแทนการเขียนตอบ โดยจะมี
การสร้างแบบฟอร์มโครงร่างของคาถามสาหรับ กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ใน
ประเด็นต่าง ๆ ออกเป็น 2 กลุ่ม และช่องว่างให้บันทึกคาตอบหรือ
ข้อ มูล ในประเด็ น นั้ น ๆ เพื่ อ ความสะดวกต่อ การวิ เคราะห์ ผ ล [9]
[10]

2) ความสามารถในการเข้าถึง (Accessibility) หมายถึง การที่
จะดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวในการเดินทางมาเที่ยวชมแหล่ง
ท่องเที่ยว หากนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้
อย่างสะดวกและใกล้ชิด ถึงแม้แหล่งท่องเที่ยวมีความสวยงามแต่ขาด
ความสะดวกในการเข้ าถึง นั กท่ อ งเที่ ย วจะไม่ เดิ นทางไปเที่ ยวชม
หน่วยงานที่รับผิดชอบแหล่งท่องเที่ยวจาเป็นต้องดาเนินการจัดสร้าง
การคมนาคมที่สะดวกสบาย
3) สิ่ งอ านวยความสะดวก (Amenity) หมายถึ ง การเดิ น ทาง
ท่องเที่ยวไปยังสถานที่ใดสถานที่หนึ่ง สิ่งที่นักท่องเที่ยวต้องการได้รับ
คือ ความสะดวกสบายในการท่องเที่ยว หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการ
ท่องเที่ยว มีการสร้างสิ่งอานวยความสะดวกโครงสร้างพื้นฐานขึ้นใน
แหล่งท่องเที่ยว เช่น ไฟฟ้า ประปา ถนน ระบบการสื่อสารต่างๆ
4) ที่พั ก (Accommodation) หมายถึง การเดิ นทางท่อ งเที่ย ว
นั้น สิ่งที่นักท่องเที่ยวมีความต้องการ คือ ที่พักแรม เนื่องจากในการ
เดินทางไปท่องเที่ยวนั้นบางครั้งอาจมีการนอนพักค้างภายในแหล่ง
ท่องเที่ ยว เพื่ อการอ านวยความสะดวกแก่นัก ท่องเที่ ยวควรมี การ
จัดบริการ ที่พักแรมภายในแหล่งท่องเที่ยวด้วย
5) กิจกรรม (Activity) หมายถึง กิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในแหล่ง
ท่องเที่ยว เช่น การเดินป่า การล่องแก่ง การพายเรือ หรือกิจกรรม
การร่ายรา การจัดงานรื่นเริง การบายศรีสู่ขวัญ เป็นต้น
4. ระเบียบวิธีวิจัย
การศึกษาในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้เครื่องมือใน
การวิจัย คือ การสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง เพื่อความยืดหยุ่นใน
การสั ม ภาษณ์ เนื่ อ งจากผู้ วิ จั ย ต้ อ งการทราบถึ งข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ
กิจกรรมการท่องเที่ยวและศักยภาพการจัดการการท่องเที่ยวของ
ชุมชนบ้านขุนสมุทรจีนจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักคือชาวบ้านในชุมชน
บ้านขุนสมุทรจีนและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาและ
จัดการการท่องเที่ยวภายในชุมชน ดังระเบียบวิธีวิจัยดังต่อไปนี้

4.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ มีขั้นตอนในการเก็บ
รวบรวมอยู่ 2 ส่ ว น คื อ 1) การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ด้ า นเอกสาร
(Review data) ผู้ศึกษาได้รวบรวมข้อมูลวิชาการด้านการท่องเที่ยว
และการพัฒนาการท่องเที่ยวในด้านต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการ
ก าหนดประเด็ น การศึ ก ษา เช่ น เอกสารวิ ช าการ หนั งสื อ และ
งานวิ จั ย ต่ า ง ๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ ง [11] และ 2) การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล
ภาคสนาม (Field data) เป็ นการด าเนิน การโดยใช้ก ารสั มภาษณ์
แบบกึ่งโครงสร้างกับกลุ่มผู้ให้ข้อมูลในกลุ่มต่าง ๆ ที่ได้กาหนดไว้ใน
ข้างต้น เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในครั้งนี้มากที่ สุด
[12]
4.4 การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ ข้อ มู ล ครั้ง นี้ ผู้ ศึก ษาได้ ค้น คว้ าและก าหนดการ
วิเคราะห์ข้อมูล คือ การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) เป็น
เครื่องมือในการวิเคราะห์เนื้อหาของข้อมูลที่รวบรวมมาได้ทั้งหมด
โดยแยกให้เห็นถึงส่วนประกอบและความสัมพันธ์ต่าง ๆ ระหว่าง
ส่วนประกอบของข้อมูลอย่างเป็นขั้นตอน เพราะข้อมูลที่ได้มานั้น
ต้ อ งตรวจสอบแหล่ งที่ ม า เช่ น วรรณกรรมที่ เกี่ ย วข้ อ ง เอกสาร
งานวิ จั ย ที่ ผ่ า นมาว่ า เนื้ อ หาที่ ได้ ค ล้ า ยคลึ ง และสอดคล้ อ ง หรื อ
แตกต่างกันอย่างไร หากแตกต่ างต้ องทาการแยกประเด็นออกมา
แล้ ว วิ เคราะห์ ส าเหตุ เช่ น เวลาเปลี่ ย นแปลง ความคิ ด เห็ น หรื อ
ทัศนคติเปลี่ย น ค่านิยมเปลี่ยน การปรับ ปรุงพื้น ที่ หรือการคงอยู่
หรือไม่คงอยู่ของสิ่งนั้น ๆ เป็นต้น [13]

4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
การศึกษาในครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้กาหนดกลุ่มตัวอย่างโดยไม่อาศัย
ทฤษฎีค วามน่ าจะเป็ น (Non-probability sampling) ด้ วยวิธีก าร
เลื อ กกลุ่ ม ตั ว อย่ า งแบบเจาะจง (Purposive sampling) [8] โดย
ก าหนดประชากรกลุ่ ม ผู้ ให้ ข้ อ มู ล หลั ก ออกเป็ น 2 กลุ่ ม ได้ แ ก่ 1)
ชาวบ้านในชุมชนบ้านขุนสมุทรจีน ประกอบไปด้วย ผู้ใหญ่บ้าน 1
คน ปราชญ์ชาวบ้าน 1 คน และชาวบ้านทั่วไป 15 คน 2) หน่วยงาน
ภาครัฐ ประกอบด้วย เจ้าหน้ าที่ องค์ก ารบริห ารส่วนตาบลแหลม
ฟ้าผ่า 2 คน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จังหวัดสมุทรปราการ 2
คนและเจ้ า หน้ า ที่ ส านั ก งานการท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ าจั ง หวั ด
สมุทรปราการ 2 คน รวมจานวนผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งสิ้น 23 คน
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นางรมของชาวบ้านที่มีอาชีพเก็บและขายหอยนางรม และลองทา
กะปิ กั บ ชาวบ้ านกลุ่ ม ท ากะปิ ในชุม ชน โดยมี วิธีก ารท ากะปิ ที่ เป็ น
เอกลักษณ์และเป็นผลิตภัณฑ์ของฝากขึ้นชื่อของชุมชน
3) กิจกรรมในแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศวิทยา
กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเป็นการท่องเที่ยวศึกษาเรียนรู้
เรื่องความอุดมสมบูรณ์ป่าชายเลนและระบบนิเวศวิทยาในชุมชนซึ่ง
ที่มาของความอุดมสมบูรณ์นั้นเกิดจากความร่วมมือของชาวชุมชนที่
เล็งเห็นความสาคัญและอนุรักษ์เอาไว้และได้รับความร่วมมือในการ
ช่วยกันดูแลรักษาให้ความรู้จาก กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
รวมถึงความร่วมมือจากนักท่องเที่ยวที่มีจิตสานึกที่ดีในการท่องเที่ยว
นิเวศวิทยาที่ไม่ทาลาย รบกวน ธรรมชาติ นอกจากนี้นักท่องเที่ยว
สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์รักษาธรรมชาติของป่าชาย
เลนและระบบนิเวศด้วยกิจกรรมปลูกป่าชายเลนและสร้างบ้านเป็น
แหล่งพักพิงให้แก่สัตว์น้าร่วมกับชาวบ้านได้อีกด้วยซึ่งนักท่องเที่ยว
จะได้รับประโยชน์จากการเรี ยนรู้และรักษาอนุรักษ์ระบบนิเวศผ่าน
การลงมือทา ชาวชุมชนได้พื้นที่ป่าชายเลนและแหล่งอนุรักษ์สัตว์น้า
เพิ่มขึ้น

5. กรอบแนวคิด

6.2 ศักยภาพการจัดการแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนบ้านขุนสมุทร
จีน
1) ด้านความดึงดูดใจ (Attraction)
บ้านขุนสมุทรจีนมีทรัพยากรทางการท่องเที่ยวหลัก ๆ ในการทา
การท่องเที่ยวซึ่งมาจากทรั พยากรธรรมชาติ ซึ่งทรัพยากรเหล่านี้มี
ความเปราะบางมาก ทางชุ ม ชนจึ ง ควรมี ก ารจ ากั ด จ านวน
นักท่องเที่ยว ในการเข้าทากิจกรรมทางการท่องเที่ยวเพื่อป้องกัน
ความเสียหายที่จะเกิดกับทรัพยากรธรรมชาติได้ เช่น พื้นที่กิจกรรม
เก็บหอยควรมีการจากัดจานวนคนเพื่อที่จะเป็นการรักษาสมดุลและ
ไม่สร้างมลภาวะให้เกิดขึ้นในธรรมชาติ
2) ด้านความสามารถในการเข้าถึง (Accessibility)
เนื่องจากการเดินทางเป็นไปด้วยความยากลาบากจึงควรที่จะ
ประสานความร่วมมือกับผู้ประกอบการรถสาธารณะในการ กาหนด
ตารางเวลาการเดินรถที่แน่นอน และการเดินทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ
ในชุมชน เส้นทางยังไม่สะดวกและปลอดภัยเท่าที่ควรจึงควรที่จะนา
เงินที่ เป็ นรายได้ ส่วนหนึ่ งจากการท่อ งเที่ ยวมาพั ฒ นาถนนภายใน
ชุมชนให้ดี ขึ้น อย่ างไรก็ ตามการเดินทางเข้าถึงชุม ชนนั้น ค่อนข้าง
ลาบาก ซึ่งข้อดี คือ เปรียบเสมือนเป็นการกรองนักท่องเที่ยวไปในตัว
แต่ ใ นอี ก มุ ม หนึ่ ง ทางชุ ม ชนควรที่ จ ะเพิ่ ม ความปลอดภั ย ให้ แ ก่
นักท่องเที่ยวมากขึ้น เช่น การทาป้ายเตือนว่าสะพานชารุด และป้าย
เตือนว่าระวังรถวิ่งด้วยความเร็ว เป็นต้น
3) ด้านสิ่งอานวยความสะดวก (Amenity)
กลุ่มเป้าหมายหลักของการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจะเน้นที่กลุ่มที่
ชอบธรรมชาติ ความเรียบง่าย และต้ องการความเป็ น ดั้งเดิ มของ
ชุมชน และไม่ควรปล่อยให้แหล่งท่องเที่ยวเสื่อมโทรมไม่มีการพัฒนา
ดั้งนั้นจึงควรมีการพัฒนาในด้านสิ่งอานวยความสะดวกให้เหมาะสม

6.ผลการศึกษา
6.1 กิ จ กรรมทางการท่ อ งเที่ ย วของชุ ม ชนบ้ า นขุ น สมุ ท รจี น
ประกอบด้วย กิจกรรม 3 รูปแบบ ดังต่อไปนี้
1) กิจกรรมเกี่ยวกับโฮมสเตย์
โฮมสเตย์ นั้ น ได้ อ าศั ย การรวมกลุ่ ม ของชาวชุ ม ชนที่ มี ค วาม
ประสงค์เสนอบริการที่พักให้แก่นักท่องเที่ยวจัดตั้งเป็น ชมรมโฮมส
เตย์บ้านขุนสมุทรจีน โดยมีการแบ่งสรรผลประโยชน์อย่างเท่าเทียม
กัน คือ มีการกระจายจานวนนักท่องเที่ยวให้เข้าพักอย่างทัดเทียมกัน
ให้แก่ชาวบ้านผู้เป็นเจ้าของโฮมสเตย์แต่ละหลัง กิจกรรมการเข้าพัก
โฮมสเตย์ที่บ้านขุนสมุทรจีนแล้วนั้น นักท่องเที่ยวยังมีส่วนร่วมในการ
เข้าพักโดยต้องปรับตัวเองให้เข้ากับบริบทการเป็นอยู่อย่างแท้จริง
ของชาวชุมชนเพราะที่พักนั้นสร้างด้วยกระท่อมไม้ไผ่ หลังคามุงจาก
ไม่มีสิ่งอานวยความสะดวกมากนักเช่น เครื่องปรับอากาศ เครื่องทา
น้าอุ่น ตู้เย็นและไม่มีห้องน้าในตัว ซึ่งการได้มาซึ่งประสบการณ์การ
ท่องเที่ยวอย่างแท้จริงนั้นต้องอาศัยความร่วมมือของนักท่องเที่ยว
ด้วย
2) กิจกรรมเกี่ยวกับวิถีชีวิตของชาวชุมชน
นักท่องเที่ยวได้ลองได้ใช้ชีวิตแบบชาวบ้านขุนสมุทรจีนที่โดยกา
รนลงมือทาจริง เช่น การทากิจกรรมงมหอยที่นักท่องเที่ยวสามารถ
ทาได้ในบริเวณที่ชุมชนจัดไว้ให้ และการออกไปจับสัตว์น้าร่วมกับ
ชาวประมง ซึ่งนักท่องเที่ยวต้องติดต่อกับเจ้าหน้าที่โฮมสเตย์เพื่อให้
เจ้าหน้าที่ติดต่อประสานงานกับชาวประมงเพื่อรับนักท่องเที่ยวออก
ทะเลไปจับสัตว์น้า โดยนักท่องเที่ยวสามารถเรียนรู้และลงมือปฏิบัติ
ได้ จ ริง นอกจากนี้ ร ะหว่ า งการท่ อ งเที่ ย วเยี่ ย มชมวิถี ชีวิ ต หมู่ บ้ า น
ชาวประมง นักท่องเที่ยวสามารถชมและลองทากิจกรรมแคะหอย
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นอกจากนี้ในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนบ้านขุนสมุทร
จีนจะเห็นได้ว่าชุมชนแห่งนี้มีศักยภาพในการจัดการแหล่งท่องเที่ยว
ภายในชุมชนทั้งหมด 5 ประการตามองค์ประกอบของการท่องเที่ยว
(5 As) [7] คือ ด้านความดึงดูดใจ (Attraction) ด้านความสามารถ
ใน การเข้ า ถึ ง (Accessibility) ด้ าน สิ่ งอ าน วย ค วาม ส ะ ด วก
(Amenity) ด้ า นที่ พั ก (Accommodation) และด้ า นกิ จ กรรม
(Activity) ซึ่งสามารถสรุปผลเป็นด้าน ๆ ได้ดังนี้
1) ด้านความดึงดูดใจของชุมชน คือ ทรัพยากรทางธรรมชาติ
และทรัพยากรทางวัฒนธรรม
2) ด้านความสามารถในการเข้าถึง ในส่วนนี้จะแยกออกเป็น 2
ส่ ว น คื อ การเข้ า ถึ งข้ อ มู ล ทางการท่ อ งเที่ ย วและการเข้ า ถึ งแหล่ ง
ท่องเที่ ยว โดยข้อมูลการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านขุนสมุทรจีนนั้ น
สามารถค้ น หาได้ โ ดยทั่ ว ไปตามเว็ บ ไซต์ ก ารท่ อ งเที่ ย วหรื อ สื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ส่วนการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวนั้น ยังมีความ
ลาบากเพราะสาธารณูปโภคในการเดินทางนั้นยังไม่เอื้อเท่าไรนัก
3) ด้านสิ่งอานวยความสะดวก ถือได้ว่าอยู่ในระดับดีพอสมควร
เนื่องจากชุมชนแห่งนี้มีที่พักให้บริการ อาหารท้องถิ่น และกิจกรรม
การท่ อ งเที่ ย วมากมาย ท าให้ นั ก ท่ อ งเที่ ย วสามารถใช้เวลาในการ
ท่องเที่ยวระยะยาวได้
4) ด้ า นที่ พั ก ของชุ ม ชนหลั ก ๆ คื อ โฮ มสเตย์ เนื่ อ งจาก
นักท่องเที่ ยวสามารถเข้าถึงชาวบ้านได้ง่าย และในการเดินทางไป
ท่องเที่ยวนั้นบางครั้งอาจมีการนอนพักค้างภายในแหล่งท่องเที่ยว
เป็นระยะเวลานาน ชาวบ้านจึงได้รวมกลุ่มกันก่อตั้งโฮมสเตย์เพื่อการ
อานวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว และยังเป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์
ระหว่างเจ้าของบ้านและนักท่องเที่ยว ทาให้เกิดการเรียนรู้และความ
เข้าใจในวิถีชีวิตและวัฒ นธรรมความเป็นอยู่ของคนชุม ชนบ้านขุน
สมุทรจีน
5) ด้านกิจกรรมจะแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือกิจกรรมทาง
ธรรมชาติ และกิจกรรมเกี่ยวกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนใน
ท้องถิ่น โดยชาวบ้านจะเป็นผูด้ าเนินกิจกรรมร่วมกับนักท่องเที่ยว
ทั้งหมด
อย่างไรก็ตามจากศักยภาพการจัดการแหล่งท่องเที่ยวของชุมชน
บ้านขุนสมุทรจะเข้มแข็งแค่ไหน แต่การจัดการให้การท่องเที่ยวเกิด
ความยั่งยืนอย่างต่อเนื่องได้นั้น หน่วยงานภาครัฐ หรือหน่วยงานทุก
ภาคส่ ว นที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การท่ อ งเที่ ย วควรเข้ า มาให้ ค วามรู้ แ ละ
ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการแหล่งท่องเที่ยวอย่างสม่าเสมอในด้าน
ของการพั ฒ นาบุ ค ลากร การพั ฒ นาฝี มื อ และหั ต ถกรรม การท า
การตลาด การพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ตลอดจนการอนุ รัก ษ์ แ ละฟื้ น ฟู
ทรัพยากรทางธรรมชาติภายในชุมชนอีกด้วย

ตามยุ ค สมั ย แต่ ไม่ ค วรที่ จ ะพั ฒ นาจนเสี ย ความเป็ น ตั ว ตนและ
เอกลักษณ์ของชุมชน เช่น ควรมีร้านสะดวกของชุมชน (ซึ่งเป็นการ
สร้างงานให้คนในชุมชน) ห้องน้าที่สะอาด แนวคันดินที่แข็งแรง และ
สัญญาณโทรศัพท์มือถือ อินเตอร์เน็ต เพื่ อง่ายต่อการติดต่อสื่อสาร
ท าให้ นั ก ท่ อ งเที่ ย วรู้ สึ ก ปลอดภั ย เมื่ อ มี เหตุ ฉุ ก เฉิ น และสามารถ
ตอบสนองพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวได้
4) ด้านที่พัก (Accommodation)
โฮมสเตย์หรือที่พักภายในชุมชน ได้สร้างขึ้นจากวัสดุที่หาได้จาก
ท้องถิ่น แทบไม่ต้องซื้อวัสดุก่อสร้าง และแสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญา
ท้องถิ่นของคนในชุมชน จากการสารวบพบว่าความปลอดภัย และ
มาตรฐานในบ้านพักยังไม่เพียงพอ พบได้จากกลอนประตูที่ไม่แน่น
หนา ห้องน้าที่อยู่นอกที่พัก ความสะอาดของเครื่องใช้ และแสงสว่าง
รอบที่พัก เพราะหนึ่งในกลุ่มนักท่ องเที่ยวเป้าหมายของเรานั้ นคือ
นักท่องเที่ยวที่เป็นนักท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยวคนเดียว
5) ด้านกิจกรรม (Activity)
ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยวจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ กิจกรรม
ที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติ และกิจกรรมที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตของชุมชน
กิจกรรมส่วนแรก คือ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติ มีความ
เปราะบาง และเกิดผลกระทบทางลบได้ง่ายมาก ดังนั้นทางชุมชนจึง
ต้องมีการศึกษาผลกระทบที่จะเกิดขึ้น เช่น กิจกรรมปลูกป่าชายเลน
ต้องมีการศึกษาว่าต้นไม้ชนิดใดที่เ หมาะสาหรับการปลูก จานวนต้น
ต่อขนาดพื้นที่ในการปลูก การดูแลรักษา และถ่ายทอดความรู้ให้แก่
นักท่องเที่ยว โดยการทากิจกรรมร่วมกัน เป็นต้น
กิจกรรมส่วนหลัง คือ กิจกรรมที่เกี่ยวกับ วิถีชีวิตของชุม ชน ที่
นั ก ท่ อ งเที่ ย วต้ อ งมาใช้ ชีวิ ต ร่ว มกั น กั บ คนในชุม ชนตามวิถี ชีวิ ต ใน
ท้องถิ่น และเมื่อมีนักท่องเที่ยวเข้ามามากขึ้น สิ่งที่ตามมาคือกลุ่มคน
ไม่ ประสงค์ดีที่จะมาหาประโยชน์จากคนในชุมชน ดังนั้น ชาวบ้าน
จะต้องมีภูมิคุ้มกันในตนเองและรู้เท่าทันไม่คล้อยตามคนเหล่านั้น
7.การสรุปผลและอภิปรายผล
การศึกษาศักยภาพการจัดการการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านขุ น
สมุทรจีน พบว่าชุมชนแห่งนี้มีกิจกรรมการท่องเที่ยวหลัก 3 กิจกรรม
ด้วยกัน ได้แก่ กิจกรรมเกี่ยวกับโฮมสเตย์ กิจกรรมเกี่ยวกับวิถีชีวิต
ของชาวชุมชน และกิจกรรมในแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ซึ่งกิจกรรม
ดังกล่าวมีการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยการรวมกลุ่มของ
ชาวบ้านในพื้นที่ชุมชนเอง เพือ่ ดาเนินกิจกรรมทางการท่องเที่ยวตาม
แนวทางการจั ด การการท่ อ งเที่ ย วโดยชุ ม ชนอย่ า งยั่ ง ยื น ที่ ก าร
ท่ อ งเที่ ย วแห่ ง ประเทศไทยได้ ก ล่ า วเอาไว้ [16] เพราะการจะ
พัฒนาการท่องเที่ยวภายในพื้นที่ไม่ว่าจะกิจกรรมใด ๆ ทุกกิจกรรม
ส่งผลทาให้เกิดประโยชน์กับชุมชนท้องถิ่ นทั้งในด้านของเศรษฐกิจ
สังคมและวัฒ นธรรม และสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ นอกจากนั้ น
ชาวบ้านในชุมชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่ต้นจึงทาให้ชาวบ้าน
นั้นเข้าใจว่าควรจะเข้ามามีส่วนร่วมกับกิจกรรมของการท่องเที่ยวใน
ชุมชนเพื่อเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมและตนเอง

8.ข้อเสนอแนะ
8.1 องค์การบริหารส่วนตาบลท้องถิ่น และหน่วยงานภาครัฐ ควรมี
แนวทางหรือนโยบายในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ โดย
การนาเอานวัตกรรมใหม่ ๆ เข้ามาช่วยในการส่งเสริมและสนับสนุน
ในกิจกรรมการท่องเที่ยว
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8.2 ชุมชนควรพัฒนาหรือปรับปรุงภูมิทัศน์ของแหล่งท่องเที่ยวให้มี
ความสวยงามและสะอาด เพื่อเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ แก่การ
ท่องเที่ยวของชุมชน
8.3 หน่วยงานภาครัฐและองค์การบริหารส่วนตาบลควรมีการสร้าง
ความพร้อมด้านสิ่งอานวยความสะดวกในเรื่องของสาธารณูป โภค
และการเดินทาง เพื่อลดระยะทางที่ไม่จาเป็นในการเดินทาง
8.4 องค์การบริหารส่วนตาบลท้องถิ่น และหน่ วยงานภาครัฐ ควร
สร้างความพร้อมในการบริหารจัดการและพัฒ นาบุคลากรภายใน
ชุม ชนอย่า งต่ อ เนื่ อ ง เช่ น การฝึ ก อบรม การดู งาน หรื อการสร้า ง
เครือข่ายท่องเที่ยวของชุมชนโดยรอบ

[11] ชัชวาล ไชยนาศรี, “ผลกระทบจากการเล่นพนันฟุตบอลของผู้
เล่นพนันฟุตบอลในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา,” งานนิพนธ์
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐ
และภาคเอกชน, มหาวิทยาลัยบูรพา, 2557.
[12] กิตติชัย ปั ญ ญาวัน , ชุมชนกับการจัดการปั ญ หาแรงงานต่าง
ด้าว, สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ,
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[13] โยธิ น แสวงดี . (25 มี น าคม 2563). Content Analysis.
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อดัชนีคุณภาพชีวิตของกลุ่มประเทศในทวีปยุโรปและเอเชีย
Factors Affecting the Quality of Life Index of the European and Asian Countries
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บทคัดย่อ
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อดัชนีคุณภาพชีวิตและเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของกลุ่มประเทศในทวีปยุโรปและ
เอเชีย ข้อมูลที่ใช้เป็นข้อมูลภาคตัดขวางจากฐานข้อมูลของ Numbeo และ UNDP ในปี 2017 โดยมีกลุ่มตัวอย่างจากยุโรปและเอเชียรวม 52
ประเทศ ใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงซ้อน (Multiple regression analysis) และค่าสถิติที t-test ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผลการศึกษา
พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อดัชนีคุณภาพชีวิตในทิศทางเดียวกัน ได้แก่ ค่าเฉลี่ยจานวนปีการศึกษา ดัชนีความปลอดภัย ดัชนีการดูแลสุขภาพ และ
ดัชนีสภาพภูมิอากาศ ส่วนปัจจัยที่ส่งผลต่อดัชนีคุณภาพชีวิตในทิศทางตรงกันข้าม ได้แก่ ดัชนีค่าครองชีพ ดัชนีมลพิษ และผลิตภัณฑ์มวลรวม
ประชาชาติต่อหัว เมื่อเปรียบเทียบดัชนีคุณภาพชีวิตของกลุ่มประเทศในทวีปยุโรปกับเอเชียพบว่า ดัชนีคุณภาพชีวิตทั้งสองภูมิภาคมีความ
แตกต่างกัน โดยดัชนีคุณภาพชีวิตของกลุ่มในประเทศทวีปยุโรปสูงกว่ากลุ่มประเทศในทวีปเอเชีย อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ณ ระดับ 0.05
คาสาคัญ: 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

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

177

ภาคบรรยาย

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ประจาปี พ.ศ. 2563 วันที่ 15 – 16 ธันวาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

1. บทนา

2. วัตถุประสงค์ในการวิจัย

การมี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี นั บ เป็ น สิ่ ง ส าคั ญ และเป็ น จุ ด หมาย
ปลายทางของบุ ค คล ชุ ม ชนและประเทศชาติ โดยส่ว นรวม หาก
ประเทศที่ มี ท รัพ ยากรธรรมชาติ ที่ อุ ด มสมบู รณ์ แต่ ป ระชากรใน
ประเทศนั้นด้อยคุณภาพ ประเทศนั้นก็ไม่สามารถเจริญและพัฒนา
ให้ทันหรือเทียบเท่ากับประเทศที่มีประชากรที่มีคุณภาพได้ ดังนั้น
คุณ ภาพชีวิตที่ ดีของประชากรจึงเป็น ปัจจัยที่ สาคัญ ที่ จะชี้ว่าการ
พัฒ นาเศรษฐกิ จและสังคมของประเทศใดเจริญ ก้าวหน้ากว่าอี ก
ประเทศหรือไม่
สาเหตุที่ทาให้คุณภาพชีวิตของประชากรแย่ลงล้วนเกิดมาจาก
มนุษย์ เช่น ปัญหาจานวนประชากรที่มากเกินไป ปัญหาสิ่งแวดล้อม
ปัญหาทางสังคม รวมถึงค่านิยมของสังคม ในประเทศที่มีโครงสร้าง
ทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ
เป็ น หลั ก การขยายตัว ทางอุ ตสาหกรรม ก่ อ ให้ เกิ ด ปั ญ หาหลาย
ประการตามมา ทั้งในด้านระบบนิ เวศ เศรษฐกิจและสังคม เพราะ
การพัฒนาในเชิงอุตสาหกรรมมีแนวโน้มทาลายทรัพยากรที่สาคัญ
ทาให้ท รัพยากรธรรมชาติเสื่อ มลงทั้งในเชิงปริมาณและคุ ณ ภาพ
ก่อให้เกิดปัญหามลพิษ มีแนวโน้มเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัย
ของประชาชน สิ่ ง เหล่ า นี้ ส่ ง ผลกระทบต่ อ คุ ณ ภาพชี วิ ต ของ
ประชากรเป็นอย่างยิ่ง [1]
ในปี 2018 บริษั ทให้ คาปรึกษาทางธุรกิจชั้น นา "เมอร์เซอร์"
(Mercer) เผยผลการจัดอันดับเมืองที่ประชากรที่มีคุณภาพชีวิตดี
ที่สุดในโลก ปรากฏว่ากรุงเวียนนาของออสเตรีย ครองแชมป์เป็นปี
ที่ 9 ติดต่อกัน ซึ่งกรุงเวียนนามีประชากร 1.8 ล้านคน มีภูมิทัศน์ที่
สวยงามและทรงคุณค่าทางวัฒนธรรม มีระบบการดูแลสุขภาพของ
รัฐที่ ครอบคลุ มทั่วถึง และมีค่าใช้จ่ายสาหรับที่ อยู่อาศัยในระดั บ
ปานกลาง ส่ ว นเมื อ งที่ ป ระชากรที่ มี คุ ณ ภาพชี วิ ต ดี ใ นอั น ดั บ
รองลงมา ได้แก่ เมืองซูริกของสวิตเซอร์แลนด์ เมืองโอ๊กแลนด์ของ
นิ ว ซี แ ลนด์ นครมิ ว นิ ก ของเยอรมนี และนครแวนคู เวอร์ ข อง
แคนาดา ตามลาดับ [2]
จากที่มาและความสาคัญดังกล่าวแสดงเห็นว่า การที่ประชากร
ในประเทศมีคุณภาพชีวิตที่ดี ส่งผลต่อการเจริญและการพัฒนาของ
ประเทศ ในทางตรงกันข้าม หากประชากรในประเทศมีคุณ ภาพ
ชีวิต ในระดับ ต่า การพัฒ นาประเทศก็จะลดลงหรือเป็นไปได้ยาก
บทความนี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อดัชนี
คุณภาพชีวิตของกลุ่มประเทศในยุโรปและเอเชีย เพื่อวิเคราะห์ว่า
ปัจจัยใดบ้างส่งผลต่อดัชนีคุณภาพชีวิต และเปรียบเทียบว่าในทวีป
ใดที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า ซึ่งผลการวิเคราะห์สามารถนาไปใช้ใน
การวางแผนเพื่อพัฒนาหรือปรับปรุงปัจจัยที่มีปัญหาของประเทศที่
มีดัชนีคุณภาพชีวิตต่า เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากรใน
ประเทศให้ดีขึ้นได้ในอนาคต

1. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อดัชนีคุณภาพชีวิตของกลุ่มประเทศ
ในทวีปยุโรปและเอเชีย
2. เพื่อเปรียบเทียบดัชนีคุณ ภาพชีวิตของกลุ่มประเทศในทวีป
ยุโรปกับเอเชีย

3. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
บทความนี้เป็นการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อดัชนีคุณภาพชีวิตของ
กลุ่ม ประเทศในทวีป ยุโรปและเอเชีย จากการศึ กษามี งานวิจัย ที่
เกี่ยวข้องในหลายประเด็น เช่น วิโรจน์ เรืองสอาด (2549) ได้ศึกษา
เรื่อง คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุบ้านสหกรณ์ กิ่ง อาเภอแม่ออน จังหวัด
เชียงใหม่ จานวน 165 คน พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตมี 4
ด้าน คือ ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านสัมพันธภาพทางสังคม และ
ด้านสิ่ งแวดล้อ ม [3] ซึ่งสอดคล้อ งกับ งานวิจัย ของ ดวงใจ ค าคง
(2553) ที่ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ตาบล
ลาสินธุ์ อาเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง [4] นอกจากนี้ Ibrahim
and Chung (2003) ได้ศึกษาเรื่องคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยใกล้
กับ นิ คมอุ ตสาหกรรมในสิ งคโปร์ พบว่า สถานภาพสมรส ระดั บ
การศึ ก ษา อาชี พ รายได้ ข องครั ว เรื อ นและขนาดครั ว เรื อ นมี
ความสาคัญต่อคะแนนความพึงพอใจในคุณภาพชีวิตโดยรวมอย่างมี
นัยสาคัญ [5] ซึ่งขัดแย้งกับ ดวงกมล คณโฑเงิน (2556) ได้ศึกษา
เรื่องปัจจัยสาคัญที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ มาบ
ตาพุด จังหวัดระยองผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพ
ชีวิตที่สาคัญมี 4 ด้านประกอบด้วย ด้านที่อยู่อาศัย ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสภาพแวดล้อม และด้านสุขภาพอนามัย [1]
ในขณะที่ Yonk, Smith and Wardle (2016) ได้ศึกษาเรื่อง
การสร้างคุณภาพชีวิต กล่าวถึงวิธีการพัฒนาดัชนีการวัดคุณภาพ
ชีวิตและนาไปใช้กับงานระดับมณฑลในสหรัฐอเมริกา พบว่า ปัจจัย
ทางสถิติสาหรับการเลือกตัวชี้วัดในการวัดคุณภาพชีวิต คือ ความ
ปลอดภัย สุขภาพ การศึกษา [8]
มนตรี เกิดมีมูล (2559) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพ
ชี วิ ต ของคนไทยผลการศึ ก ษาพบว่ า ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลทางบวกต่ อ
คุณภาพชีวิต ได้แก่ รายได้ครัวเรือนเฉลี่ยต่อเดือน การมีเงินออม
ความรู้ สึ ก พึ ง พอใจกั บ บริ ก ารด้ า นการรั ก ษาพยาบาลของรั ฐ
ความรู้สึกพึงพอใจกับบริการสาธารณู ปโภคของรัฐ ความรู้สึกพึ ง
พอใจกับการจัดการศึกษาของรัฐ ส่วนปัจจัยที่มีผลทางลบ ได้แก่
รายจ่ายครัวเรือนเฉลี่ยต่อเดือนและการมีหนี้สิน [9]
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4. กรอบแนวคิดในการศึกษา

6. การเปรียบเทียบดัชนีคุณภาพชีวิตระหว่างประเทศ

ในการศึ ก ษาครั้ งนี้ มี ก รอบแนวคิ ด แสดงถึ งความสั ม พั น ธ์
ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม ดังต่อไปนี้

195
190
185
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175
170
165
160

รูปที่ 2 ประเทศที่มีดัชนีคณ
ุ ภาพชีวิตสูง 10 อันดับแรก
รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา

จากรูปที่ 2 แสดงให้เห็นว่าประเทศที่มีดัชนีคุณภาพชีวิตที่สูง 10
อัน ดั บ แรกทั้ งหมดจะอยู่ ในทวีป ยุ โรป ซึ่ งประกอบด้ วยประเทศ
ออสเตรีย เยอรมนี เดนมาร์ก สเปน ฟินแลนด์ โปรตุเกส สโลวีเนีย
เนเธอร์แลนด์ สวิสเซอร์แลนด์ และอังกฤษตามลาดับ

5. วิธีการศึกษา
ในการวิ เคราะห์ ปั จ จั ย ที่ ส่ งผลต่ อ ดั ชนี คุ ณ ภาพชี วิ ต ของกลุ่ ม
ประเทศในทวี ป ยุ โ รปและเอเชี ย ใช้ ก ารวิ เ คราะห์ ก ารถดถอย
เชิงซ้อน (Multiple regression analysis) ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ใช้
ข้อมูลภาคตัดขวางจากฐานข้อมูลของ Numbeo และ UNDP ในปี
2017 ซึ่งจากการศึกษาค้นคว้าจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แบบจาลอง
ที่เหมาะสมมี 3 แบบจาลอง ดังนี้
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แบบจาลองที่ 1
QLI = α + β1COL + β2LEB + β3EYS + β4SAF + β5HEC
+ β6FLT + β7CLM + β8UFMA + β9POP + β10GNI + µ

50
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แบบจาลองที่ 2
LnQLI = α + β1COL + β2LEB + β3EYS + β4SAF +
β5HEC + β6FLT + β7CLM + β8UFMA + β9POP + β10GNI
+µ
แบบจาลองที่ 3
LnQLI = Lnα + β1LnCOL + β2LnLEB + β3LnEYS +
β4LnSAF + β5LnHEC + β6LnFLT + β7LnCLM +
β8LnUFMA + β9LnPOP + β10LnGNI + µ

10
0

รูปที่ 3 ประเทศที่มดี ัชนีคุณภาพชีวิตสูงสุด
ในกลุ่มดัชนีคุณภาพชีวิตต่า
จากรูปที่ 3 จะเห็นได้ว่าประเทศที่มีดัชนีคุณภาพชีวิตสูงสุด 10
อั น ดั บ แรก ในกลุ่ ม ดั ชนี คุ ณ ภาพชี วิต ต่ า ส่ วนใหญ่ จ ะอยู่ ในทวี ป
เอเชี ย จ านวน 8 ประเทศ ซึ่ งประกอบด้ วย เวีย ดนาม มาเลเซี ย
ฟิ ลิป ปิ น ส์ ไทย อิ นโดนี เซี ย สิงคโปร์ ศรีลังกาและจี น ตามล าดั บ
ส่วนอีก 2 ประเทศที่อยู่ในทวีปยุโรป ได้แก่ รัสเซียและยูเครน ซึ่งทั้ง
10 ประเทศนี้ ถือ ได้ว่าเป็ นกลุ่ มประเทศที่มี ดัชนีคุ ณ ภาพชีวิตสู ง

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

179

ภาคบรรยาย

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ประจาปี พ.ศ. 2563 วันที่ 15 – 16 ธันวาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

ที่ สุด ในกลุ่ม ประเทศที่ มี ดัชนี คุ ณ ภาพชี วิต ต่ า ซึ่ งสามารถพั ฒ นา
ยกระดับคุณภาพชีวิตให้สูงขึ้นและสามารถทัดเทียมกับกลุม่ ประเทศ
ยุโรปที่มีดัชนีคุณภาพชีวิตสูงได้ง่าย
จากการเปรียบเทียบเบื้องต้น สรุปได้ว่า กลุ่มประเทศในทวีป
ยุ โ รปมี ดั ช นี คุ ณ ภาพชี วิ ต สู ง กว่ า กลุ่ ม ประเทศในทวี ป เอเชี ย ซึ่ ง
สามารถทดสอบทางสถิติถึงความแตกต่างนี้ได้ในหัวข้อถัดไป

) ร้อยละ 93 และมีค่า F เท่ากับ 48.63 แสดงว่าสามารถอธิบาย
การเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตามได้อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
ส่วนแบบจาลองที่ 3 เป็นโมเดล Log – Log Model จะเห็นได้
ว่าแบบจาลองนี้ใช้ได้ เพราะค่า Prob > F มีค่าเท่ากับ 0.0000 ซึ่ง
น้อยกว่า 0.05 แสดงว่าตัวแปรอิสระบางตัวส่งผลต่อตัวแปรตาม ใน
แบบจาลองที่ 3 จะมีอานาจในการพยากรณ์ ร้อยละ 88 ซึ่งน้อย
ที่สุดใน 3 แบบจาลอง และพบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อดัชนีคุณภาพชีวิต
น้อยกว่าแบบจาลองอื่น ๆด้วย โดยปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตใน
ทิศทางเดียวกัน ประกอบด้วย ค่าเฉลี่ยจานวนปีการศึกษา ดัชนีการ
ดูแลสุขภาพ และดัชนีสภาพภูมิอากาศ โดยมีค่าการเปลี่ยนแปลง
อยู่ที่ 0.357,0.311 และ 0.170 ตามลาดับ ณ ระดับนัยสาคัญทาง
สถิติที่ 0.1, 0.05 และ 0.01 ส่วนปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตใน
ทิศทางตรงข้าม คือ ดัชนีค่าครองชีพและดัชนีมลพิ ษ โดยมีค่าการ
เปลี่ยนแปลงอยู่ที่ 0.177 และ 0.246 ตามลาดับ ณ ระดับนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ 0.1 และ 0.05
จากผลการศึกษาดังกล่าว สามารถอธิบายในเชิงสาเหตุได้ดังนี้
ค่ า เฉลี่ ย จ านวนปี ก ารศึ ก ษา ส่ งผลต่ อ ดั ช นี คุ ณ ภาพชี วิ ต ใน
ทิศทางเดียวกัน เนื่องจากการศึกษาเป็นกลไกสาคัญในการพัฒนา
ประเทศ การมีการศึกษาในระดับสูงจะช่วยยกระดับสถานภาพของ
เศรษฐกิจและทาให้เกิดการมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ดัชนีความปลอดภัย เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อดัชนีคุ ณภาพชีวิตใน
ทิศทางเดียวกันโดยการที่ประเทศมีความปลอดภัยสูงอาจนาไปสู่
การลดการอาชญากรรมลงได้ จึงทาให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น
ดั ชนี ก ารดู แ ลสุ ข ภาพ ส่ งผลต่ อ ดั ช นี คุ ณ ภาพชี วิ ต ในทิ ศ ทาง
เดียวกัน คือ สุขภาพจัดเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ การปรับปรุง
ส่งเสริมหรือดารงรักษาสุ ขภาพจะเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบ
ของบุ ค คลที่ พึ งมี ต่ อ ตนเอง หากบุ ค คลที่ มี ก ารดู แ ลสุ ข ภาพที่ ดี
ภาวการณ์เจ็บป่วยย่อมน้อยลง ส่งผลให้บุคคลนั้นมีสุขภาพร่างกาย
สุขภาพจิตที่ดี และมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วย
ดั ชนี ส ภาพภู มิ อ ากาศ ส่ งผลต่ อ ดั ชนี คุ ณ ภาพชี วิต ในทิ ศ ทาง
เดียวกันเนื่องจากสภาพภูมิอากาศที่ดีจะส่งผลให้มีสุขภาพที่ดีและ
คุณภาพชีวิตก็จะดีตามขึ้นด้วย
ดัชนีค่าครองชีพ เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อดัชนีคุณภาพชีวิตในทิศ
ทางตรงข้าม เนื่องจากการมีค่าครองชีพต่าแสดงว่าสินค้าอุปโภค
บริโภคและการบริการมีราคาถูก หากประชาชนมีรายได้เท่าเดิมแต่
ค่าครองชีพต่าจะท าให้ซื้อสิน ค้าและบริการเพื่ อตอบสนองความ
ต้ อ งการของตนเองมากขึ้ น ส่ งผลให้ คุ ณ ภาพชี วิ ต ดี ขึ้ น ในทาง
ตรงกันข้ามหากค่าครองชีพเพิ่มสูงขึ้นจะทาให้ซื้อสินค้าและบริการ
เพื่อตอบสนองความต้องการของตนเองลดลงส่งผลให้คุณภาพชีวิต
แย่ลง
ดั ช นี ม ลพิ ษ เป็ น ปั จ จั ย ที่ ส่ งผลต่ อ ดั ช นี คุ ณ ภาพชี วิ ต ในทิ ศ
ทางตรงข้าม ไม่ว่าจะเป็นมลพิษทางน้า มลพิษทางอากาศ มลพิษ
ทางเสียง ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ปัญหามลพิษเหล่านี้ถ้าหากมี
เพิ่มมากขึ้นและไม่รีบป้องกันแก้ไข อาจส่งผลเสียที่ไม่ดีต่อคุณภาพ
ชีวิตได้

7. ผลการวิเคราะห์
จากการวิเคราะห์การถดถอยเชิงซ้อน มีปัจจัยที่ส่งผลต่อดัชนี
คุณภาพชีวิตและปัจจัยที่ไม่ส่งผลต่อดัชนีคุณภาพชีวิต ซึ่งสามารถ
วิเคราะห์ด้วยแบบจาลองที่ 1 Linear regression จะประกอบด้วย
ตัวแปรอิสระ 10 ตัว จะเห็นได้ว่าแบบจาลองนี้ใช้ได้เพราะค่า Prob
> F มี ค่าเท่ ากับ 0.0000 ซึ่งมีค่ าน้ อยกว่า 0.05 แสดงว่าตั วแปร
อิสระส่งผลต่อตัวแปรตาม จากแบบจาลอง ค่า R-squared มีค่า
เท่ ากั บ 0.9408 หมายความว่า ตั วแปรอิ ส ระทั้ ง 10 ตั วสามารถ
อธิบายการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตามคือดัชนีคุณภาพชีวิตได้ร้อย
ละ 94 และปัจจัยอื่น ๆส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงร้อยละ 6 โดยมีมี
ค่า F เท่ากับ 109.15 แสดงว่าสามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของ
ตัวแปรตามได้อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 และสามารถอธิบาย
ได้ว่าปัจจัยที่ไม่ส่งผลต่อดัชนีคุณภาพชีวิตประกอบด้วยอายุขัยเฉลี่ย
การว่ า งงาน และจ านวนประชากร ส่ ว นปั จ จั ย ที่ ส่ งผลต่ อ ดั ช นี
คุณ ภาพชีวิตในทิ ศทางเดียวกัน ประกอบด้ วย ค่ าเฉลี่ ยจานวนปี
การศึ กษา ดั ชนี ค วามปลอดภั ย ดั ชนี ก ารดู แ ลสุ ข ภาพ และดั ชนี
สภาพภูมิอากาศ หากปัจจัยเหล่านี้เพิ่มขึ้นก็จะส่งผลให้ดชั นีคุณภาพ
ชีวิตเพิ่มขึ้นซึ่งมีค่าการเปลี่ยนแปลงอยู่ที่ 3.849 , 0.454 , 0.363
และ 0.608 ตามลาดั บ ณ ระดับ นั ยสาคั ญ ทางสถิติ ที่ 0.1, 0.05
และ 0.01 ส่วนปัจจัยที่ส่งผลต่อดัชนีคุณภาพชีวิตในทิศทางตรงกัน
ข้าม ประกอบด้วย ดัชนีค่าครองชีพ ดัชนีมลพิษ และรายได้มวล
รวมประชาชาติต่อหัว หากปัจจัยเหล่านี้เพิ่มขึ้นก็จะส่ งผลให้ดัชนี
คุณภาพชีวิตลดลง โดยมีค่าการเปลี่ยนแปลงอยู่ที่ 0.227 , 0.964
และ 0.937ตามลาดั บ ณ ระดับ นั ยส าคั ญ ทางสถิติ ที่ 0.1 , 0.05
และ 0.01
ต่อ มาในแบบจาลองที่ 2 จะอยู่ ในรูป แบบโมเดล Log – Lin
Model ซึ่งจะเห็นได้ว่าแบบจาลองนี้มีปัจจัยที่สง่ ผลต่อดัชนีคุณภาพ
ชีวิตน้อยกว่าแบบจาลองที่ 1โดยปัจจัยที่ส่งผลต่อดัชนีคุณภาพชีวิต
ทิ ศทางเดี ย วกั น ประกอบด้ วย ค่าเฉลี่ ยจ านวนปี ก ารศึ ก ษา ดั ชนี
ความปลอดภัย ดัชนีการดูแลสุขภาพ และดัชนีสภาพภูมิอากาศ
โดยมีค่าการเปลี่ยนแปลงอยู่ที่ 0.054 , 0.006, 0.006 และ 0.006
ตามลาดับ ณ ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.1 ,0.05 และ 0.01 ส่วน
ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ ดั ช นี คุ ณ ภ าพชี วิ ต ในทิ ศ ทางตรงกั น ข้ า ม
ประกอบด้วย ดัชนีมลพิษและรายได้มวลรวมประชาชาติ โดยมีค่า
การเปลี่ ย นแปลงอยู่ ที่ 0.007 และ 0.009 ตามล าดั บ ณ ระดั บ
นัยสาคัญทางสถิติที่ 0.1 , 0.05 และ 0.01 แบบจาลองนี้มีค่า Prob
> F เท่ากับ 0.0000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 แสดงว่าตัวแปรอิสระบาง
ตัวมีอิทธิพลต่อตัวแปรตาม มีอานาจในการพยากรณ์ ( R-squared

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

180

ภาคบรรยาย

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ประจาปี พ.ศ. 2563 วันที่ 15 – 16 ธันวาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

รายได้มวลรวมประชาชาติต่อหัว ส่งผลต่อดัชนีคุณภาพชีวิตใน
ทิ ศ ทางตรงกั น ข้ า มเนื่ อ งจากการที่ มี ร ายได้ ม วลรวมประชาติ ที่
เพิ่ ม ขึ้ น อาจมาจากชั่ ว โมงการท างานที่ เพิ่ ม ขึ้ น และการพั ก ผ่ อ น
น้อยลง จึงส่งผลให้คุณภาพชีวิตที่แย่ลง หรือการที่เพิ่มการผลิตใน
ภาคอุ ตสาหกรรมมากขึ้น ท าให้ เกิด การปล่ อยควัน พิ ษ ในอากาศ
ปล่อยของเสียลงสู่แม่น้าซึ่งส่งผลเสียกับคุณภาพชีวิตของประชาชน
จากผลการวิ เ คราะห์ ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ ดั ช นี คุ ณ ภาพชี วิ ต
สามารถน าดัชนี คุณ ภาพชี วิตของกลุ่ม ประเทศในทวีป ยุโรปและ
เอเชียมาเปรียบเทียบกัน เพื่อต้องการที่จะทราบว่ากลุ่มประเทศใน
ทวี ป ใดที่ มี ดั ช นี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี ก ว่ า ซึ่ ง สามารถสรุ ป ผลการ
วิเคราะห์การเปรียบเทียบดัชนีคุณภาพชีวิตของกลุ่มประเทศในทวีป
ยุโรปจะมี จานวน 31 ประเทศ ในทวีปเอเชียมีจานวน 21 ประเทศ
จากค่า Pr (T > t) มีค่าเท่ากับ 0.0000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 แสดงว่า
ปฏิเสธสมมติฐานหลักและยอมรับสมมติฐานรองซึ่งหมายความว่า
ดัชนีคุณภาพชีวิตของกลุ่มประเทศในทวีปยุโรปและเอเชียมีความ
แตกต่างกัน โดยดัชนีคุณภาพชีวิตของกลุ่มในประเทศยุโรปดีกว่า
กลุ่มประเทศในทวีปเอเชียอยู่ที่ 52.8443 ณ ระดับนัยสาคัญทาง
สถิติที่ 0.05

ของกลุ่ ม ประเทศในทวี ป ยุ โ รปสู ง กว่ า เอเชี ย ผลดั ง กล่ า วเป็ น
ประโยชน์ในการวางแผนและนโยบายพัฒนาคุณภาพชีวิต ดังนี้
1. รัฐบาลควรส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามสิทธิขั้น
พื้ น ฐานที่ ค วรจะได้ รั บ และพั ฒ นาการศึ ก ษาให้ มี คุ ณ ภาพและ
ประสิทธิภาพ
2. ในการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ทุ ก ภาคส่ ว นภายในประเทศควร
ตระหนั กถึงความสาคัญ ของสิ่งแวดล้อม โดยการป้ องกัน และลด
ผลกระทบต่อระบบนิเวศสิ่งแวดล้อมที่จะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของ
ประชากรส่วนใหญ่ภายในประเทศ
3. ควรเพิ่มมาตรการด้านความปลอดภัยให้กับประชาชนมาก
ขึ้น ไม่ว่าจะเป็นความปลอดภัยทั้งด้านชีวิต ทรัพย์สิน สิ่งแวดล้อม
และความปลอดภัยในสังคม
4. รั ฐ บาลควรเพิ่ ม บริ ก ารทางด้ า นสุ ข ภาพโดยการพั ฒ นา
คุณภาพการให้บริการสุขภาพทั้งระบบอย่างบูรณาการและเชื่อมโยง
ในทุกระดับ พร้อมทั้งพัฒนาเทคโนโลยีและเครื่องมืออุปกรณ์ทาง
การแพทย์ให้มีความทันสมัยควบคู่ไปกับการให้ความรู้ต่อประชาชน
ในด้านการป้องกันและการดูแลสุขภาพของตนเองให้แข็งแรง
5. รั ฐ บาลควรก าหนดนโยบาย วางแผนและผลั ก ดั น ด้ า น
ยุทธศาสตร์ครบทุกวงจรในการจัดการ ควบคุมมลพิษของประเทศ
ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อคุณ ภาพชีวิตของประชาชนภายในประเทศ
และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

8. สรุปผลและข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อดัชนีคุณภาพชีวิตจะเห็นได้ว่า
แบบจาลองที่ 1 เป็นแบบจาลองที่ดีที่สุดเนื่องจากมีตัวแปรอิสระที่
ส่งผลต่อตัวแปรตามและมีอานาจในการพยากรณ์ สูงสุดเมื่อเทียบ
กับอีก 2 แบบจาลอง และผลการวิเคราะห์พบว่าปัจจัยที่สามารถ
นาไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อพัฒนาประเทศจนบรรลุตาม
วัต ถุป ระสงค์ ได้ คื อ จานวนปี ที่ ได้ รับ การศึ กษาเฉลี่ ย ดัชนีค วาม
ปลอดภัย ดัชนีการดูแลสุขภาพ ดัชนีสภาพภูมิอากาศ ดัชนีค่าครอง
ชีพ ดัชนีมลพิษ และรายได้มวลรวมประชาชาติต่อหัว โดยปัจจัยที่
ส่งผลต่อดัชนีคุณภาพชีวิตมากที่สุด คือ จานวนปีที่ได้รับการศึกษา
เฉลี่ย และจากการเปรียบเทียบดัชนีคุณภาพชีวิตของกลุ่มประเทศ
ในทวีปยุโรปและเอเชียสามารถวิเคราะห์ได้ว่า ดัชนีคุณภาพชีวิต

9. กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาครั้งนี้สาเร็จได้ด้วยดี เนื่องจากผู้ศึกษาได้รับคาชี้แนะ
จาก อาจารย์ ดร.ธนวิ ท ย์ บุ ญ สิ ท ธิ์ อาจารย์ ป ระจ าสาขาวิ ช า
เศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
ทักษิณ จนผู้ศึกษาสามารถประยุกต์ความรู้ อันเป็นประโยชน์อย่าง
ยิ่งในการศึกษาครั้งนี้ ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์หลายท่านที่
เผยแพร่ ความรู้ ในหนังสือและบทความของท่านที่ป รากฏในการ
อ้างอิงครั้งนี้ ขอกราบพระคุณอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงซ้อนปัจจัยที่ส่งผลต่อดัชนีคุณภาพชีวิต
Linear model
Log-Lin model
ตัวแปร
Robust
Robust
β
β
S.E
S.E
(t)
(t)
CLI
-0.227** 0.1118
-0.001
0.0013
(Cost of living index)
(-2.03)
(-1.07)
LEB
0.998
0.7585
0.000
0.0089
(Life expectancy at birth)
(1.32)
(0.04)
MYS
3.849**
1.5861
0.054**
0.0188
(Mean years of schooling)
(2.43)
(2.88)
SAF
0.454**
0.1728 0.006*** 0.0014
(Safety Index)
(2.63)
(4.02)

Log-Log model
Robust
Β
S.E
(t)
-0.177** 0.0606
(-2.93)
1.454
0.7915
(1.84)
0.357**
0.1615
(2.21)
0.169**
0.1352
(1.25)
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HCI
(Health Care Index)
PLTI
(Pollution Index)
CMI
(Climate Index)
UPM
(Unemployment)
POP
(Population)
GNI
(Gross national income per capita)

R-squared
F
Prob>F
Obs

0.363**
0.1547
(2.35)
-0.964*** 0.1239
(-7.78)
0.608*** 0.4730
(12.86)
0.293
0.3287
(0.89)
0.008
0.1005
(0.86)
-0.937*** 0.2164
(-4.33)
0.9408
109.15
0.0000
52

0.003*
0.0018
(1.80)
-0.007*** 0.0010
(-6.66)
0.006*** 0.0004
(12.86)
0.006
0.0039
(1.69)
0.000
0.0001
(1.18)
-0.009*** 0.0024
(-4.10)
0.9310
48.63
0.0000
52

0.311**
0.1408
(2.21)
-0.246
0.0661
(-3.72)
0.170*** 0.0362
(4.70)
0.011
0.0190
(0.59)
-0.003
0.0148
(-0.20)
-0.001
0.0202
(-0.05)
0.8834
47.03
0.0000
38

หมายเหตุ : *
มีนัยสาคัญ ณ
ระดับ 0.1 **
มีนัยสาคัญ ณ
ระ ดั บ 0.05
* * * มี
นั ย ส าคั ญ ณ
ระดับ 0.01

ตารางที่ 2
ผลการ
เปรียบเทีย
บดัชนี
คุณภาพ
ชีวิตของ
กลุ่ม

ประเทศในทวีปยุโรปและทวีปเอเชีย

Group
Obs
Europe
31
Asia
21
Combined
52
Diff
diff = mean (1) – mean (2)
H0: diff = 0
Ha: diff < 0
Pr (T < t) = 1.00

Mean
155.711
102.8667
134.37
52.8443

Std. Err.
4.898114
8.144651
5.665818
8.952844

Ha: diff! = 0
Pr (|T| > |t| = 0.0000)

Std. Dev
27.27155
37.32348
40.85679

t = 5.9025
degree of freedom = 50
Ha: diff >0
Pr (T > t) = 0.0000
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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
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

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.
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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:

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

184

ภาคบรรยาย

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ประจาปี พ.ศ. 2563 วันที่ 15 – 16 ธันวาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

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?

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.

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

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 topthree 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 highproficiency 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
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

Table 1 displays the mean scores of VLS in all
categories used by the high-proficiency and lowproficiency 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 lowproficiency 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
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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.

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 Englishmajored 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.

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 lowproficiency learners did. We cannot conclude if VLS help
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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
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

1. Introduction
Stieg Larsson’s Millennium Trilogy is one of the bestselling 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 Twentyfirst 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
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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.

2.1 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 queststyle 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

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].
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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 lockedroom 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 lockedroom 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.

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.

3.2 Contextual Homage
Apart from being at the center of the novel’s
narrative, ‘crime fiction’ also features regularly in the
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[3] Stenport, A. W. (2012). Corporations, the welfare
state, and covert misogyny in the girl with the
dragon tattoo. In D. King & C. L. Smith (Eds.), Men
who hate women and women who kick their asses:
Stieg Larsson’s Millennium trilogy in feminist
perspective (pp. 123-134). Nashville, Tennessee:
Vanderbilt University Press.
[4] Schippers, M. (2012). Third-wave rebels in a secondwave world: Polyamory, gender, and power. In D.
King & C. L. Smith (Eds.), Men who hate women and
women who kick their asses: Stieg Larsson’s
Millennium trilogy in feminist perspective (pp. 65-76).
Nashville, Tennessee: Vanderbilt University Press.
[5] Grodal, T. Crime fiction and moral emotions: How
context lures the moral attitudes of viewers and
readers. Northern Lights: Film and Media Studies
Yearbook, 9(1), 143-157.
[6] Vaage, M. B. (2 0 1 9 ). On punishment and why we
enjoy it in fiction: Lisbeth Salander of the
Millennium trilogy and ELI in let the right one in as
Scandinavian avengers. Poetics Today, 4 0 (3 ), 5 4 3 557.
[7] Priestman, M. (Ed.). (2003). The Cambridge
Companion to Crime Fiction. Cambridge: Cambridge
University Press.
[8] Larsson, S. (2008). The girl with the dragon tattoo. (R.
Keelan, Trans). London: MacLehose Press.
[9] O’Donoghue, H. (2 0 1 3 ). Old wine in new bottles:
Tradition and innovation in Stieg Larsson’s
Millennium Trilogy. In Peacock, S. (Ed.)’s Stieg
Larsson’s Millennium trilogy: Interdisciplinary
approaches to Nordic noir on page and screen
(pp.25-54). U.K.: Palgrave Macmillan.
[10] Routledge, C. (March 29, 2020). Hard-boiled
detective fiction. In encyclopedia.com. Retrieved
from
https://www.encyclopedia.com/media/encyclopedia
s-almanacs-transcripts-and-maps/hard-boileddetective-fiction
[11] Locked-room Mystery. (n.d.). In Wikipedia. Retrieved
from
https://en.wikipedia.org/wiki/Lockedroom_mystery
[12] Nordic Noir. (n.d.). In Wikipedia. Retrieved April 15,
2020, from https://en.wikipedia.org/wiki/Nordic_noir

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 ตาบลเทวราช อาเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ตั้งแต่อดีตถึง
ปัจจุบัน ผลการวิจัยพบว่า ชุมชนบ้านลาวมีลักษณะในการดาเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจในขั้นพื้นฐานที่มีการปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัย โดย
ส่วนใหญ่ อยู่ในรูป แบบเศรษฐกิจขั้น พื้น ฐาน อันได้แ ก่ การทาเกษตรกรรม การค้าภายในชุมชนและตลาดภายนอก โดยมีปั จจัยทางด้าน
ภูมิศาสตร์ที่เอื้อต่อการดาเนินเศรษฐกิจในลักษณะที่แตกต่างกัน และส่งผลให้ ชาวชุมชนบ้านลาวได้เลือกการประกอบอาชีพที่เหมาะสม
สอดคล้องกับตนเอง เช่นการทานา การค้าขาย การปลูกพืชผักสวนครัว หรือการประกอบอาชีพแบบผสมผสานในครอบครัว อย่างไรก็ตาม ใน
ปัจจุบัน ชุมชนบ้านลาวได้รับการส่งเสริมให้ทากิจกรรมทางเศรษฐกิจอื่นๆ ซึ่งมาจากการสนับสนุนของหน่วยงานภายนอก ส่งผลให้ชาวชุมชน
บ้านลาวได้มีการประกอบอาชีพเพิ่มรายได้ในครอบครัวและสามารถดารงชีวิตโดยการพึ่งพาตนเองได้อย่างเรียบง่ายและมั่นคง และสอดคล้อง
กับความเปลี่ยนแปลงทางสังคมในปัจจุบัน
คาสาคัญ: 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. บทนา

3. ขอบเขตการวิจัย

ชุ ม ชนบ้ า นลาว เป็ น ชุ ม ชนดั้ ง เดิ ม ของชาวลาวเวี ย ง เมื อ ง
เวียงจันทน์ ราชอาณาจักรล้านช้าง เข้ามาตั้งถิ่นฐานปะปนกับชาว
ไทยท้องถิ่นบริเวณพื้นที่ราบลุ่มริมฝั่งแม่น้าเจ้าพระยาในพื้นที่ หมู่ที่
1 ตาบลเทวราช อาเภอไชโย จังหวัด อ่างทองในปัจจุบันตั้งแต่สมัย
กรุงศรีอยุธยา และเพิ่มจานวนมากขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่ง
เกล้าเจ้าอยู่หัว [1] ชุมชนบ้านลาวที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานมีพัฒนาการตาม
ความเจริญของสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่อย่าง
เรียบง่าย มีการประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรมและการค้าขาย และ
ยั งคงมี ป ระเพณี พิ ธี ก รรมบางอย่ า งที่ สื บ ทอดมาตั้ งแต่ บ รรพบุ รุ ษ
อย่างไรก็ตาม การตั้งถิ่นฐานสืบต่อมาหลายชั่วอายุคนของชาวลาว
เวียง ได้ส่งผลให้ประชากรรุ่นหลังผสมกลมกลืนไปเป็นพลเมืองไทย
พร้อมกับ กระแสการพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ การ
ขยายอานาจของรัฐเพื่อควบคุมทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากร
มนุษย์ในท้องถิ่นต่างๆทั่วประเทศหลังทศวรรษ 2500 เป็นต้นมา
อย่างไรก็ดี ชุมชนบ้านลาวมีความพยายามดารงอัตลักษณ์ของ
ตนเอง และมีความสัมพันธ์กับชุมทางการค้าในพื้นที่ภาคกลางมาโดย
ตลอด สภาพเศรษฐกิจของหมู่บ้านลาวตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันนั้น มี
ลักษณะวิถีการทาเกษตรกรรมเป็นหลั ก และมีการค้าขายรองลงมา
โดยปั จ จั ย ด้ า นภู มิ ศ าสตร์ ข องชุ ม ชนบ้ า นลาวที่ ตั้ ง อยู่ ริ ม แม่ น้ า
เจ้าพระยา เป็นเส้นทางคมนาคมหลักในการเดินทางติดต่อค้าขาย
สินค้าต่างๆ ได้เอื้อให้ชาวชุมชนบ้านลาวสามารถทาเกษตรกรรมเลีย้ ง
ชีพรวมถึงนาผลผลิตมาทาการค้าขาย เช่นการทานาปลูกข้าว การ
ปลูกพืชผักต่างๆ โดยชุมชนสามารถติดต่อการค้ากับคนภายในชุมชน
และบุคคลภายที่เข้ามารับซื้อผลผลิตถึงที่ นอกจากนี้ ชุมชนบ้านลาว
ยังมีการดาเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจการค้ากับตลาดภายนอก ทั้งที่
ย่านตลาดในตัวเมืองอ่างทอง และตลาดที่อยู่ในกรุงเทพฯ เช่นตลาด
ท่าเตียนและปากคลองตลาด โดยปรับเปลี่ยนวิธีการเดินทางค้าขาย
ไปตามการพัฒนาเส้นทางคมนาคมจากทางน้าไปสู่ทางบกตามความ
เจริญของสังคมในปัจจุบัน การศึกษาสภาพเศรษฐกิจของชุมชนบ้าน
ลาวจึงเป็นการแสดงให้เห็นถึงความพยายามปรับตัวและใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรจากการตั้งถิ่นฐาน ในการทามาค้าขายและติดต่อกั บ
สังคมภายนอก ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งในการดารงชาติพันธุ์ลาวเวียงใน
พื้นที่จังหวัดอ่างทอง

1. ขอบเขตของเนื้อหาการวิจัย
ด้านเนื้อหา การวิจัยครั้งนี้มีเนื้อหาครอบคลุม สภาพเศรษฐกิจ
การเปลี่ยนแปลง และการปรับตัว ทางเศรษฐกิจของชาวลาวเวียง
ตาบลเทวราช อาเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง
ด้ านประชากรและกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง กลุ่ ม ชาติ พั น ธุ์ ล าวเวีย ง ต า
เทวราช อาเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง
2. ขั้นตอนการเก็บข้อมูล
การวิ จั ย ค รั้ ง นี้ เป็ น งาน วิ จั ย เชิ งคุ ณ ภ าพ (Qualitative
Research) สามารถแบ่ ง วิ ธี วิ จั ย ออกเป็ น 2 ส่ ว น คื อ การวิ จั ย
ภาคสนามและการวิจัยเอกสาร
การวิจัยภาคสนาม เป็นวิธีวิจัยหลักที่ผู้วิจัยใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล ทั้งที่เป็นหลักฐานชั้นต้น (Primary Sources) และหลักฐาน
ชั้นรอง (Secondary Sources) ซึ่งข้อมูลมีลักษณะเป็นคาบอกเล่า
(Oral History) โดยสามารถแบ่งการวิจัยภาคสนามออกเป็น 5 วิธี
คือ (1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) เก็บ
ข้อมู ล การจัด การทรัพ ยากรภายในพื้ น ที่ ฐานะทางเศรษฐกิจ ของ
บุคคลในชุมชน (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-Participant
Observation) สังเกตการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเศรฐกิจ สังเกต
พฤติกรรมความสัมพันธ์ของบุคคลในชุมชน (3) การสัมภาษณ์ผู้ให้
ข้อมู ลหลัก (Key-Information Interview) เก็บข้อมูล คนในชุม ชน
บ้านลาว เช่น กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นาชุมชน พ่อค้า แม่ค้า รวมถึงคน
นอกชุมชนที่มีความสัมพันธ์ด้านใดด้านหนึ่งกับคนในชุมชนบ้านลาว
(4) การสั ม ภาษณ์ แ บบไม่ เป็ น ทางการ (Information-Interview)
เก็ บ ข้อ มูล ความเปลี่ ยนแปลงทางเศรษฐกิ จและวิถี ชีวิตของคนใน
ชุ ม ชน (5) การสนทนากลุ่ ม (focus group) เพื่ อ ตรวจสอบความ
ถูกต้องของข้อมูล
การวิจัยเอกสาร เป็นการศึกษาเอกสารที่เป็นหลักฐานชั้นต้ น
ประเภทจดหมายเหตุ รายงานการเดินทาง รวมถึงงานที่เกี่ยวข้อง
เช่ น หนั งสื อ งานวิจั ย วิท ยานิ พ นธ์ ดุ ษ ฎี นิ พ นธ์ และเอกสารจาก
หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง
3. ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล
รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการเก็บข้อมูลภาคสนามและข้อมูลจาก
เอกสารมาคัดเลือก ตีความ ตรวจสอบความถูกต้อง และนาข้อมูลทั้ง
สองส่วนมาทาการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัย
ทางประวั ติ ศ าสตร์ (17Historical Approach) จากนั้ น น าเสนอ
ผลการวิจัยด้วยวิธีการพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive analysis)

2. วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพเศรษฐกิจของชุมชนบ้านลาว ตาบลเทวราช
อาเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง
2. เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ของชุมชนบ้านลาว
ตาบลเทวราช อาเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง
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ชุมชนบ้านลาวซึ่งตั้งหมู่บ้านอยู่ริมฝั่งแม่น้าเป็นหลัก และมีท้องทุ่งอัน
กว้างใหญ่อยู่ทางทิศตะวันตกของหมู่บ้าน ปัจจัยเหล่านี้ได้ส่งเสริมให้
มี ช าวชุ ม ชนบ้ า นลาวด ารงชี พ ด้ ว ยการท านาเป็ น หลั ก โดยใน
ระยะแรกที่ตั้งชุมชน สันนิษฐานว่าชาวชุมชนบ้านลาวจะมีขั้นตอนใน
การทานาอิงกับวิถีการทานาของคนไทยในพื้นที่ชนบทในสมัยโบราณ
สอดคล้องกับวิถีชีวิตแบบสังคมเกษตรกรรมในยุคดั้งเดิม
ชุม ชนบ้ านลาวในอดีต นั้ น ประกอบอาชี พ การท านาเป็ น
หลักมาช้านาน ดังข้อมูลที่ผู้สูงอายุในชุมชนได้กล่าวถึงการทานาของ
ชาวบ้านบ้านลาวว่า [3] ที่นาของชาวบ้านจะตั้งอยู่นอกหมู่บ้าน มีชื่อ
เรียกบริเวณแถบนั้นว่า โคกตาล หนองหาด ลาสามง่ามน้อย เป็ น
พื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ โดยคนรุ่นบรรพบุรุษได้บุกเบิกพื้นที่ไว้
ในสมั ยต่ อ มาจึ งมี ก ารออกโฉนดครอบครอง การท านาจะท าตาม
ฤดูกาลเป็นหลัก คือการทานาปี โดยฤดูกาลเพาะปลูกจะเริ่มในเดือน
6 ซึ่งเป็นฤดูฝน ชาวนาจะไถดะพื้นที่เสียก่อนหนึ่งครั้ง เพื่อทิ้งระยะ
ให้วัชพืชแห้งตาย เมื่อฝนโปรยลงมาอีกครั้ง ชาวนาจึงไถแปร และจะ
เริ่มหว่าน [4] และท าการหว่านไถต่อ เมื่อฝนตกเต็มที่ ข้าวจะเริ่ม
เจริญเติบโตและออกรวงพร้อมเก็บเกี่ยว
เมื่ อ ถึ งฤดู ก าลเก็ บ เกี่ ย ว ชาวบ้ า นจะนั ด หมายกั น ลงแขก
เกี่ยวข้าวหมุนเวียนกันไปในแต่ละแปลง มีการร้องราทาเพลง เช่น
เพลงเกี่ยวข้าวกันอย่างสนุกสนาน เจ้าของนาจะหุงหาอาหารและทา
ขนมเลี้ ย งคนที่ ม าช่ ว ยงาน ส่ ว นคนที่ ไม่ มี ที่ น าเป็ น ของตนเองจะ
รับจ้างทานาแทน และผู้ว่าจ้างมอบผักผลไม้ให้เป็นการตอบแทนซึ่ง
เป็นสิ่งสาคัญกว่าตัวเงินค่าจ้าง จากนั้นจะนาข้าวที่เก็บเกี่ยวไว้มามัด
เป็นฟ่อนๆ และนาควายใส่ล้อมาลากข้าวตั้งแต่เวลาเช้ามืดบ้านละ23 คัน ชาวบ้านจะมีการเตรียมลานนวดข้าว โดยจะทาในบริเวณบ้าน
ที่มีพื้นที่หน้าบ้านกว้างขวาง แล้วเกลี่ยพื้นด้วยมูลควายผสมน้า รอให้
แห้งจึงจะสามารถใช้เป็นลานนวดข้าวได้ หลังจากนั้นจะมีพิธีเรียก
ขวัญ ข้าว จากนั้นข้าวที่ถูกตากจนแห้งจะนาเข้ามานวดข้าวเพื่อให้
ข้าวหลุดจากรวงด้วยแรงงานควาย ในคืนนวดข้าวนั้น จะมีการกิน
เลี้ยงกันในลานนวดข้าว บ้างก็สังสรรค์กันด้วยน้าตาลเมาที่ผลิตกัน
ตามธรรมชาติในท้องถิ่น
ช่วงเวลาแห่งการนาข้าวออกจาหน่ายจะเป็นเวลาล่วงมาอีก
ระยะหนึ่ง กล่าวคือ เมื่อได้ข้าวเปลือกแล้ว เจ้าของจะนาข้าวไปเก็บ
ไว้ในยุ้งข้าวของตน รอจนถึงเดือน 4 จึงจะนาข้าวที่แบ่งไว้ออกมาตัก
ขายได้ โดยจะมีช่วงเวลาที่กาหนดคือวันศุกร์ เดือน 4 จึงจะนาข้าว
ออกมาตักขายได้ โดยผู้ที่รับซื้อข้าวส่วนใหญ่จะเป็นชาวจีนและชาว
ไทยที่เข้ามาติดต่อซื้อข้าว แต่โดยมากจะเป็นชาวจีนที่นาเรือเดินทาง
มาจอดริมฝั่งแม่น้าอันเป็นที่ตั้งของชุมชน และจะรับซื้อข้าวสารไป
ขายตามโรงสีที่ตั้งเรียงรายอยู่ตามริมแม่น้าต่อไป
นอกจากการทานาแล้ว การทาเกษตรกรรมของชาวชุมชน
บ้านลาว ยังมีการปลูกพืชผักเพื่อจัดจาหน่ายในท้องถิ่นและส่งไปยัง
ตลาดภายนอกด้วย โดยวิถีการทาเกษตรกรรมในยุคเก่า จะเป็นการ
ปลูกพืชผักตามหัวนาหรือพื้นที่ที่ยังว่างอยู่ โดยปลูกแซมไปกับการทา
นาและดู แ ลควบคู่ กั น ไป ส่ ว นภายในหมู่ บ้ าน ครั ว เรื อ นต่ า งๆจะ
เพาะปลูกพืชในที่ว่างของตนเอง โดยมีการใช้น้าจากคลองที่ไหลผ่าน

4. ผลการวิจัย
ผลการวิ จั ย เรื่ อ งสภาพเศรษฐกิ จ ของชุ ม ชนบ้ า นลาว ต าบล
เทวราช อาเภอไชโย จังหวัด อ่างทอง พบว่าชุมชนบ้านลาว มี การ
เปลี่ยนแปลงสภาพเศรษฐกิจจากขั้นพื้นฐานสู่การพัฒนาจนสามารถ
ดารงอยู่ได้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ด้วยปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อการ
เลี้ ย งชี พ ด้ ว ยการท าเกษตรกรรมและการท าการค้ า ทั้ ง สภาพ
ภูมิศาสตร์ที่ชุมชนบ้านลาวตั้งอยู่ริมแม่น้าเจ้าพระยา ซึ่งเป็นเส้นทาง
คมนาคมหลักในการเดินทางติดต่ อค้าขาย และชุมชนบ้านลาวยังมี
อาณาเขตติดกับพื้นที่เกษตรกรรมขนาดใหญ่ ที่ใช้ประโยชน์ในการทา
นาปลูกข้าวและปลูกพืชผักต่างๆ ชุมชนบ้านลาวจึงสามารถดาเนิน
กิจกรรมทางเศรษฐกิจมาได้อย่างต่อเนื่องดังต่อไปนี้
4.1 สภาพภูมิ ศาสตร์ที่ ส่งผลต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจของ
ชุมชนบ้านลาว
ชุ ม ชนบ้ า นลาว ตั้ ง อยู่ ที่ ต าบลเทวราช อ าเภอไชโย จั ง หวั ด
อ่างทอง พื้นที่แถบนี้มีลักษณะทางภูมิศาสตร์เป็นที่ราบลุ่มแม่น้าภาค
กลางที่ ป ระกอบด้ ว ยทุ่ ง กว้ า ง และมี แ ม่ น้ าสายใหญ่ คื อ แม่ น้ า
เจ้าพระยาไหลผ่านในพื้นที่ ก่อให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ในทรัพยากร
ดินและทรัพยากรน้า มีความเหมาะสมในการประกอบอาชีพด้วยการ
ทาเกษตรกรรม ดังเช่นข้อมูลจากเรื่อง ระยะทางเสด็จประพาสลา
แม่น้าน้อยและลาแม่น้าใหญ่ มณฑลกรุงเก่าและมณฑลนครสวรรค์
ที่ พ ระยาโบราณราชธานิ น ทร์ สมุ ห เทศาภิ บ าลเมื อ งกรุ งเก่ า ได้
บรรยายถึงสภาพท้องที่ของอาเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง เมื่อพ.ศ.
2458 ว่า อาเภอไชโยเป็นท้องที่นาดอน นอกจากการทานา ราษฎร
ปลูกอ้อยและทาไร่ถั่วงาบ้าง [2] จากความเหมาะสมทางภูมิศาสตร์
ของพื้นที่ดังกล่าว จึงเอื้อให้มีประชากรเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่อาศัย ดัง
กรณี ของการเข้ามาตั้ ง รกรากของชาวชุม ชนบ้านลาวในอดี ต โดย
ชุมชนบ้านลาว มีลักษณะการตั้งชุมชนไปตามริมฝั่งแม่น้าเจ้าพระยา
ที่ไหลจากทางทิศเหนือไปทิศใต้ โดยแม่น้ามีระยะทางยาวประมาณ
40 กิโลเมตร โดยไหลผ่านท้องที่อาเภอไชโย อาเภอเมืองอ่างทอง ซึ่ง
มีชุมชนบ้านลาวตั้งอยู่ และอาเภอป่าโมก จากนั้นจึงไหลเข้าสู่เขต
ท้ อ งที่ อ าเภอบางปะหั น จั งหวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยาตามล าดั บ
เส้นทางตามลาแม่น้าเจ้าพระยาดังกล่าวยังเชื่อมโยงถึงตลาดท่าเตียน
ที่ ตั้ ง อยู่ ใ นกรุ ง เทพมหานครอี ก ด้ ว ย พื้ น ที่ ดั ง กล่ า วจึ ง ค่ อ นข้ า ง
เหมาะสมแก่ การตั้ งถิ่น ฐานและดารงชีพ และด าเนิ น กิ จกรรมทาง
เศรษฐกิ จ ต่ า งๆ ไม่ ว่ า จะเป็ น การใช้ ป ระโยชน์ จ ากแม่ น้ าในการ
ดารงชีวิตประจาวัน การอุปโภคบริโภค การใช้แม่น้าติดต่อทางการ
ค้า ทั้งการค้าจากภายนอก และการใช้แม่น้าสัญจรเพื่อค้าขายของ
คนในหมู่บ้าน ส่วนพื้นที่ทาเกษตรกรรมภายในหมู่บ้าน โดยเฉพาะ
พื้นที่ด้านนอกหมู่บ้านฝั่งตะวันตก ยังเป็นที่เพาะปลูกทาเกษตรกรรม
ของคนในหมู่บ้านและหมู่บ้านใกล้เคียง ซึ่งถือเป็นปัจจัยสาคัญในการ
สร้างเศรษฐกิจภายในชุมชนบ้านลาวตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
4.2 วิถีชีวิตเกษตรกรรมของชุมชนบ้านลาวในอดีต
ชุมชนบ้านลาวในอดีต มีลักษณะทางเศรษฐกิจที่สาคัญด้าน
หนึ่ งคื อ การท าเกษตรกรรม จากลั ก ษณะทางภู มิ ศ าสตร์ ที่ ตั้ งของ
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หมู่บ้านในการบารุงพืชพันธุ์ พืชส่วนใหญ่ที่ชาวชุมชนบ้านเพาะปลูก
จะมี ทั้ งลั ก ษณะพื ช ไร่ พื ช สวนครั ว และไม้ ยื น ต้ น เช่ น ข้ า วโพด
แตงโม แตงไทย ถั่วฝักยาว ถั่วเขียว พริก มะกรูด ผักบุ้ง บวบ ฯลฯ
เป็นต้น

พืชผักสวนครัวต่างๆ และคนในครอบครัวจะแบ่งหน้ าที่กัน เช่นฝ่าย
หนึ่งจะทานา อีกฝ่ายหนึ่งซึ่งส่วนมากเป็นฝ่ายหญิงจะเป็นผู้นาพืชผัก
ที่ พ ร้ อ มจ าหน่ า ย เช่ น ข้ า วโพด ถั่ ว เขี ย ว พริ ก แห้ ง ล าเลี ย งไปยั ง
บริเวณท่าน้าริมแม่น้าของหมู่บ้าน แล้วลงเรือไปขายยังตลาดในตัว
เมืองอ่างทอง ส่วนการแปรรูปผลผลิตจาหน่าย เช่นการทาน้าตาล
โตนดก้อน ทีน่ ้าตาลสดมาเคี่ยวและนามาหยอดเป็นก้อน จากนั้นพอ
น้ าตาลแห้ งก็ จ ะน ามาแบ่ งขายในหมู่ บ้ า น และน าไปขายที่ ต ลาด
อ่างทอง
นอกจากนี้ ชาวบ้านที่เป็นผู้ค้า ยังนาสินค้าจากตลาด
มาแบ่งขายภายในหมู่บ้าน เป็นการขยายอาชีพอีกทางหนึ่ง ซึ่งผู้ที่หัน
มาทาการค้าในลักษณะนี้บางส่วนมาจากการที่ครอบครัวเลิกทานา
เนื่องจากประสบความลาบาก จึงหันมาทามาค้าขายในหมู่บ้านแทน
โดยผู้ ค้ าจะหาสิ น ค้ าโดยการลงเรื อ ไปตลาดที่ อ่ างทอง โดยเรื อ ที่
โดยสารจะเป็นเรือที่ทางตลาดส่งมารับ จากกนั้นจึงไปขนซื้อสินค้าที่
จาเป็นมาแบ่งขาย เช่น น้าตาลปี๊บ น้ามันบัว น้ามันก๊าด โดยส่วน
ใหญ่จะซื้อขายกันทีละมากๆ เช่นเป็นกิโล หรือใช้ปี๊บบรรจุมา เมื่อ
ผู้ค้านาสินค้ากลับมาที่หมู่บ้าน วิธีการค้าขายในหมู่บ้านในระยะแรก
จะใช้การหาบขายไปตามบ้านหลังต่างๆ และตะโกนเรียกลูกค้าเชิญ
ชวนให้มาซื้อของ โดยจะสลับหมุนเวียนสินค้ากันไป ผู้หาบของขาย
รายอื่ น ๆส่ วนมากมัก จะขายสิน ค้ าคล้ ายกั น หากถึ งช่วงหน้ าน้ าที่
คลองในหมู่บ้านมีน้าเข้ามาหล่อเลี้ยงจนเต็ม ผู้ค้าที่เคยหาบของของก็
จะปรับเปลี่ยนไปใช้เรือขนสินค้าพายขายของไปตามบ้านหลังต่างๆ
เป็นการปรับตัวให้เข้ากับฤดูกาลตามธรรมชาติอย่างเหมาะสม
การขยายกิจการอีกอย่างหนึ่งคือการเปิดร้านค้าขาย
ของชาในหมู่บ้าน จากการสารวจข้อมูลพบว่า ร้านชาในชุมชนบ้าน
ลาวในสมัยก่อนมีจานวนน้อย โดยผู้ค้าที่เปิดร้านชามักจะเป็นราย
เดียวกับบ้านที่หาบของขายภายในชุมชน และดัดแปลงที่อยู่อาศัยมา
เป็ น ร้ านขายของช าอี ก ส่ ว นหนึ่ ง ของที่ ข ายจะรั บ มาจากตลาดที่
อ่างทองเช่นเดิม โดยร้านขายของชา จะมีสินค้าครอบคลุมทั้งของกิน
ของใช้ พืชผักต่างๆจะมีเช่น หอมแดง กระเทียม ที่จะชั่งและขมวด
เป็นพวงไว้เรียบร้อย ส่วนขนม ผู้ค้าจะไปซื้อมาจากร้านขนมขายส่ง
ขนาดใหญ่ในตลาดที่อ่างทอง แล้วนามาขายที่ร้านชาของตัวเองอีกที
เช่ น ขนมแห้ งต่ า งๆ ขนมตั ว ปลา ปลากรอบ ขนมโก๋ ถั่ ว ตั ด ฯลฯ
การค้าที่ร้านชามักจะควบคู่ไปกับการหาบของขาย โดยมีการแบ่ง
หน้าที่กันในครอบครัว เช่นพ่อแม่เป็นผู้ที่ขายของอยู่ที่ร้านชา ส่วนรุ่น
ลูกก็จะนาสินค้าใส่หาบไปเร่ขายในหมู่บ้าน เป็นการหารายได้อีกทาง
หนึ่ง
นอกจากการค้ าภายในหมู่บ้ านแล้ว ชาวชุมชนบ้าน
ลาวยังมีการติดต่อค้าขายกับบุคลภายนอกอื่นๆ เช่นพ่อค้าแม่ค้าที่
เดินทางมาจากที่ต่างๆเข้ามาในหมู่บ้านเพื่อซื้อและขายสินค้า รวมทั้ง
รับซื้อสินค้าจากคนในหมู่บ้านด้วย ยกตัวอย่างเช่นการรับซื้อข้าวจาก
คนในหมู่บ้านเพื่อนาไปขายต่อ ซึ่งมีทั้งผู้ ค้าทั้งชาวไทยและชาวจีน
แต่ส่วนมากจะเป็นพ่อค้าชาวจีนทั้งจากสุพรรณบุรีและกรุงเทพฯ ที่
เดินทางขึ้นล่องแม่น้าเจ้าพระยาเพื่อรับซื้อข้าวเปลือกแล้วนาไปสีตาม
โรงสีข้าวต่างๆที่ตั้งอยู่ริมแม่น้า ในส่วนของชุมชนบ้านลาว พ่อค้าจะ

การปลู ก พื ช ผั ก ภายในชุ ม ชนจะไม่ มี ร ะยะเวลาที่ ต ายตั ว
ขึ้น อยู่กับ พื้นที่ที่ ใช้และโอกาสในการเพาะปลูก ในชาวนาบางราย
เมื่อหมดเวลาเก็บเกี่ยวข้าวแล้ว ก็จะมีเวลาพักช่วงหนึ่ง ในช่วงเวลา
นั้น บรรดาต้นไม้พืชผักต่างๆที่ชาวนาเพาะปลูกไว้จะให้ผลผลิต ทา
ให้ สามารถเก็บผลผลิตมาจาหน่ายได้ ในช่วงหลังฤดูเก็บ เกี่ยวพอดี
เช่นการปลูกพริก เมื่อผู้ผลิตเก็บเกี่ยวพริกได้จานวนมากพอก็จะตาก
แห้งแล้วนาใส่กระสอบไว้รอจาหน่าย [5] แต่โดยส่วนใหญ่ ผู้ที่มีพื้นที่
ทานาและพื้นที่เพาะปลูกในหมู่บ้านก็มักจะปลูกพืชต่างๆพร้อมๆกัน
ไป เพื่อเป็นการนารายได้มาสู่ครัวเรือนอีกทางหนึ่ง
การส่งพืชผักเพื่อจัดจาหน่ายในสมัยที่ความเจริญยังไม่เข้า
มานั้น จะใช้วิถีรวบรวมผลผลิตและโดยสารเรือในแม่น้าไปขายยัง
ตลาดใกล้เคียงในตัวเมืองอ่างทอง ซึ่งมีทั้งผู้ที่ไปนั่งขายเอง และผู้ที่
ขายผลผลิตต่อให้แม่คา้ ที่อยู่ในตลาดนั้นนาไปขายให้ลูกค้าต่อไป และ
มีบางครอบครัวที่นาผลผลิตลงเรือไปขายยังตลาดภายนอกเช่นตลาด
ท่าเตียน ในกรุงเทพมหานครอีกด้วย อย่างไรก็ตาม เมื่อความเจริญ
และความเปลี่ยนแปลงทางสังคมเกิดขึ้น วิถีเกษตรกรรมของชุมชน
บ้านลาวก็มีการปรับเปลี่ยนทั้งรูปแบบการค้าและลักษณะสินค้าใน
ระยะต่อไป ดังจะกล่าวรายละเอียดต่อไปข้างหน้า
4.3 ลักษณะการค้าของชุมชนบ้านลาว
ชุมชนบ้านลาวเป็นชุมชนเกษตรกรรมที่มีที่ตั้งอยู่ริมแม่น้า
เจ้าพระยา แม้ชุมชนบ้านลาวจะมีขนาดไม่ใหญ่นัก แต่ด้วยวิถีชีวิต
แบบเกษตรกรรมที่ มีการผลิตเพื่อ ยังชีพ และแบ่ งจาหน่าย รวมถึ ง
ลักษณะทาเลที่ตั้งที่สามารถใช้การคมนาคมทางน้าได้ ปัจจัยเหล่านี้
จึงส่ งผลให้ ชุม ชนบ้ า นลาวสามารถด าเนิ น กิ จ กรรมทางเศรษฐกิ จ
การค้ากับทั้งภายในชุมชนและภายนอกชุมชนได้ดังนี้
4.3.1 การค้าภายในชุมชนบ้านลาว
การค้ าขายของคนภายในชุ ม ชนบ้ านลาว ในช่ ว ง
ก่อนที่ความเจริญจะเข้ามา ชุมชนบ้านลาวเป็นชุมชนขนาดเล็กที่มี
การค้าภายในชุมชน โดยมีชาวชุมชนหลายรายที่มีลักษณะเป็นผู้ค้า
ในชุมชน ซึ่งทาหน้าที่ทั้งการรับสินค้าจากตลาดภายนอกมาขายใน
หมู่ บ้ าน และบางรายได้ข ยายกิ จการโดยสามารถเปิ ดร้านค้าขาย
ภายในชุมชนได้ในระยะต่อมา ตัวอย่างบุคคลที่เคยทาการค้าขายใน
ชุมชนบ้านลาวมาอย่างยาวนานจะได้แก่ผู้สูงอายุบางรายในหมู่บ้าน
ที่มีวิถีชีวิตตั้งแต่เกิดและเติบโตในหมู่บ้านมาโดยตลอด ดังเช่นคุณ
ยายเฉลียว พุ่มปาน อายุ 84 ปี [6] ซึ่งเคยได้ทาอาชีพค้าขายภายใน
หมู่ บ้ าน ได้ ถ่ ายทอดข้ อ มู ล ว่า ในอดี ต ครอบครัว ของตนประกอบ
อาชีพทานาเหมือนอย่างครอบครัวอื่นๆในหมู่บ้าน แต่ด้านหนึ่งทาง
ครองครัวได้ผลิตสินค้าเพื่อจาหน่ายเพิ่มเติมด้วย ทั้งที่เป็นผลผลิต
จากการเกษตร เช่นพืชผักต่างๆ และการแปรรูป ผลผลิต โดยการ
ปลูกผักจะทาควบคู่ไปกับการทานา ใช้ที่ว่างที่ยังเหลือในการปลูก
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น าเรือ มาจอดเที ย บท่ าบริเวณริ ม ฝั่งแม่ น้ าเจ้ าพระยาที่ ในอดี ต จะ
นับว่าเป็นหน้าหมู่บ้าน บ้านที่ทานาก็จะนาข้าวเปลือกที่เก็บไว้ใส่หาบ
ลาเลียงมายังบริเวณท่าน้า มีการซื้อขายกันคราวละ 4-5 เกวียน และ
การค้าข้าวเช่นนี้มีตลอดริมฝั่งแม่น้า เพราะหมู่บ้านแถบนั้นจะมีการ
ทานากันเป็นส่วนใหญ่ เมื่อพ่อค้ารับซื้อข้าวจากคนขายในหมู่บ้าน
แล้ว ก็จะนาข้าวเปลือกไปโรงสีซึ่งตั้งอยู่ตามริมฝั่งแม่น้าทางไปตัว
เมืองอ่างทอง พ่อค้าบางรายอาจนาข้าวไปสีและขายถึงอาเภอผักไห่
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นแหล่งที่มีโรงสีขนาดใหญ่ อยู่เป็น
จานวนมาก และส่วนใหญ่จะดาเนินกิจการโดยชาวจีนเป็นหลัก ชาว
จีนที่เข้ามาติดต่อค้าขายถึงในชุมชนบ้านลาวรวมถึงหมู่บ้านอื่นๆ นับ
ได้ว่าเป็นผู้ที่มีความสาคัญในการเชื่อมโยงเศรษฐกิจของหมู่บ้านใน
ชนบทเป็ น อย่ า งมาก โดยพ่ อ ค้ า ชาวจี น ที่ ห ลั่ งไหลเข้ า มาในช่ ว ง
ทศวรรษที่ 19 เปลี่ยนฐานะจากแรงงานกุลีเป็นพ่อค้า และเข้าไปตั้ง
รกรากตามแหล่งต่างๆตามลาน้าใหญ่ หรือลึกเข้าไปตามคลองหรือ
หมู่บ้านใหญ่ และทากิจการค้าขายกับคนในท้องถิ่น เช่นเป็นพ่อค้า
ข้าวเปลือก และพ่อค้าขายของชาเช่น เกลือ น้าปลา หอม กะปิ พริก
กระเที ย ม หมากพลู น้ าตาลทรายแดง น้ าตาลทรายขาว เคี ย ว
น้ามันก๊าด เสื้อผ้า หรืออาหาร เช่น ก๋วยเตี๋ยว ข้าวแกง เนื้อหมู ฯลฯ
[7] ซึ่งหมู่บ้านลาวมีลักษณะกิจกรรมทางเศรษฐกิจส่วนหนี่งที่สาคัญ
โดยพึ่งพาการทาการค้าของชาวจีนทั้งในการค้าขนาดใหญ่และราย
ย่อย ส่งผลให้ชุมชนบ้านลาวสามารถดารงวิถีชีวิตการค้าขายโดยไม่
ประสบปัญหาในการซื้อหาหรือรับซื้อสินค้าต่างๆมากนัก
ส่ ว นสิ น ค้ าอื่ น ๆนอกเหนื อ จากข้ า ว จะมี ข องจ าพวก
กระถาง โอ่ ง เครื่อ งดิน เผาต่ างๆที่ ชาวมอญจากเมื องปทุ ม ธานี ได้
บรรทุกมาขายผ่านเส้นทางนี้เช่นกัน ของกินของใช้ในครัวเรือนเช่น
ปลาร้า กะปิ น้ าปลา น้ าตาล หมู เนื้อ และของอุปโภคต่างๆ เช่น
ชาวจีนจากบ้านมะขามที่อยู่ฝั่งตรงข้ามแม่น้าเจ้าพระยา จะนาสินค้า
เช่น เนื้อหมู ของชาต่างๆ เช่น น้ามันก๊าด สบู่กรด สบู่ซันไลน์ เข้ามา
ขาย ส่วนเนื้อวัว จะมีผู้ค้าจากบ้านชะไว ซึ่งเป็นหมู่บ้านมุส ลิมฝั่งตรง
ข้ามแม่น้านาเข้ามาขายในหมู่บ้าน ชาวชุมชนบ้านลาวจึงสามารถซื้อ
หาสินค้าได้อย่างสะดวกพอสมควร
4.3.2 การค้าของชุ มชนบ้านลาวกับ ตลาดในอ่ างทอง
ชุมชนบ้านลาวมีการติดต่อการค้ากับตลาดภายนอก ทั้ง
ตลาดในตัวเมืองอ่างทองและตลาดที่ ตั้งอยู่ในกรุ งเทพฯซึ่ งถือเป็ น
พื้น ที่ที่อ ยู่ไกลออกไป การดาเนิ นกิจกรรมทางการค้ าระหว่างชาว
ชุม ชนและตลาดต่างๆ จะอยู่ในลักษณะที่ ผู้ค้าภายในชุมชนจะน า
สินค้าผลผลิตของตนเดินทางไปขายยังตลาด โดยการค้าของชุมชน
บ้านลาวและตลาดอ่างทองในอดีต เชื่อมถึงกันกับย่านการค้าด้วย
เส้นทางธรรมชาติคือแม่น้าเจ้าพระยาที่ไหลผ่านบริเวณอาเภอไชโย
เข้าสู่ตัวอาเภอเมือง และพื้นที่อื่นๆของเมืองอ่างทอง ในช่วงที่ยังไม่มี
การพั ฒ นาเส้ น ทางคมนาคมทางบกนั้ น ผู้ ค นจากอ าเภอไชโย ซึ่ ง
รวมถึงผู้คนจากชุมชนบ้านลาว จึงสามารถเดินทางเข้าไปค้าขายโดย
อาศัยการสัญจรทางน้าเป็นหลัก
ในอดีต ผู้ค้าจากชุมชนบ้านลาว จะนาผลผลิตทางการ
เกษตรของหมู่บ้านไปค้าขายที่ ตลาดทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

ซึ่งเจริญอยู่ในช่วงพ.ศ.2495-2510 [8] ในตัวเมืองอ่างทอง การค้าจะ
เริ่มต้นเวลาเช้ามืดตั้งแต่ช่วงเวลาตี 5-7 โมงเช้า ผู้ค้าในชุมชนบ้าน
ลาวจะรวมตัวกันนาผลผลิต เช่นพืชผักต่างๆ น้าตาลปึก ใส่เข่ง ใส่
หาบ มารวมกลุ่ ม รอเรื อ อยู่ บ ริ เวณริ ม แม่ น้ าเจ้ า พระยาด้ า นหน้ า
หมู่บ้านเพื่อเดินทางไปส่งสินค้าและค้าขายที่ตลาด โดยที่ตลาดจะมี
เรือมารับชื่อว่าเรือสุวพันธ์ เป็นเรือเมล์ขนาดใหญ่ที่สามารถบรรทุก
ทั้งคนและของไปยังตลาดได้ เมื่อเรือมาจอดเทียบท่า บรรดาพ่าค้า
แม่ค้าก็จะนาสินค้าขนขึ้นเรือ เมื่อเรือถึงตลาด จะมีจุดรับส่งสินค้า
หลักๆคือแพนายวิสูตร ซึ่งมีลักษณะเป็นทั้งท่าเรือและจุดวางขาย
สินค้า พ่อค้าแม่ค้าจากชุมชนบ้านลาวและที่อื่นๆจะกระจายสินค้าต่อ
เช่น นาผลผลิตไปขายต่อให้แม่ค้าที่อยู่ในตลาดแห่งนั้นส่วนหนึ่ง หรือ
นั่งขายของบริเวณแพท่า ที่ทาเป็นจุดขายของแบ่งแผงลอยเป็นล็อคๆ
ให้ ผู้ค้ าจะเลือ กที่ นั่ งตามใจชอบ และใช้วิธีจ่ ายค่ าเช่าให้ เจ้ าของที่
ส่วนลูกค้าจะเป็นชาวบ้านที่อาศัยอยู่แถบนั้นเดินทางมาซื้อสินค้าโดย
มีทั้งพายเรือและนั่งเรือยนต์มาบ้าง และซื้อหาสินค้าที่ตัวเองต้องการ
กลับไป ระยะเวลาในการค้าขายของผู้ค้าจากชุมชนบ้านลาวมักไม่
แน่นอนตายตัว แล้วแต่ว่าใครจะขายของหมดก่อน เมื่อต้องการกลับ
หมู่บ้านก็จะรอเรือที่ขึ้นล่องออกตามเวลา แล้วก็โดยสารเรือกลับไป
บางคราวคนที่ขายของหมดก่อนก็จะใช้วิธีเดินกลับมายังหมู่บ้าน บาง
เจ้าก็อาจต้องขายของจนถึงช่วงบ่าย 2 โมง จึงจะกลับไปที่หมู่บ้าน
[9] ก่อนที่ในระยะต่อมา รถยนต์เริ่มเข้ามามีบทบาทในการสัญ จร
มากขึ้น ส่งผลให้รูปแบบการค้ามีความเปลี่ยนแปลงไป
4.3.4 การค้าของชุมชนบ้านลาวกับตลาดในกรุงเทพฯ
การค้าของชุมชนบ้านลาวกั บตลาดภายนอก ยังได้แก่
ตลาดในกรุงเทพฯ โดยตลาดหลักที่ผู้ค้าจากบ้านลาวจะนาสินค้าไป
ขายคือ ตลาดปากคลองตลาด ตลาดท่าเตียน ซึ่งตั้งอยู่ฝั่งพระนคร
แถวสะพานพุทธ ซึ่งในอดีตตลาดเหล่านี้เป็นแหล่งค้าขายทางน้าที่
สาคัญซึ่งบรรดาพ่อค้าแม่ค้าจากที่ต่างๆจะนาสินค้ามาส่งขาย ทั้งจาก
พื้นที่ใกล้ๆเช่นนนทบุรี สมุทรปราการ รวมถึงเมืองในภาคกลางที่อยู่
เหนือขึ้นไปตามลาน้าเจ้าพระยา เช่นอยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี เป็น
ต้น โดยผู้ค้าจากชุทชนบ้านลาวจะรวบรวมสินค้าเช่น ผักต่างๆ ผัก
สวนครั ว ปลาย่ าง ปลาเค็ ม ฯลฯ แล้ ว รวมตั ว กั น รอเรื อ ที่ จ ะเดิ น
ทางเข้าสู่กรุงเทพฯ บริเวณท่าน้าหน้าหมู่บ้านในเวลาช่วงบ่าย เพื่อรอ
เรื อ ที่ จ ะล่ อ งแม่ น้ าลงมาคื อ เรื อ เมล์ โดยสารขนาดใหญ่ 2 ชั้ น ที่
เดิน ทางขึ้นล่องปากน้ าโพ จังหวัดนครสวรรค์ถึงกรุงเทพฯ ซึ่งมี 3
บริษัทคือ บริษัทสุพรรณ (เรือสีเลือดหมู) บริษัทเรือแดง และบริษัท
เรือเขียว [10] ซึ่งชาวบ้านจะเรียกกันอย่างคุ้นเคยว่าเรือสีเลือดหมู
เรือเขียว เรือแดง
เมื่อเรือเมล์เหล่านี้ เช่นเรือเมล์สีเลือดหมูเดินทางผ่านที่
สิงห์บุรี เรือจะเดินทางต่อเข้ามายังจังหวัดอ่างทอง และจะมาจอดที่
ท่าน้าหมู่บ้านลาวประมาณ 4 โมงเย็น พ่อค้าแม่ค้าจะขนของขึ้นเรือ
และนาสินค้าที่จะเอาไปขายวางในบริเวณชั้นล่างของเรือ ที่สามารถ
วางของได้ เป็ น จ านวนมาก เช่น ผั ก ไข่ ไก่ เป็ น ไก่ ต าย ปลา การ
เดินทางจะใช้เวลายาวนานข้ามคืนจึงจะถึงตลาดท่าเตียนประมาณตี
4 ของเช้าวันถัดมา ผู้ค้าก็จะขนสิ่งของไปขายที่ตลาดต่างๆเช่นตลาด
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ท่าเตียน ปากคลองตลาด ตลาดยอดพิมาน ซึ่งตั้งอยู่บริเวณใกล้กัน
หมด สินค้าที่นามาจะขายต่อให้กับแม่ค้าที่ตลาดปลายทาง และส่วน
หนึ่งอาจแบ่งไว้นั่งขายเองด้วย เมื่อจาหน่ายสินค้าจนหมด ผู้ค้าก็จะ
กลับไปกลับไปขึ้นเรือที่ตลาดท่าเตียนเพื่อเดินทางกลับชุมชนบ้าน
ลาวต่อไป [11]
4.4 การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของชุมชนบ้านลาว
ในช่ ว งทศวรรษ 2520 เป็ นต้ น มา ความเจริ ญ ทาง
เทคโนโลยี ไ ด้ รั บ การพั ฒ นามากขึ้ น อั น เป็ น ผลจากแผนพั ฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่ ได้ดาเนิ นนโยบายมาอย่างต่อเนื่อ ง
เช่นการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคอันได้แก่ถนนหนทาง การลงทุน
ด้ า นอุ ต สาหกรรม การคมนาคมทางบกต่ า งๆ รวมถึ ง ความ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมได้ส่งผลต่อแนวคิด วิถีชีวิตของคนไทยทั่วไป
รวมถึงผู้คนในชุมชนบ้านลาว ได้แก่
4.4.1 การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตเกษตรกรรม
วิถีชีวิตเกษตรกรรม เช่น การทานาของชาวชุมชนบ้าน
ลาวจากในอดีตที่มีวิถีการผลิตแบบดั้งเดิม ใช้อุปกรณ์ท้องถิ่น พึ่งพา
ธรรมชาติ และมี การค้ าขายแบบพื้ น ฐาน มีก ารเปลี่ ยนแปลงและ
ได้รับผลกระทบจากการคมนาคมทางบกที่ได้รับการพัฒนาขึ้น ทาให้
การทานามีอุปกรณ์ที่ทั นสมัยเข้ามาช่วยอานวยความสะดวก ส่งผล
ให้ วิ ถี ก ารท านาแบบดั้ งเดิ ม ของชุ ม ชนแปรเปลี่ ย นไป อี ก ทั้ งการ
เปลี่ยนแปลงการคมนาคมจากน้ามาสู่ทางบกได้ส่งผลให้การติดต่อ
ค้าขายข้าวระหว่างเจ้าของที่นาและโรงสีมีความสะดวกรวดเร็ว โดย
ที่โรงสีจะนารถเกี่ยวข้าวเข้ามาเกี่ยวข้าวยังที่นาโดยตรงและสามารถ
นาข้าวที่ได้ไปเข้าโรงสีได้เลย การค้าแบบที่เคยอาศัยพ่ อค้าคนกลาง
เช่นพ่อค้าชาวจีนจึงได้ลดน้อยถอยลงไป กลายเป็นการทานาเพื่อการ
พาณิชย์แบบสมัยใหม่ในที่สุด ส่วนการเพาะปลูกพืชต่างๆของผู้ผลิต
ในตาบลบ้านลาวในปัจจุบัน เน้นการปลูกพืชสวนครัวเป็นส่วนใหญ่
เนื่ องจากดูแลง่ายและให้ ผลผลิตไว เช่น ถั่ ว มะเขื อทุก ชนิด หอม
กะเพรา โหระพา ส่ ว นไม้ ผ ลมี ม ะม่ ว ง เป็ น ต้ น โดยตลาดรั บ ซื้ อ
เบื้ องต้น ยังคงเป็ นตลาดที่ อยู่ในตัวเมืองอ่างทอง แต่ผู้ ผลิต เปลี่ย น
วิธีการขนส่งจากการใช้เรือในสมัยก่อนเป็นรถยนต์ และยังมีตลาด
ภายนอก เช่นตลาดสี่มุมเมือง ตลาดไท เป็นต้น
4.4.2 การขยายตัวของย่านการค้าในตลาดอ่างทอง
ความเจริญด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน
ได้ส่งผลให้ย่านการค้าในตัวเมืองอ่างทองยังคงมีการขยายตัวอย่าง
ต่อเนื่อง และส่งผลต่อรูปแบบการค้าขายสินค้าของชุมชนบ้านลาว
เช่นกัน ย่านการค้าและศูนย์กลางเดิมของอ่างทองซึ่งอยู่บริเวณตลาด
ทรัพย์สินฯ เริ่มเปลี่ยนไปตามการพัฒ นาเส้นทางคมนาคมทางบก
ชุมชนเมืองได้ขยายตัวออกมาตามเส้นทางรถยนต์ ดังจะเห็นได้จาก
การก่อสร้างตลาดแห่งใหม่คือตลาดนพรัตน์ ตลาดเทศบาล1 ตลาด
เทศบาล 2 ในระหว่ างพ.ศ.2512-2516 ท าให้ ร้ า นค้ า ต่ า งๆที่ อ ยู่
บริเวณตลาดทรัพย์สินฯต่างพากันย้ายมาอยู่บริเวณตลาดใหม่ [12]
ในระยะเวลาดังกล่าว เป็นช่วงเวลาเดียวกับการปรับปรุงและก่อสร้าง
ทางเชื่อมระหว่างจังหวัดและภายในจังหวัดอ่างทองหลายสาย โดย
เส้นทางที่ตัดผ่านพื้นที่ของอาเภอไชโยและตัดผ่านใกล้กับบริเวณของ

ชุมชนบ้านลาวคือ เส้นทางอ่างทอง-สิงห์บุรี ซึ่งส่งผลให้รถยนต์เริ่ ม
เข้ ามามี บ ทบาทในการสั ญ จรมากขึ้ น จากการขยายตั ว ของย่ า น
การค้าและการปรับปรุงเส้นทางคมนาคมทางบกดังกล่าวได้ทาให้การ
คมนาคมทางน้าลดบทบาทลง และมีรถสองแถวเข้ามามีความสาคัญ
ในการติดต่อกับชุมชนต่างๆมากขึ้น แม้ในบริเวณชุมชนเดิมจะยังมี
การค้าอยู่บ้าง แต่ก็ไม่มากนัก เนื่องจากพื้นที่บริเวณริมน้ากลายเป็น
พื้นที่ ซึ่งอยู่ด้านใน ทาให้ ไม่ สะดวกต่อการติดต่ อค้าขาย เรือขนส่ ง
สินค้า เรือโดยสารต่างๆที่เคยวิ่งอยู่ในท้องน้าก็ลดจานวนลง บรรดา
ผู้ค้าจากบ้านลาวซึ่งเคยใช้การสัญจรทางน้าเพื่อเดินทางไปค้าขาย ก็
ต่างต้องปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง เช่นการขนสินค้าไปขายที่
ตลาดแห่ งใหม่ ๆ ด้ว ยการใช้ บ ริก ารรถสองแถวซึ่งวิ่งผ่ านถนนหลั ง
หมู่ บ้ านแทนการนั่ งเรื อ แบบในอดี ต สภาพการค้ าทางน้ าบริ เวณ
ริม น้ าของชุ มชนบ้ านลาวและตั วตลาดอ่างทองเดิม จึงหมดไปโดย
ปริย าย นอกจากนี้ บรรดาผู้ ค้ าจากที่ ต่ างๆรวมถึ งบ้ านลาวแต่ ล ะ
ครัวเรือน เริ่มมีพาหนะรถยนต์เป็นของตนเอง จึงขนส่งสินค้าไปยัง
ตลาดแห่งใหม่ด้วยการใช้การใช้รถยนต์ในที่สุด และเนื่องจากมีการ
แข่งขันสูง ผู้ค้าจากชุมชนบ้านลาวจึงได้ขยับขยายการส่งสินค้าโดยใช้
รถยนต์ไปยังตลาดอื่นๆเช่น ตลาดเทเวศร์ ตลาดสี่มุมเมือง และตลาด
ไท ซึ่งมีลักษณะเป็นตลาดค้าสิ่งสินค้าทางการเกษตรที่มีขนาดใหญ่
ระดับประเทศจนถึงปัจจุบัน
4.4.3 เศรษฐกิจการค้าในรูปแบบอื่นๆของชุมชนบ้าน
ลาว
เศรษฐกิ จ การค้ า และสั งคมที่ เจริ ญ ขึ้ น ได้ ส่ งผลให้
รูปแบบการติดต่อการค้าของชุมชนบ้านลาวเปลี่ยนแปลงไปตามยุค
ตามสมัย เช่น มีการทาเกษตรในลักษณะอื่นๆ อาทิ การปลูกใบตอง
ขาย ซึ่งปัจจุบันนี้อาจนับว่าเป็นสินค้าหลักของชาวชุมชนบ้านลาว
โดยผู้ค้าใบตองในชุมชนบ้านลาวมีการติดต่อค้าหลักๆ 2 รูปแบบคือ
รูปแบบแรก ผู้ค้าจะตัดไปตองส่งขายให้กับผูร้ ับซื้อรายใหญ่ซงึ่ เป็นคน
ในหมู่บ้าน แล้วจะรวบรวมพร้อมสินค้าเกษตรอื่นๆไปขายที่ตลาด
อ่างทอง ส่วนอีกรูปแบบหนึ่ง คือส่งขายให้พ่อค้าภายนอกที่จะนารถ
มารั บ ซื้ อ ใบตองถึ งหมู่ บ้ า นและน าไปส่ งขายตามตลาดใหญ่ ๆ ใน
กรุงเทพฯและปทุมธานี ปัจจุบันนี้ การค้าใบตองของผู้ค้าในบ้านลาว
นับว่าได้ผลดี เพราะตลาดของการใช้ใบตองกว้างขวางขึ้น ใบตองยัง
เป็นสินค้าที่มีความต้องการสูง ในบางเทศกาล เช่น วันตรุษจีน วัน
สารทจี น วัน ออกพรรษา และวัน ลอยกระทง ทาให้ใบตองมีราคา
สู งขึ้ น ผู้ ค้ า ในชุ น ชนบ้ านลาวจึ งสามารถยึ ด อาชี พ ตั ด ใบตองขาย
เพราะทารายได้ให้กับ ผู้ค้าอย่างต่อเนื่องได้ตลอดทั้งปี [13] สะท้อน
ให้เห็นถึงความพยายามเชื่อมโยงรูปแบบทางเศรษฐกิจในหมู่บ้านให้
มีความสัมพันธ์และเชื่อมโยงกลไกกับตลาดภายนอก
นอกจากนี้ ภายในชุมชนบ้านลาวยังมีการปลูกพืชผัก
ที่ได้รับความนิยมตามยุคสมัย และได้รับการส่งเสริมให้ทดลองทา
การเพาะปลูกจากหน่วยงานภายนอกเช่น การเพาะเห็ดนางฟ้า การ
ปลูกผักปลอดสารพิษ การปลูกเมล่อน ซึ่งเป็ นที่ต้ องการของกลุ่ ม
ผู้บริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ ซึ่งจะทาในไม่กี่ครัวเรือน และยังมีการ
แปรรู ป อาหาร เช่ น น้ าพริ ก บ้ า นลาว การท าหั ต ถกรรม เพื่ อ เป็ น
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ทางเลื อ กให้ ช าวชุ ม ชนบ้ า นลาวได้ มี ก ารประกอบอาชี พ อื่ น ๆที่
หลากหลายมากขึ้น และยังช่วยสนับสนุนให้ผู้สูงอายุในบ้านลาวได้มี
กิจกรรมทาในยามว่าง เป็นการส่งเสริมสุขภาพจิตและเพื่อเป็นการ
ส่งเสริม รายได้อีก ทางหนึ่ง ซึ่งกิจกรรมต่ างๆเหล่านี้ ส่งผลดีให้กั บ
ผู้สูงอายุในชุมชนให้ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เป็นการฟื้นฟูสุข
กายแลสุขภาพจิตอานวยให้ชาวชุมชนในหมู่บ้านลาวได้ดารงชีวิตโดย
การพึ่งพาตนเองได้อย่างเรียบง่ายและมั่นคง เลือกทาสิ่งที่เหมาะสม
และมีความถนัดในครัวเรือน มีอาชีพในการจุนเจือครอบครัวต่อไป
อย่างยั่งยืน

ออกไปทางานข้างนอกมากกว่าเป็นผู้ผลิตในหมู่บ้าน สินค้าเหล่านี้จึง
อาจต้องใช้ระยะเวลาการผลิตมากกว่าปกติ และอาจลดน้อยถอยลง
เพราะมี ข้ อ จากั ด ของผู้ ผ ลิ ต ซึ่ งเป็ น ผู้ สู งอายุ สภาพเศรษฐกิ จ ของ
ชุมชนบ้านลาวทุกวันนี้จึงมีความท้าทายในการอยู่รอด ในภาวะความ
พยายามดารงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชุมชนลาวเวียงท่ามกลาง
กระแสความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมที่ยังคงดาเนินไปใน
ปัจจุบัน

6. ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะที่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในชุมชนบ้านลาว
(1) ส่งเสริมการทาเกษตรกรรมในชุมชนให้เข้มแข็ง โดยคัดเลือกการ
ผลิตที่ได้ผลดีที่สุดแล้วพัฒนาสายพันธุ์พืชให้เป็นเอกลักษณ์และเป็น
ที่ ต้ อ งการของตลาด ส่ งเสริม การเพาะปลู ก เพื่ อ ขยายตลาด เพิ่ ม
รายได้ แ ละช่ วยให้ คนรุ่น ใหม่ อยู่ ท างานในหมู่ บ้ านมากขึ้ น (2) จั ด
กิจกรรมเรียนรู้ด้านการเกษตรและภูมิปัญญาในชุมชน โดยเชื่อมโยง
สถานศึกษาในพื้นที่กับผู้นาชุมชน เพื่อสร้างความรู้และให้ เยาวชน
เห็นความสาคัญ และเป็นการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีบทบาทในการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับคนรุ่นหลัง

5. อภิปรายผล
สภาพเศรษฐกิ จ ของหมู่ บ้ า นลาวตั้ งแต่ อ ดี ต ถึ งปั จ จุ บั น นั้ น มี
ลักษณะวิถีการทาเกษตรกรรมเป็นหลัก และมีการค้าขายรองลงมา
โดยปัจจัยด้านภูมิศาสตร์ที่ชุมชนบ้านลาวตั้งอยู่ริมแม่น้าเจ้าพระยา
ที่เป็นเส้นทางคมนาคมหลักในการเดินทางติดต่อค้าขายสินค้าต่างๆ
ได้เอื้อให้ชาวชุมชนบ้านลาวสามารถทาเกษตรกรรมเลี้ยงชีพรวมถึง
นาผลผลิตมาทาการค้าขาย เช่นการทานาปลู กข้าว การปลูกพืชผัก
ต่างๆ โดยชุมชนสามารถติดต่อการค้ากับคนภายในชุมชนและบุคคล
ภายที่เข้ามารับซื้อผลผลิตถึงที่ นอกจากนี้ ชุมชนบ้านลาวยังมีการ
ดาเนิ นกิ จกรรมทางเศรษฐกิจ การค้ากั บ ตลาดภายนอก ทั้ งที่ ย่ าน
ตลาดในตัวเมืองอ่างทอง และตลาดที่อยู่ในกรุงเทพฯ เช่นตลาดท่า
เตี ย นและปากคลองตลาด โดยในระยะต่ อ มา ชุ ม ชนบ้ า นลาวได้
ปรับเปลี่ยนวิธีการเดินทางค้าขายไปตามการพัฒนาเส้นทางคมนาคม
จากทางน้ าไปสู่ ท างบกตามความเจริ ญ ของสั งคม อย่ า งไรก็ ต าม
ชุม ชนบ้ านลาวในปั จ จุ บั น ยั งคงมี ก ารรวมตั ว และตั้ งถิ่ น ฐานอยู่ ใน
บริเวณเดิมโดยที่มิได้มีการเคลื่อนย้ายไปที่ใหม่ ทาให้ผู้คนในชุมชน
บ้านลาวส่วนหนึ่ งยังสามารถประกอบอาชี พ ในวิถี เกษตรกรรมได้
เช่นเดิม เช่น การผลิตข้าว การค้าขายใบตอง และพืชผักสวนครัว
และในปัจจุบัน ชาวชุมชนบ้านลาวได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน
ภายนอก ในการเลือกทาอาชีพที่น่าสนใจใหม่ๆเพิ่มเติม เช่นการทา
หัตถกรรมจักสาน การปลูกผักปลอดสารพิษ การแปรรูปอาหาร ซึ่ง
หน่วยงานราชการจะเข้ามาส่งเสริมให้ความรู้และจัดหาตลาด รวมถึง
ให้ตัวแทนของหมู่บ้านไปอบรมเพื่อนาความรู้มาแนะแนวให้กับคนใน
หมู่บ้านต่อไป
จากผลการศึกษา แม้จะสรุปได้ว่า สภาพเศรษฐกิจของชุมชน
บ้ า นลาวมี ลั ก ษณะการเปลี่ ย นแปลงอย่ า งช้ า ๆ และไม่ ไ ด้ รั บ
ผลกระทบอย่างรุนแรงจากกระแสโลภาภิวัฒน์ดังที่เกิดกับชุมชนอื่นๆ
และอาจดู มีการเจริญ เติบ โตทางเศรษฐกิจ อยู่ในระดับ ต่า แต่ด้ วย
ลั ก ษณะดั ง กล่ า วของชุ ม ชนบ้ า นลาวที่ ขั บ เคลื่ อ นกิ จ กรรมทาง
เศรษฐกิจ การดารงชีวิตด้วยวิถีเกษตรกรรม จึงส่งผลให้ยังสามารถ
ปรับตัวตามความต้องการของตลาดและผู้บริโภคได้โดยไม่มีความ
เสี ย หายมากเฉกเช่ น การลงทุ น ท าการค้ า ในลั ก ษณะอื่ น ๆ ใน
ขณะเดียวกัน รูปแบบสินค้าบางอย่าง เช่น การจักสาน การแปรรูป
อาหาร ซึ่งดาเนินการโดยผู้สูงอายุ ได้สะท้อนให้เห็นถึงอุปสรรคใน
การสานต่อ เพราะไม่เป็นที่นิยมของคนหนุ่มสาวในหมู่บ้านที่มักจะ
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้เป็นการรวบรวมข้อมูลสนามในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) จัดจาแนกข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพ สถานบริการสุขภาพ การแพทย์แผนไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2) วิเคราะห์และจัดทาฐานข้อมูลออนไลน์
3) พัฒนาฐานข้อมูลเป็นระบบแผนที่อัจฉริยะสามารถใช้งานบนเว็บไซด์และโทรศัพท์มือถือที่รองรับระบบปฏิบัติการ โดยเก็บข้อมูลในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาในระดับอาเภอที่มีแหล่งท่องเที่ยวเชิง สุขภาพ สถานบริการสุขภาพ การแพทย์แผนไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น เครื่องมือในการ
วิจัย ผู้วิจัยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกจากกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มตัวอย่าง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้ประกอบการ ปราชญ์ชาวบ้าน ร้านยาแผนโบราณ
หมอโบราณหรือหมอแผนโบราณหรือแพทย์แผนไทย ในประเด็นที่เกี่ยวกับการแพทย์แผนไทยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นับตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน ทั้งองค์ความรู้ การถ่ายทอด กระบวนการเรียนรู้ กระบวนการรักษา โดยตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลด้ว ยวิธีการตรวจสอบสาม
เส้าข้อมูล นอกจากนี้ยังใช้การสารวจที่เชื่อมโยง รวมถึงการเก็บรวบรวมข้อมูล นับตั้งแต่การศึกษาข้อมูลจากเอกสารชั้นต้นและชั้นรองเกี่ยวข้อง
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
แห่งและการกระจายตัวของแพทย์แผนไทยและภูมิปัญญาไทยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ขึ้นทะเบียนต่อสมาชิกสภาการแพทย์แผนไทย รวม
ทั้งสิ้น 108 คน การรวมรวมข้อมูลและจัดหมวดหมู่ข้อมูลให้มีความชัดเจนและสามารถใช้งานได้ง่ายมากขึ้น ผ่านการใช้งานแผนที่อัจฉริยะบน
เว็บไซด์และโทรศัพท์มือถือที่รองรับระบบปฏิบัติการสามารถเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคทุกกลุ่มได้
คาสาคัญ: 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
แผนที่ท่องเที่ยวอัจฉริยะ ทาให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย สะดวก
ทุกที่ ทุกเวลา เสมือนหนึ่งย่อเมืองไทยไว้ในโทรศัพท์ เป็นการสร้าง
โอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นกับผู้ประกอบการด้านท่องเที่ยวใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งจะเป็นการพัฒนานวัตกรรมการสื่อสาร
ด้ า นการท่ อ งเที่ ย วของไทย เช่ น แอพพลิ เ คชั น เที่ ย วไทยที่
นั ก ท่ อ งเที่ ย ว สามารถค้ น หาข้ อ มู ล และก าหนดโปรแกรมการ
ท่องเที่ยวได้ด้วยตนเอง สามารถบอกเส้นทางการท่องเที่ยวรูปแบบ
ต่าง ๆ บอกงบประมาณที่ต้องใช้ สถานที่พัก ร้านอาหารแนะนาของ
ที่ ระลึ ก เพื่ อ เพิ่ ม ความสะดวกในการเดิ น ทางเป็ น ทั ว ร์ ต ามความ
ต้องการ (Tour On demand) โดย พัชรภรณ์ สุนทรวิบูลย์ [1] ทั้งนี้
ยังสอดคล้องและสนองนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งส่งเสริมให้ประเทศ
ไทยเป็ นหนึ่ งในผู้ น าด้ านตลาดออนไลน์ เพื่ อการท่ อ งเที่ ยวอี กด้ วย
และเป็นการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประเทศไทย 4.0 อีกด้วย

1. บทนา
ในสังคมที่เต็มไปด้วยองค์ความรู้ดา้ นสุขภาพที่เผยแพร่ในรูปแบบ
ต่าง ๆ ทาให้ผู้คนเกิดความตระหนักรู้ในการดูแลสุขภาพมากยิ่งขึ้น
เพื่อให้ห่างไกลจากโรคและมีอายุยืนยาว ความคิดดังกล่าวนี้ได้ส่งผล
ต่อพฤติกรรมและกิจกรรมในการดาเนิน ชีวิต ในปัจ จุบั นด้ วย โดย
พฤติกรรมและกิจกรรมที่เกิดขึ้นมักจะสัมพันธ์กับการป้องกันสารพิษ
และโรคภัย รวมทั้งก่อให้เกิดกิจกรรมต่าง ๆ ที่สัมพันธ์กับการรักษา
และส่งเสริมการมีสุขภาพและสุขภาวะทั้งกายและใจที่ดี ในที่นี้หมาย
รวมถึงการการท่องเที่ยวด้วย ซึ่งปัจจุบันเรียกว่า การท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพ
การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง หมายถึ ง การเดิ น ทางท่ อ งเที่ ย วเยี่ ย มชม
สถานที่ ท่ อ งเที่ ย วที่ งดงามในแหล่ งท่ อ งเที่ ย วทางธรรมชาติ แ ละ
วัฒนธรรม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเรียนรู้วิถีชีวิตและพักผ่อนหย่อนใจ
โดยแบ่งเวลาจากการท่องเที่ยวเพื่อทากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและ/
หรือการบาบัดรักษาฟื้นฟูสุขภาพ เช่น การรับคาปรึกษาแนะนาด้าน
สุขภาพ การออกกาลังกายอย่างถูกวิธี การนวด อบ ประคบสมุนไพร
การฝึกปฏิบัติสมาธิ ตลอดจนการตรวจร่างกาย การรักษาพยาบาล
และอื่น ๆ โดยเป็น การท่อ งเที่ ยวที่มี จิตส านึ กต่ อการส่งเสริมและ
รักษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็น จังหวัดหนึ่งในภาคกลางของไทย
ที่มีศักยภาพและมีต้นทุนทางวัฒนธรรมสูง เพราะไม่เพียงเป็นราช
ธานีเก่าของประเทศที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนาน หากแต่
ยังเป็นเมืองท่าการค้าที่เป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม
ที่สาคัญ จนเกิดเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่สืบทอดมาตน
ปั จจุ บั น ด้ วย อย่ างไรก็ ต าม แม้ ว่ าจั งหวัด พระนครศรีอ ยุ ธยาจะมี
แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและทางวัฒนธรรมสุขภาพมาก็ตาม
หากแต่ปัจจุบันยังขาดการสารวจข้อมูลเชิงลึกในการเชื่อมโยงแหล่ง
ท่อ งเที่ ยว โดยเฉพาะในมิ ติวั ฒ นธรรมสุ ขภาพ ซึ่ งงานวิจัย นี้ จะได้
ดาเนินการพัฒนาให้เกิดฐานข้อมูลเพื่อจัดทาเป็นแผนที่อัจฉริยะ เป็น
แอพลิเคชันบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ เพื่อขยายช่องทางการรับรู้ข้อมูล
การท่ อ งเที่ ยวในรูป แบบใหม่ สู่นั ก ท่ อ งเที่ ย ว น าเทคโนโลยี ไร้ส าย
เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตผ่านเครือข่ายของโทรศัพท์เคลื่อนที่กับบริการ

2. วัตถุประสงค์
2.1 สารวจและจาแนกข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ สถาน
บริก ารสุข ภาพ การแพทย์แ ผนไทย ภู มิปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ในจังหวั ด
พระนครศรีอยุธยา
2.2 วิเคราะห์และจัดทาฐานข้อมูลออนไลน์
2.3 พัฒนาฐานข้อมูลเป็นระบบแผนที่อัจฉริยะสามารถใช้งานบน
เว็บไซต์และโทรศัพท์มือถือที่รองรับระบบปฏิบัติการ

3. ขอบเขตการวิจัย
3.1 ขอบเขตด้ า นข้ อ มู ล ได้ แ ก่ จั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา
ในระดับอาเภอที่มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ สถานบริการสุขภาพ
การแพทย์แผนไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น
3.2 ขอบเขตด้านกลุ่มประชากรตัวอย่าง ได้แก่ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ได้ แ ก่ ปราชญ์ ช าวบ้ าน จ านวน 25 คน ในชุ ม ชน 16 อ าเภอ ใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้แก่ ผู้ประกอบการร้านยาแผนโบราณ
หมอโบราณหรือหมอแผนโบราณหรือแพทย์แผนไทย หมอพื้นบ้าน
ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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ผู้ทรงคุณวุฒิแนะนา จากนั้นนามาหาค่าดัชนีความตรงของเนื้อหาทั้ง
ฉบั บของ Waltz and Bausell [2] โดยใช้เกณฑ์ ค่าดั ชนี ความตรง
ของเนื้อหาของเครื่องมือที่ยอมรับได้คือ .70 ขึ้นไป โดย บุญใจ ศรี
สถิตนรากูล [3] ซึ่งเครื่องมือได้มาจาก การศึกษาจากตาราวิชาการ
ทฤษฎี เอกสารต่างๆ และรวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง การ
พัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุ ระบบบริการการแพทย์แผนไทยและ
ภูมิปัญญาไทย แล้วนามากาหนดขอบเขต โครงสร้างของเนื้อหาให้
ครอบคลุ ม ตั ว แปรทุ ก ตั ว ที่ ใช้ ในการศึ ก ษาและคะแนนที่ ใช้ เป็ น
แบบสอบถาม ตามสูตรของ Waltz and Bausell [2] ดังนี้
เกณฑ์ในการตรวจพิจารณาการหาค่าดัชนีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
1 หมายถึง ไม่สอดคล้อง
2 หมายถึง สอดคล้องบางส่วน
3 หมายถึง ค่อนข้างสอดคล้อง
4 หมายถึง มีความสอดคล้องมาก
สูตรในการคานวณ
ดัชนีความตรงของเนื้อหาทั้งฉบับ ของ Waltz and Bausell [2] หา
ได้จากจานวนคาถามที่ผู้เชี่ยวชาญทุกคนประเมินข้อความถามนั้นใน
ระดับความสอดคล้อง (ประเมินระดับ 3 หรือ 4) หารด้วยจานวน
คาถามทั้งหมด
CVI=จานวนคาถามที่ผู้เชี่ยวชาญทุกคนให้ความเห็นระดับ 3 และ 4
จานวนคาถามทั้งหมด
หลังจากหาค่าดัชนีความตรงของเนื้อหาของเครื่องมือในแต่ละชุด
สรุปได้ดังนี้
1. คาถามสาหรับ ปราชญ์ชาวบ้าน ได้แก่ ผู้ประกอบการด้านยา
แผนโบราณ หมอแผนโบราณหรือแพทย์แผนไทย และหมอพื้นบ้าน
เรื่อง ข้อมูลเชิงลึกผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย ได้ค่า ดัชนีความเที่ยวตรง
เชิงเนื้อหา CVI เท่ากับ 1
2. คาถามสาหรับสนทนากลุ่มผูส้ ูงอายุ เรื่อง ความต้องการระบบ
การใช้ (Function) ระบ บ แ ผน ที่ อั จ ฉริ ย ะ (Smart Mapping
Application) ที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุได้ค่า ดัชนีความเที่ยวตรงเชิง
เนื้อหา CVI เท่ากับ 1

4. เครื่องมือที่การวิจัย
การวิจัยเรื่องการพัฒ นาฐานข้อมูลแหล่งท่ องเที่ ยวเชิงสุขภาพ
สถานบริ ก ารสุ ข ภาพ การแพทย์ แ ผนไทย ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีเครื่องมือที่การวิจัยดังนี้
4.1 ส ารวจและจ าแนกข้ อ มู ล ในจังหวัด พระนครศรีอ ยุ ธยาใน
ระดับ อ าเภอที่ มีแ หล่งท่ องเที่ ยวเชิ งสุ ขภาพ สถานบริก ารสุข ภาพ
การแพทย์แผนไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น
4.1.1 แบบสั ม ภาษณ์ เชิ งลึ ก ปราชญ์ ช าวบ้ า น เรื่ อ ง ภู มิ
ปัญญาการแพทย์แผนไทย เป็นคาถามปลายเปิดที่ทีมวิจัยพัฒนาขึ้น
เองมาจากการทบทวนวรรณกรรมที่ เ กี่ ย วข้ อ ง จ านวน 4 ส่ ว น
ประกอบด้วยข้อ คาถามเกี่ ยวกั บ ข้อมู ล ทั่ วไป ข้อ มูล เกี่ย วกับ องค์
ความรู้ ภู มิ ปั ญ ญาการแพทย์ แ ผนไทยของปราชญ์ ช าวบ้ า น การ
ดาเนินการด้านการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกของปราชญ์
ชาวบ้ า น และความต้ อ งการพั ฒ นาระบบแผนที่ อั จ ฉริ ย ะการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
4.1.2 แบบบันทึกภาคสนาม จะใช้เมื่อ ทีมผู้วิจัยสัมภาษณ์
กลุ่ ม ปราชญ์ ช าวบ้ า น โดยการบั น ทึ ก สภาพทั่ ว ไปของพื้ น ที่ ก าร
เดินทาง ข้อสังเกต สภาพแวดล้อม ความพร้อมในการให้บริการด้าน
การแพทย์แผนไทยของปราชญ์ชาวบ้านและใช้ในการจดบันทึกขณะ
มีการสนทนากลุ่มผู้สูงอายุ
4.1.3 ค าถามส าหรั บ ท าการสนทนากลุ่ ม ผู้ สู งอายุ เรื่ อ ง
ความต้ อ งการในระบบการใช้ (Function) ระบบแผนที่ อั จ ฉริ ย ะ
(Smart Mapping Application) ที่ เ หมาะสมกั บ ผู้ สู ง อายุ เป็ น
ค าถามปลายเปิ ด ที่ ที ม วิ จั ย พั ฒ นาขึ้ น เองมาจากการทบทวน
วรรณกรรมที่ เกี่ ย วข้ อ ง จ านวน 6 ข้ อ ท่ า นรู้ จั ก แอพลิ เคชั น การ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของจั งหวัดพระนครศรีอยุธยาหรือไม่ ขั้นตอน
การใช้งานง่าย สะดวก มีการแบ่งหมวดหมู่ ชัดเจน สีและขนาดของ
ตั ว อั ก ษร ภาพประกอบ รวมไปถึ งพื้ น หลั งมี ค วามเหมาะสมกั บ
หน้าจอ การจัดวางองค์ประกอบแต่ละส่วนในหน้าจอมีความน่าสนใจ
ความสะดวกในการค้นหาข้อมูล ความรวดเร็วในการโหลดข้อมู ล
รวมถึงความแม่นยาของสถานที่และส่งเสริมการใช้บริการแพทย์แผน
ไทยและแพทย์ทางเลือกจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
4.2 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
4.2.1 การตรวจสอบความตรงของเนื้ อ หา (Content
Validity) ผู้วิจัยนาแบบสอบถามไปตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา
จากผู้ทรงคุณวุฒิจานวน 3 ท่าน ได้ค่าการหาดัชนีความเที่ยวตรงเชิง
เนื้อหา (Content Validity Index – CVI) ดังนี้
4.2.1.1 อาจารย์ป ระจาสถาบั น การแพทย์ แผนไทย
ประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 1 ท่าน
4.2.1.2 ผู้เชี่ยวชาญเรื่องการวิจัยเชิงคุณภาพ 1 ท่าน
4.2.1.3 ผู้เชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรม 1 ท่าน
หลังจากผ่านการตรวจสอบความตรงของเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง
3 ท่านพิจารณาความถูกต้องและความครอบคลุมของเนื้อหาให้ตรง
ตามวัตถุ ประสงค์ ของโครงการวิจัย ตลอดทั้ งความเหมาะสมของ
ภาษาแล้ ว น าแบบสอบถามมาปรั บ ปรุ ง พร้ อ มทั้ ง แก้ ไ ข ตามที่

5. วิธีการวิจัย
การพั ฒ นาฐานข้ อ มู ล แหล่ งท่ อ งเที่ ย ว สถานบริ ก ารสุ ข ภาพ
การแพทย์แผนไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
มีวิธีการศึกษา ดังนี้
5.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล
ทีมผู้วิจัยได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
5.1.1 สารวจแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ สถานบริการสุขภาพ
การแพทย์แผนไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โดย การก าห นด พื้ น ที่ วิ จั ย ที่ ผู้ วิ จั ย จะเก็ บ ข้ อ มู ลในจั ง ห วั ด
พระนครศรีอยุ ธยาในระดับ อ าเภอที่ มี แหล่ งท่ อ งเที่ ย วเชิงสุข ภาพ
สถานบริการสุขภาพ การแพทย์แผนไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น
5.1.2 สั ม ภาษณ์ ข้ อ มู ล เชิ งลึ ก ปราชญ์ ช าวบ้ า น เรื่ อ ง ภู มิ
ปัญ ญาการแพทย์แผนไทย จากผู้ประกอบการร้านยาแผนโบราณ
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5.2.5 โบราณสถานที่เกี่ยวข้อง จานวน 7 แห่ง
5.2.6 แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จานวน 3 แห่ง
5.2.7 อาหารเพื่อสุขภาพ จานวน 22 แห่ง
5.2.8 ร้านของฝากและของที่ระลึก จานวน 9 แห่ง

หมอแผนโบราณหรื อ แพทย์ แ ผนไทย หมอพื้ น บ้ า นในจั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา ใช้เวลาประมาณ 30 นาที โดยใช้โดยโปสเตอร์
ประชาสัมพันธ์จะติดไว้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ของโรงพยาบาลชุมชน
ทั้ง 14 แห่ง ปราชญ์ชาวบ้านสามารถลงชื่อเข้าร่วมโครงการวิจัยได้ที่
เจ้ า หน้ า ที่ ก ลุ่ ม งานแพทย์ แ ผนไทยและการแพทย์ ท างเลื อ กของ
โรงพยาบาลชุมชนในแต่ละอาเภอหรือโทรศัพท์สมัคร ทั้งนี้ในการ
สัมภาษณ์ เชิงลึกจะมีการใช้อุปกรณ์บันทึกภาพ เนื่องมาจากข้อมูล
การสัมภาษณ์เชิงลึกและภาพถ่ายจะนาไปพัฒนาเป็นฐานข้อมูลใน
Application เพื่ อ ความสะดวกต่ อ การค้ น หาและให้ ข้ อ มู ล แก่
ผู้รับบริการสุขภาพได้
5.1.3 ดาเนินการสนทนากลุ่ม (Focus group) ผู้สูงอายุที่อาศัย
อยู่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ความต้องการในระบบการใช้
(Function) ระบบแผนที่อัจฉริยะ (Smart Mapping Application)
ที่ เหมาะสมกั บ ผู้ สู งอายุ 1 ครั้ ง โดยท าการนั ด หมายด าเนิ น การ
สนทนากลุ่ ม ที่ โรงเรี ย นผู้ สู งอายุ ลั ก ษณะกิ จ กรรมกลุ่ ม เป็ น การ
สั ม ภาษณ์ เพื่ อ รวบรวมข้ อ มู ล จากการอภิ ป รายกลุ่ ม ซึ่ งระหว่ า ง
ด าเนิ น การอภิ ป รายกลุ่ ม จะมี ผู้ ด าเนิ น การอภิ ป รายกลุ่ ม
(Moderator) ท าหน้ า ที่ ถ ามค าถามที่ เตรี ย มไว้ และเป็ น ผู้ น าการ
อภิ ป รายกลุ่ ม รวมทั้ ง ควบคุ ม การอภิ ป รายกลุ่ ม ให้ เป็ น ไปตาม
วัต ถุ ป ระสงค์ กระตุ้ น ให้ ส มาชิ ก ได้ แ สดงความคิ ด เห็ น อย่า งทั่ ว ถึ ง
เท่าเทียมกัน ผู้จดบันทึกการอภิปรายกลุ่ม (Note taker) ทาหน้าที่
จดทั้งคาพูด อากัปกริยาท่าทาง อารมณ์ รวมทั้งบันทึกผังการนั่งของ
ผู้ เข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมการอภิ ป รายกลุ่ ม และผู้ อ านวยความสะดวก
(Facilitator) ทาหน้าที่ เป็ นผู้คอยอานวยความสะดวกให้ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมการอภิปรายกลุ่ม เช่น อาทิ การบริการน้าดื่ม อาหารว่าง
รวมทั้ งคอยควบคุ ม ไม่ให้ก ารอภิ ป รายกลุ่ ม ได้รับ การรบกวนจาก
ภายนอก การอภิ ป รายกลุ่ ม (Moderator) จะเปิ ด โอกาสให้ ก ลุ่ ม
ตั ว อย่ า งมี ก ารแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น และกระตุ้ น ให้ ได้ แ สดง
ความเห็นอย่างทั่วถึง รวมทั้งคอยจากัดเวลาสาหรับกลุ่มตัวอย่าง
บางรายที่ใช้เวลามากเกินไปในการแสดงความคิดเห็น ใช้เวลาในการ
อภิปรายกลุ่มไม่เกิน 120 นาที
5.2 การวิเคราะห์ข้อมูลและจัดทาฐานข้อมูล แหล่งท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพ สถานบริการสุขภาพ การแพทย์แผนไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ในจังหวัดพระนครศรีอยุ ธยาในรูปแบบออนไลน์ และพั ฒ นา เป็ น
ระบบแผนที่อัจฉริยะ (Smart Mapping Application) ที่สามารถใช้
งานบนเว็บไซต์และโทรศัพท์มือถือที่รองรับระบบปฏิบัติการข้อมูลที่
ได้จากการรวบรวมเอกสารงานงานวิจัย ไปจนถึงการเก็บรวมรวม
เอกสารโบราณที่ มีเนื้อหาเกี่ยวข้อ งกับ แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
สถานบริ ก ารสุ ข ภาพ การแพทย์ แ ผนไทย ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ใน
จั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา ใช้ ก ารวิ เ คราะห์ เ นื้ อ หา (Content
Analysis) ประกอบด้วย
5.2.1 ผู้ประกอบการร้านขายยาแผนโบราณ จานวน 2 แห่ง
5.2.2 หมอแผนโบราณหรือแพทย์แผนไทย จานวน 4 แห่ง
5.2.3 หมอพื้นบ้าน จานวน 16 แห่ง
5.2.4 ผลิตภัณฑ์สมุนไพร จานวน 11 แห่ง

6. ผลการวิจัย
6.1 ผลการวิจัยแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ สถานบริการสุขภาพ
การแพทย์แผนไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น พบว่า สถานบริการสุขภาพ
การแพทย์แผนไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในสถานบริการของภาครัฐ มี
ทั้ งในด้ า นการรัก ษา ส่ งเสริม ป้ อ งกั น และฟื้ น ฟู สุ ข ภาพ 1) การ
บริการด้านการแพทย์แผนไทย ได้แก่ การรักษาด้วยยาสมุนไพร การ
นวดเพื่อการรักษา ฟื้นฟูสภาพ การประคบสมุนไพรเพื่อการรักษาฟื้นฟูสภาพ การอบไอน้าสมุนไพรเพื่อการรักษา ฟื้นฟูสภาพ การทับ
หม้อเกลือ การนวดเพื่อส่งเสริมสุขภาพ การอบไอน้าสมุนไพรเพื่อ
การส่งเสริมสุขภาพ การประคบสมุนไพรเพื่ อการส่งเสริมสุขภาพ
การให้คาแนะนาการดูแลสุขภาพด้วยการสอนสาธิตด้านการแพทย์
แผนไทย การฝึกกายบริหารด้วยท่าฤาษีดัดตน 2) การบริการด้าน
การแพทย์ทางเลือก ได้แก่ การฝึกสมาธิบาบัด การฝังเข็ม การปรับ
สมดุลโครงสร้างร่างกายด้วยมณีเวชหน่วยบริการปฐมภูมิที่อยู่ในการ
ดู แ ลของกลุ่ ม งานการแพทย์ แ ผนไทย และการแพทย์ ท างเลื อ ก
โรงพยาบาล พระนครศรีอยุธยา ได้แ ก่ ศูน ย์เวชปฏิ บั ติค รอบครัว
ศูนย์แพทย์ ชุมชน 4 แห่ง ศูนย์แพทย์เทศบาล 2 แห่ง รพ.สต. 18
แห่ง
ด้านการบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกของ
ภาคประชาชน พบว่า มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 2 แห่งและการ
กระจายตั ว ของแพทย์ แ ผนไทยที่ ขึ้ น ทะเบี ย นต่ อ สมาชิ ก สภา
การแพทย์แผนไทย ตามมาตรา 15(5) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพ
การแพทย์แผนไทย แนบท้ายประกาศ ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.
2560 ในจั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา รวมทั้ งสิ้ น 108 คน ทั้ ง นี้
องค์ ค วามรู้ ข องแพทย์ แ ผนไทยในจั งหวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยานั้ น
ประกอบด้ ว ยองค์ ค วามรู้ก ารแพทย์ แ ผนไทย การแพทย์ แ ผนจี น
การแพทย์แผนอิน เดี ย และการแพทย์ แผนตะวัน ตก (สมัยกรุงศรี
อยุธยา) ด้านการถ่ายทอดความรู้เรื่องการแพทย์นั้น ไม่เพียงแต่จะ
เป็ น การถ่ า ยทอดผ่ า นสายตระกู ล ของตนแต่ ยั งมี ก ารเรี ย นรู้ จ าก
ประสบการณ์ของตนร่วมด้วย เช่น การถ่ายทอดหมอเหยียบเหล็ก
แดง ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งถ่ายทอดความรู้ภ ายในสาย
ตระกู ล ของตน ปั จ จุ บั น การถ่ า ยทอดองค์ ค วามรู้ ด้ า นการแพทย์
พื้นบ้านได้ขยายไปสู่ประชาชนที่มีความสนใจ โดยเฉพาะการนวด
แผนไทย กระทั่ ง มี โ รงเรี ย นที่ เ ปิ ด สอนด้ า นการนวดแผนไทย
โดยเฉพาะ
6.2 การวิเคราะห์ แ ละจั ด ท าฐานข้ อ มู ล อิ เล็ ค ทรอนิ ก ส์ แหล่ ง
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ สถานบริการสุขภาพ การแพทย์แผนไทย ภูมิ
ปัญ ญาท้องถิ่นในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยใช้แผนภาพแสดง
ความสั ม พั น ธ์ ข องข้ อ มู ล (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
พลิเคชันที่ทางานอยู่บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Smart Phone) การ
ออกแบบมีลักษณะ ดังนี้
6.2.1.1.1 ส่ว นแสดงผลส าหรับ หน้ าจอทุ ก
ขนาด สอดคล้องกับข้อมูลของ ศุภชัย สมพานิช [4]
6.2.1.1.2 ประกอบด้ ว ยการท างานที่ ใ ช้
ส าหรั บ จั ด การข้ อ มู ล การค้ น หา การแสดงผล เกี่ ย วกั บ แหล่ ง
ท่ อ งเที่ ย ว สถานบริ ก ารสุ ข ภาพ การแพทย์ แ ผนไทย ภู มิ ปั ญ ญา
ท้องถิ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
6.2.1.1.3 แอพพลิ เ คชั น รองรั บ ภ าษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ
6.2.1.1.4 แอพพลิ เคชั น ชื่ อ “Ayutthaya health
hub”
6.2.1.1.5 สามารถใช้งานได้ทั้งระบบปฎิบัติการ IOS
(Apple Store) และ ระบบปฎิ บั ติ ก าร Android (Google Play
Store)

รวมถึงแสดงรายละเอียดของสถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆ ได้ ประกอบด้วย
รายละเอียดหลักๆ ดังนี้
6.2.3.1 หน้าแผนที่แสดงแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
สถานบริการสุขภาพ การแพทย์แผนไทย
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
6.2.3.2 หน้ า แสดงข้ อ มู ล และรายละเอี ย ดแหล่ ง
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
6.2.3.3 หน้ า แสดงข้ อ มู ล และรายละเอี ย ดข้ อ มู ล
การแพทย์แผนไทยหรือหมอโบราณ
6.2.3.4 หน้ า แสดงข้ อ มู ล และรายละเอี ย ดข้ อ มู ล
ผู้ประกอบการร้านขายยาแผนโบราณ
6.2.3.5 หน้าแสดงข้อมูลและรายละเอียดผลิตภัณฑ์
สมุนไพร
6.2.3.6 หน้ า แสดงข้ อ มู ล และรายละเอี ย ดโบราณ
สถานที่เกี่ยวข้อง
6.2.3.7 หน้าแสดงข้อมูลและรายละเอียดอาหารเพื่อ
สุขภาพ
6.2.3.8 หน้ า แสดงข้ อ มู ล ร้ า นของฝากและของที่
ระลึก
6.2.3.9 หน้าแสดงข่าวสารโปรโมชั่น
6.2.3.10 หน้าข้อมูลสมาชิก
6.2.3.11 หน้าการตั้งค่าแอพพลิเคชั่น

ภาพที่ 1 ไอคอนแอพพลิเคชัน
6.2.1.2 ระบบหลังบ้าน (Back End) สาหรับการเพิ่ม ลบ
และแก้ไขข้อมูลต่างๆ เชื่อมต่อกับฐานข้อมูล
6.2.2 การพัฒนาแอพพลิเคชัน การสร้างแอพพลิเคชันสาหรับ
อุปกรณ์เคลื่อนที่ โดยใช้ภาษา php ในการเขียนโปรแกรม และใช้
MySQL สาหรับจัดเก็บข้อมูล ผลการพัฒนาประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ
ดังนี้
6.2.2.1 ส่วนของการออกแบบ (Design)
6.2.2.1.1 ระบบหน้าบ้าน (Front-End) จะทา
การออกแบบหน้าจอแอพพลิเคชันในแต่ละหน้าว่ามีทั้งหมดกี่หน้า
หลังจากนั้นจะทาต้นแบบ (Prototype) ของแอพพลิเคชัน เพื่อ ให้
ทราบว่ า แต่ ล ะหน้ า ของแอพพลิ เคชั น มี ก ารเชื่ อ มโยงและมี ก าร
โต้ตอบ (Interactive) ตรงส่วนไหนบ้าง
6.2.2.1.2 ระบบบริห ารจั ดการข้อ มูล (BackEnd) เป็นส่วนของระบบหลังบ้าน เชื่อมต่อกับระบบฐานข้อมูล จะ
ออกแบบหน้าเว็บไซต์ให้ใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน
6.2.3 ส่วนของการเขียนโปรแกรม (Coding) ประกอบด้วย 2 ส่วน
ส่วนที่ 1 ระบบหน้าบ้าน (Front-End)
Mobile Application พั ฒ นาด้ วย ionic framework
ซึ่งเป็นเครื่องมือสร้างแอพพลิเคชันที่ทางานอยู่บนอุปกรณ์เคลื่อนที่
ที่สามารถสร้างที่เดียวใช้งานได้ หลายระบบปฏิบัติ ตามที่ ภาณุพงศ์
ศุภะรัชฏเดช ได้กล่าว [5] และมีฟังก์ชันในการทางานในการแสดง
ข้อมูล ค้นหาข้อมูล แสดงพิกัดของผู้ใช้งาน ตามที่ เอกนรินทร์ คา
คูณ [6] ได้ถ่ายทอดไว้ แหล่งท่องเที่ยวต่างๆ แสดงโปรโมชั่นต่าง ๆ

ภาพที่ 2 : ภาพหน้าแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ (หน้าบ้าน)
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6.2.1.2 ระบบหลังบ้าน (Back-End)
เป็ น ร ะ บ บ บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ข้ อ มู ล (Web
Application) พั ฒ นาขึ้ น โดยการใช้ โปรแกรมภาษา PHP และได้
สร้างฐานข้อมูลโดยโปรแกรมมายเอสคิวแอล (MySQL) สอดคล้อง
กับ นั น ท์ น ภั ส สุ จิ ม า และคณะ [7] โดยมี ขั้น ตอนการด าเนิ น งาน
ตั้งแต่ ออกแบบโครงสร้างของเว็บ ไซต์ การออกแบบรูป แบบของ
เว็ บ ไซต์ ตกแต่ งรูป ภาพ เพิ่ ม /ลบข้ อ มู ล ข่ าวสาร บทความ และ
โปรโมชั่น มีไว้สาหรับให้ผู้ดูแลระบบฯ สามารถจัดการข้อมูลได้ด้วย
ตนเอง ตามเอกสารที่คู่มือการใช้งานฯ

7.1.1 ผู้ประกอบการร้านขายยาแผนโบราณ
7.1.2 หมอแผนโบราณหรือแพทย์แผนไทย
7.1.3 หมอพื้นบ้าน
7.1.4 ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
7.1.5 โบราณสถานที่เกี่ยวข้อง
7.1.6 แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
7.1.7 อาหารเพื่อสุขภาพ
7.1.8 ร้านของฝากและของที่ระลึก
7.2 การจั ด ท าฐานข้ อ มู ล ออนไลน์ จากข้อ มู ล ที่ ได้ ม าจากการ
สารวจและการสัมภาษณ์เชิงลึก
7.3 การพัฒนาฐานข้อมูลเป็นระบบแผนที่อัจฉริยะที่พัฒนาขึ้น
สามารถแสดงข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ระบุตาแหน่งปัจจุบัน
ของผู้ใช้งาน แสดงข่าวประชาสัมพันธ์จากเว็บไซต์ และค้นหาข้อมูล
สถานที่ได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศศิพิมพ์ ปิ่นประยูร และคณะ
[10] มีผลการพัฒนา คือ การออกแบบและพัฒนาระบบ แบ่งเป็น 2
ส่วน 1) ระบบหน้าบ้าน (Front-End) พัฒนาแอพพลิเคชันที่ทางาน
อยู่บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Smart Phone) 2) ระบบหลังบ้าน (BackEnd) ส าหรั บ การเพิ่ ม ลบ และแก้ ไ ขข้ อ มู ล ต่ า งๆ เชื่ อ มต่ อ กั บ
ฐานข้อมูล เมื่อออกแบบระบบแล้วพัฒ นาแอพพลิเคชัน การสร้าง
แอพพลิเคชันสาหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ ใช้ภาษา php ในการเขียน
โปรแกรม และใช้ MySQL สาหรับจัดเก็บข้อมูล สอดคล้องกับ ศรี
นวล ฟองมณี และคณะ [8] ส่ ว นการเขี ย นโปรแกรม (Coding)
ป ระกอบ ด้ วย 2 ส่ ว น ส่ ว นที่ 1 ระบ บ ห น้ า บ้ าน (Mobile
Application) พั ฒ นาด้ ว ย ionic framework มี ฟั ง ก์ ชั น ในการ
ทางานในการแสดงข้อมูล ค้นหาข้อมูล แสดงพิกัดของผู้ใช้งาน แหล่ง
ท่องเที่ยวต่างๆ แสดงโปรโมชั่นต่าง ๆ รวมถึงแสดงรายละเอียดของ
สถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆ ได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุธิรา จันทร์ปุ่ม
และคณะ [9] ที่ ท าการวิ จัย เรื่อ ง การพั ฒ นาโมบายแอพพลิ เคชั่ น
แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดสกลนครบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
ผลวิจัยพบว่า โมบายแอพพลิเคชั่นแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดสกลนคร
บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ที่พัฒ นาขึ้น สามารถแสดงข้อมูล
สถานที่ ระบุตาแหน่งปัจจุบันของผู้ใช้งาน แสดงข่าวประชาสัมพันธ์
จากเว็บไซด์ และค้นหาข้อมูลสถานที่ ได้ ส่วนที่ 2 ระบบหลังบ้าน
(Web Application) เป็นระบบบริหารจัดการข้อมูล พัฒนาขึ้นโดย
การใช้โปรแกรมภาษา PHP และได้สร้างฐานข้อมูลโดยโปรแกรมมาย
เอสคิ ว แอล (MySQL)[7] โดยมี ขั้ น ตอนการด าเนิ น งานตั้ ง แต่
ออกแบบโครงสร้างของเว็บไซต์ การออกแบบรูปแบบของเว็บไซต์
ตกแต่งรูปภาพ เพิ่ม/ลบข้อมูล ข่าวสาร บทความ และโปรโมชั่น มีไว้
สาหรับให้ผู้ดูแลระบบฯ สามารถจัดการข้อมูลได้ด้วยตนเอง ทั้งนี้
แอพพลิเคชันดังกล่าว ผ่านการตรวจสอบ นาขึ้นบนสโตร์ และใช้งาน
จริง โดยใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่คัดเลือกไว้

ภาพที่ 3 : ภาพหน้าจอระบบบริหารจัดการข้อมูล (หลังบ้าน)
6.2.1.3 การตรวจสอบ ที ม วิ จั ย ได้ มี ก ารตรวจสอบเพื่ อ หา
ข้อผิดพลาดและแก้ไขปรับปรุงจนสามารถทางานได้ตามต้องการ
6.2.1.4 การนาแอพพลิเคชันขึ้นบนสโตร์ หลังจากแอพพลิเคชัน
ผ่านการตรวจสอบเรียบร้อย นาแอพพลิเคชันอัพโหลดขึ้น แอปสโตร์
ทั้ง Apple Store และ Google Store
6.2.1.5 นาแอพพลิเคชันไปใช้งานจริง โดยใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่
คัดเลือกไว้
7. สรุป
การพัฒ นาฐานข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ สถานบริการ
สุ ข ภ าพ การแพทย์ แ ผนไทย ภู มิ ปั ญ ญ าท้ อ งถิ่ น ใน จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา สามารถสรุปได้ดังนี้
7.1 จากการส ารวจข้ อ มู ล โดยการสั ม ภาษณ์ เชิ ง ลึ ก จาก
กลุ่ ม เป้ า หมายผู้ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ ง ได้ แ ก่ ผู้ ป ระกอบการ ปราชญ์
ชาวบ้าน ร้านยาแผนโบราณ หมอโบราณหรือหมอแผนโบราณหรือ
แพทย์แผนไทย พบว่าสามารถจาแนกข้อมูลได้ดังนี้
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[10] ศศิพิ มพ์ ปิ่นประยูร, ศศิมาพร ภูนิลามัย, กาญจนา ผาพรม,
และสุ ข สั น ต์ พรมบุ ญ เรื อ ง. “แอพพลิ เคชั่ น แนะน าสถานที่
ท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์ บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ”
การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ ภูมิภาค
อาเซียน, ฉะเชิงเทรา, 2558.

8. ข้อเสนอแนะ
8.1 ควรมีการขยายผลการศึกษาไปสู่การท่องเที่ยวในมิติอื่นๆ
ด้วย เช่น การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
8.2 ควรมีการขยายพื้นที่การศึกษา หรือนาไปใช้เป็นต้ นแบบใน
การศึกษาพื้นที่อื่นที่มีบริบทใกล้เคียงกันต่อไป
8.3 ควรนานวัตกรรมไปทดลองใช้จริงและทาการเก็บผลการใช้
งานต่อไป
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การเปรียบเทียบปัจจัยแรงจูงใจในการปฏิบัตงิ านของพนักงานบริษัทเอกชน
ในจังหวัดฉะเชิงเทรา
Factors Motivation of comparison in the performance employees of private
companies at Chachoengsao Province.
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บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทเอกชน ในจังหวัดฉะเชิงเทรา
และเพื่อศึกษาเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเอกชน จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ พนักงานที่
ปฏิบัติงานในบริษัทเอกชน ในจังหวัดฉะเชิงเทรา จานวน 682 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ มีระดับความเชื่อมั่นที่ 0.97 สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าคะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าที และค่าเอฟ ผลการศึกษา
พบว่าปัจจัยแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทขนส่งเอกชน พบว่าอยู่ในระดับมาก คือความสาเร็จของงาน การได้รับการประกาศ
เกียรติคุณจากการปฏิบัติงาน การยอมรับนับถือ เพื่อนร่วมงานให้ความเคารพด้วยความจริงใจ ลักษณะงานที่ปฏิบัติอยู่ งานที่ได้รับมอบหมาย
ตรงกับความถนัด ความรับผิดชอบ สามารถทางานได้ถูกต้องตามที่ได้รับมอบหมาย และความก้าวหน้า มีการพิจารณาเลื่อนขั้นจากความรู้
ความสามารถ การเปรียบเทียบปัจจัยแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทเอกชนพบว่าเพศมีปัจจัยแรงจูงในการปฏิบัติงานที่แตกต่าง
กันที่นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในด้านความสาเร็จของงาน และตาแหน่งงานมีปัจจัยแรงจูงในการปฏิบัติงานที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ได้แก่ การยอมรับนับถือ ลักษณะงานที่ปฏิบัติอยู่ และความรับผิดชอบ โดยตาแหน่งหัวหน้างาน/หัวหน้าฝ่ายมีแรงจูงใจ
มากกว่าผู้จัดการและพนักงานปฏิบัติการอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คาสาคัญ: 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. บทนา

5. วิธีดาเนินการวิจัย

ในการดาเนิน งานของกิจการในองค์ การในปั จจุบั นจะพบว่ามี
ความหลากหลายของบุ ค ลลากรทั้ งในด้ า นเชื้ อ ชาติ ศ าสนา และ
คุณวุฒิทางการศึกษา ในการดาเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของ
องค์การจาเป็นต้องอาศัยบุคลากรเป็นพลังในการขับเคลื่อน ในการ
ท าหน้ า ที่ แ ละรั บ ผิ ด ชอบ ภาระงานที่ ไ ด้ รั บ มอบ หมายจาก
ผู้บั งคั บ บั ญ ชา การแสดงความสามารถที่ เต็ มก าลั งจะน าไปสู่ การ
สร้ า งสรรค์ ผ ลงานที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ การสร้ า งแรงแรงจู งใจจึ งมี
ความสาคัญในการกระตุ้นให้บุคลากรแสดงความสามารถออกมาได้
อย่ า งเต็ ม ที่ แรงจู ง ใจเป็ น แรงขั บ ภายในซึ่ ง มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การ
แสดงออกของพฤติ ก รรมเพื่ อ ให้ บ รรลุ ต ามเป้ าหมายที่ ก าหนดไว้
(Garrison, 1997) กระบวนการที่ผู้บังคับบัญชาใช้มาตรการต่ างๆ
เพื่ อ ให้ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านเต็ ม ใจที่ จ ะท างานให้ บ รรลุ เป้ า หมายหรื อ
จุดประสงค์ มาตรการเหล่านี้จะเป็นตัวกระตุ้นให้บุคคลหรือกลุ่ม มี
ความต้องการและสามารถใช้พลังงานและความสามารถอย่างเต็มที่
เพื่อก่อให้เกิดความสาเร็จในการทางานตามที่ได้รับมอบหมาย หรือมี
ความคิดริเริ่มของตนที่นาความสาเร็จมาสูอ่ งค์การ (พนัส หันาคินทร์,
2542) จากเหตุข้างต้นแสดงให้เห็นว่า แรงจูงเป็นสิ่งสาคัญที่นาไปสู่
กระบวนการสร้างความสาเร็จให้กับองค์การ

ประชากร
ประชากร ได้ แ ก่ พนั ก งานที่ ป ฏิ บั ติ งานในบริ ษั ท เอกชนใน
จังหวัดฉะเชิงเทรา
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ พนักงานที่ปฏิบัติงานในบริษัทเอกชน ใน
จั งหวั ด ฉะเชิ ง เทรา จ านวน 682 คน ซึ่ งใช้ วิ ธี ก ารค านวณของ
WG.Chochan , 1978 กาหนดให้มีสัดส่วนที่ 20% มีความเชื่อมั่นที่
95 และความคลาดเคลื่อนที่ 3 %
เครื่องมือ
ก า ร วิ จั ย ค รั้ งนี้ ได้ ใช้ 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
การนาเครื่องมือจานวน 30 ชุด ไปทดสอบหาความเชื่อมั่นวิธีการหา
ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟา ของคอนบาค (Cronbach) ได้ ค่ า เท่ า กั บ
0.970

6. การวิเคราะห์ข้อมูล
1. การวิ เ คราะห์ ปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คลของผู้ ต อบแบบสอบถาม
ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพและตาแหน่งงาน
สถิติที่ใช้ คือ ร้อยละ
2. การวิ เคราะห์ ปั จ จั ย แรงจู งใจการปฏิ บั ติ งานของพนั ก งาน
เอกชน ประกอบด้ ว ย ด้ า นความส าเร็ จ ในการท างาน ด้ า นการ
ยอมรับนับถือ ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติอยู่ ด้านความรับผิดชอบและ
ด้านความก้าวหน้าในอาชีพ สถิติที่ใช้ คือ คะแนนเฉลี่ย ( ) และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)
3. การวิ เคราะห์ เปรี ย บเที ย บแรงจู ง ใจในการปฏิ บั ติ งานของ
พนักงานเอกชน จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล สถิติที่ใช้โดยการหาค่า
ที (t- test) และค่าเอฟ (F-test)

2. วัตถุประสงค์
1. เพื่ อศึกษาปัจจัยที่ ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิ บัติ งานของ
พนักงานบริษัทเอกชน ในจังหวัดฉะเชิงเทรา
2. เพื่ อ ศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บแรงจู ง ใจในการปฏิ บั ติ ง านของ
พนักงานเอกชน จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล

3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ข้อมูลจากการวิจัยสามารถนาไปใช้เป็น แนวทางสาหรับการ
วางแผนเพื่อกระตุ้นให้พนักงานมีความภักดีกับองค์การมากขึ้น
2. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการวางแผน ปรับปรุงกระบวนการเพื่อ
สร้างแรงจูงใจในการกระตุ้ น ให้ พ นั กงานแสดงความสามารถและ
ศักยภาพของตนเองเพื่อประสิทธิภาพ ความสาเร็จขององค์การ

7. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม

4. กรอบแนวความคิด

ตารางที่ 1 แสดงจานวน ค่าร้อยละ ของปัจจัยส่วนบุคคล
ปัจจัยส่วนบุคคล
1. เพศ
ชาย
หญิง
2. อายุ
น้อยกว่า 30 ปี
31 - 40 ปี
41 - 50 ปี
มากกว่า 50 ปี

จานวน

ร้อยละ

311
371

45.60
54.40

87
388
184
23

12.80
56.90
27.00
3.40
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ตารางที่ 3 ด้านการยอมรับนับถือ

ตารางที่ 1 แสดงจานวน ค่าร้อยละ ของปัจจัยส่วนบุคคล (ต่อ)
ปัจจัยส่วนบุคคล
3. ระดับการศึกษา
ต่ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
4. สถานภาพ
โสด
สมรส
แยกกันอยู่/หย่าร้าง
5. ตาแหน่ง
ผู้จัดการ
หัวหน้างาน/หัวหน้าฝ่าย
พนักงานปฏิบัติการ

จานวน

ร้อยละ

156
506
20

22.90
74.20
2.90

175
469
38

25.70
68.80
5.60

13
110
559

1.90
16.10
82.00

1. เพื่อนร่วมงานให้ความเคารพด้วย
ความจริงใจ
2. เพื่อนร่วมงานมีการยอมรับฟังความ
คิดเห็นซึ่งกันและกัน
3. มีการช่วยเหลือและให้ความร่วมมือ
กันในการปฏิบัติงาน
รวม

ด้านลักษณะงานทีป่ ฏิบัติอยู่
1. งานที่ได้รับมอบหมายตรงกับความรู้
ความสามารถ
2. งานที่ได้รับมอบหมายตรงกับความถนัด
3. งานที่ได้รับมอบหมายตรงกับความ
ต้องการ

ตารางที่ 2 ด้านความสาเร็จของงาน
1. การได้ รั บ การเลื่ อ นขั้ น เลื่ อ น
ตาแหน่งตามความเหมาะสม
2. การได้รับการประกาศเกีย รติ
คุณจากการปฏิบัติงาน
3. การได้ รั บ ความชื่ น ชมจาก
เพื่อนร่วมงาน
รวม

การแปลผล

3.60

.943

มาก

3.64

.802

มาก

3.58

.908

มาก

3.60

.852

มาก

3.60

.992

มาก

3.62

.711

มาก

3.62

.859

มาก

ตารางที่ 4 ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติอยู่

ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ ปัจจัยแรงจูงใจในการปฏิบั ติงานของ
พนักงานบริษัทเอกชน
SD

.956

SD

จากตารางที่ 3 พบว่าด้านการยอมรับนับถือในภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก ( = 3.62, SD = .859) และเมื่อพิจารณารายข้อพบว่าอยู่ใน
ระดับมากทุกด้าน คือเพื่อนร่วมงานให้ความเคารพด้วยความจริงใจ
( = 3.66, SD = .956) รองลงมาคือ มีการช่วยเหลือและให้ความ
ร่วมมือกันในการปฏิบัติงาน ( = 3.62, SD = .711) และ เพื่ อ
ร่วมงานมีการยอมรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน (x ̅ = 3.60, SD
= .992) ตามลาดับ

จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง จานวน 371 คน คิดเป็นร้อยละ 54.40 มีอายุ 31-40
ปี จานวน 388 คน คิดเป็นร้อยละ 56.90 มีระดับการศึกษาปริญญา
ตรี จ านวน 506 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 74.20 มี ส ถานภาพสมรส
จานวน 469 คน คิดเป็นร้อยละ 68.80 และมีตาแหน่งเป็นพนักงาน
ปฏิบัติ จานวน 559 คน คิดเป็นร้อยละ 82.00 ตามลาดับ

ด้านความสาเร็จของงาน

3.66

การ
แปลผล
มาก

ด้านการยอมรับนับถือ

รวม

3.63

SD
.823

การแปลผล
มาก

4.30
3.99

.722
.726

มาก
มาก

3.97

.757

มาก

จากตารางที่ 4 พบว่าด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติอยู่ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ( = 3.97, SD = .757) และเมื่อพิจารณารายข้อพบว่า
อยู่ในระดับมากทุกด้าน คือ งานที่ได้รับมอบหมายตรงกับความถนัด
( = 4.30, SD = .722) รองลงมาคือ งานที่ได้รับมอบหมายตรง
กั บ ความต้ อ งการ ( = 3.99, SD = .726) และงานที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมายตรงกับ ความรู้ความสามารถ ( = 3.63, SD = .823)
ตามลาดับ

จากตารางที่ 2 พบว่าด้ านความส าเร็จของงานในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ( = 3.60, SD = .852) และเมื่อพิจารณารายข้อพบว่า
อยู่ในระดับมากกทุกด้าน คือ การได้รับการประกาศเกียติรคุณจาก
การปฏิบัติงาน ( = 3.64, SD = .802) รองลงมาคือ การได้รับ
การเลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งตามความเหมาะสม ( = 3.60, SD =
.943) และ การได้รับความชื่นชมจากเพื่ อนร่วมงาน ( = 3.58,
SD = .908) ตามลาดับ

ตารางที่ 5 ด้านความรับผิดชอบ
ด้านความรับผิดชอบ
1.มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน
2.สามารถทางานได้ถูกต้องตามที่ได้รับ
มอบหมาย
3.สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ
รวม

3.97
4.03

SD
.864
.785

การแปลผล
มาก
มาก

3.83
3.94

.916
.678

มาก
มาก
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จากตารางที่ 5 พบว่าด้านความรับผิดชอบในภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก ( = 3.94, SD = .678) และเมื่อพิจารณารายข้อพบว่าอยู่ใน
ระดั บ มากทุ ก ด้ า น คื อ สามารถท างานได้ ถู ก ต้ อ งตามที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมาย ( = 4. 03, SD = .785) รองลงมาคื อ มี ค วาม
กระตื อ รื อ ร้ น ในการปฏิ บั ติ ง าน ( = 3.97, SD = .864) และ
สามารถปฏิ บั ติ ง านได้ อ ย่ า งมี คุ ณ ภาพ ( = 3.83, SD = .916)
ตามลาดับ

ด้านความก้าวหน้า
3.มีการพิจารณาเลื่อนขั้นจากผลการ
ปฏิบัติงาน
รวม

3.75

SD
.876

การแปลผล
มาก

3.93

.870

มาก

การแปลผล
มาก

3.76

.729

มาก

จากตารางที่ 6 พบว่าด้านความก้าวหน้าในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
( = 3.76, SD = .729) และเมื่อพิจารณารายข้อพบว่าอยู่ในระดับ
มากทุ กด้าน คือมีการพิ จารณาเลื่ อ นขั้นจากความรู้ความสามารถ
( = 3.93, SD = .870) รองลงมาคือ มีการพิจารณาเลื่อนขั้นจาก
อายุการปฏิบัติงาน ( = 3.75, SD = .876) และ มีการพิจารณา
เลื่อนขั้นจากผลการปฏิบัติงาน ( = 3.63, SD = .962) ตามลาดับ

ตารางที่ 6 ด้านความก้าวหน้า
ด้านความก้าวหน้า
1.มีการพิจารณาเลื่อนขั้นจากอายุการ
ปฏิบัติงาน
2.มีการพิจารณาเลื่อนขั้นจากความรู้
ความสามารถ

3.63

SD
.962

ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบปัจจัยแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทเอกชน จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
ตารางที่ 7 ผลการวิเคราะห์แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเอกชน จาแนกตามเพศ
ปัจจัย
ด้านความสาเร็จในการทางาน
ด้านการยอมรับนับถือ
ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติอยู่
ด้านความรับผิดชอบ
ด้านความก้าวหน้าในอาชีพ

เพศ
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง

N

SD

311
371
311
371
311
371
311
371
311
371

3.69
4.12
3.95
4.05
3.96
4.07
4.07
4.12
3.97
4.01

.647
.657
.706
.798
.772
.767
.710
.731
.669
.674

t

Sig

3.270*

.001

1.611

.108

1.800

.072

.960

.338

.908

.364

* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตารางที่ 7 ผลการเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบั ติงานของพนักงานบริษัทเอกชน จาแนกตามเพศ พบว่า แรงจูงในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทเอกชน อย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านความสาเร็จในการทางาน
แตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตารางที่ 8 ผลการเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทเอกชน จาแนกตามอายุ
แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ด้านความสาเร็จในการทางาน
ด้านการยอมรับนับถือ
ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติอยู่
ด้านความรับผิดชอบ

แหล่งความแปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

SS
.298
294.316
294.614
.445
391.490
391.935
1.877
402.919
404.796
1.378
353.647
355.025

df
3
678
681
3
678
681
3
678
681
3
678
681

MS
.099
.434

.229

F

Sig
.877

.148
.577

.257

.857

.626
.594

1.053

.369

.459
.522

.881

.451
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ด้านความก้าวหน้าในอาชีพ

รวม

ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

1.283
306.153
307.436
.793
275.859
276.651

3
678
681
3
678
681

.428
.452
.264
.407

.947

.417

.649

.584

จากตารางที่ 8 ผลการเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทเอกชน จาแนกตามอายุ พบว่า แรงจูงในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานบริษัทเอกชน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ทุกด้านไม่มีความแตกต่าง
ตารางที่ 9 ผลการเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทเอกชน จาแนกตามระดับการศึกษา
แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ด้านความสาเร็จในการทางาน
ด้านการยอมรับนับถือ
ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติอยู่
ด้านความรับผิดชอบ
ด้านความก้าวหน้าในอาชีพ

รวม

แหล่งความแปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

SS
.415
294.199
294.614
.810
391.125
391.935
.106
404.689
404.796
1.539
353.486
355.025
.159
307.277
307.436
.361
276.290
276.651

df
2
679
681
2
679
681
2
679
681
2
679
681
2
679
681
2
679
681

MS
.207
.433

.478

F

Sig
.620

.405
.576

.703

.495

.053
.596

.089

.915

.769
.521

1.478

.229

.080
.453

.176

.838

.181
.407

.444

.642

จากตารางที่ 9 ผลการเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทเอกชน จาแนกตามระดับการศึกษา พบว่า แรงจูง
ในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทเอกชน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ทุกด้านไม่มีความแตกต่าง
ตารางที่ 10 ผลการเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทเอกชน จาแนกตามสถานภาพ
แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ด้านความสาเร็จในการทางาน
ด้านการยอมรับนับถือ
ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติอยู่
ด้านความรับผิดชอบ
ด้านความก้าวหน้าในอาชีพ
รวม

แหล่งความแปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม

SS
1.344
293.270
294.614
.982
390.953
391.935
.811
403.985
404.796
1.166
353.859
355.025
.651
306.785
307.436
.785

df
2
679
681
2
679
681
2
679
681
2
679
681
2
679
681
2

MS
.672
.432

1.556

F

Sig
.212

.491
.576

.852

.427

.405
.595

.681

.506

.583
.521

1.119

.327

.326
.452

.721

.487

.393

.966

.381
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ภายในกลุ่ม
รวม

275.866
276.651

679
681

.406

จากตารางที่ 10 ผลการเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทเอกชน จาแนกตามสถานภาพ พบว่า แรงจูงในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทเอกชน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ทุกด้านไม่มีความแตกต่าง
ตารางที่ 11 ผลการเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทเอกชน จาแนกตามตาแหน่งงาน
แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ด้านความสาเร็จในการทางาน
ด้านการยอมรับนับถือ
ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติอยู่
ด้านความรับผิดชอบ
ด้านความก้าวหน้าในอาชีพ

รวม

แหล่งความแปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

SS
2.226
292.388
294.614
3.781
388.154
391.935
4.810
399.985
404.796
3.494
351.530
355.025
1.751
305.686
307.436
3.070
273.581
276.651

df
2
679
681
2
679
681
2
679
681
2
679
681
2
679
681
2
679
681

MS
1.113
.431

2.584

F

Sig
.079

1.890
.572

3.307*

.037

2.405
.589

4.083*

.017

1.747
.518

3.375*

.035

.875
.450

1.945

.144

1.535
.403

3.809*

.023

จากตารางที่ 11 ผลการเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทเอกชน จาแนกตามตาแหน่งงาน พบว่า แรงจูงในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทเอกชน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยภาพรวมมีความแตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้าน
การยอรับนับถือ ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติอยู่ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เพื่อให้เห็นความแตกต่างผู้วิจัยจึงทาการเปรียบเทียบความ
แตกต่างเป็นรายคู่โดยตามวิธีการของ LSD ดังตารางที่ 12 -15
ตารางที่ 12. ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธี LSD ตาแหน่งงานในภาพรวม
ผู้จัดการ
4.13


ผู้จัดการ

4.13

หัวหน้างาน/หัวหน้าฝ่าย

4.18

พนักงานปฏิบัติการ

4.00

-

ตาแหน่งงาน
หัวหน้างาน/หัวหน้าฝ่าย
4.18
-.045
(.806)
-

พนักงานปฏิบัติการ
4.00
-.132
(.456)
.178*
(.007)
-

* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 12 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ แรงจูงใจในการปฏิบัติงานตามตาแหน่งงานในภาพรวมพบว่า หัวหน้า
งาน/หัวหน้าฝ่ายมีแรงจูงในการปฏิบัติงาน มากกว่า พนักงานปฏิบัติการ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

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

213

ภาคบรรยาย

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ประจาปี พ.ศ. 2563 วันที่ 15 – 16 ธันวาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

ตารางที่ 13. ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธี LSD ด้านการยอมรับนับถือ
ผู้จัดการ
4.12


ผู้จัดการ

4.12

หัวหน้างาน/หัวหน้าฝ่าย

4.17

พนักงานปฏิบัติการ

3.97

-

ตาแหน่งงาน
หัวหน้างาน/หัวหน้าฝ่าย
4.17
-.044
(.841)
-

พนักงานปฏิบัติการ
3.97
.153
(.470)
.197*
(.012)
-

* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 13 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ แรงจูงใจในการปฏิบัติงานตามตาแหน่งงานในด้านการยอมรับนับถือ
พบว่า หัวหน้างาน/หัวหน้าฝ่ายมีแรงจูงในการปฏิบัติงาน มากกว่า พนักงานปฏิบัติการ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตารางที่ 14 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธี LSD ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติอยู่
ตาแหน่งงาน
ผู้จัดการ
หัวหน้างาน/หัวหน้าฝ่าย
4.20
4.20

ผู้จัดการ
4.20
.005
(.982)
หัวหน้างาน/หัวหน้าฝ่าย
4.20
พนักงานปฏิบัติการ
* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

3.98

พนักงานปฏิบัติการ
3.98
.223
(.301)
.217*
(.007)
-

จากตารางที่ 14 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่แรงจูงใจในการปฏิบัติงานตามตาแหน่งงานในด้านลักษณะงานที่ปฏิบตั อิ ยู่
พบว่า หัวหน้างาน/หัวหน้าฝ่ายมีแรงจูงในการปฏิบัติงาน มากกว่า พนักงานปฏิบัติการ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตารางที่ 15 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธี LSD ด้านความรับผิดชอบ



ผู้จัดการ

4.23

หัวหน้างาน/หัวหน้าฝ่าย

4.26

ผู้จัดการ
4.23
-

พนักงานปฏิบัติการ
4.07
* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ตาแหน่งงาน
หัวหน้างาน/หัวหน้าฝ่าย
4.26
-.029
(.888)
-

พนักงานปฏิบัติการ
4.07
.159
(.431)
.189*
(.012)
-

จากตารางที่ 15 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ปัจจัยแรงจูงใจในการปฏิบัติงานตามตาแหน่งงานในด้านความรับผิดชอบ
พบว่า หัวหน้างาน/หัวหน้าฝ่ายมีแรงจูงในการปฏิบัติงาน มากกว่า พนักงานปฏิบัติการ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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บัญชา การได้ทางานที่ตรงกับความรู้ ความสามารถของตนนั้นจะทา
ให้เกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและทางานที่ได้รบั มอบหมายอย่างมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ ความก้ า วหน้ ามี ก ารพิ จ ารณาเลื่ อ นขั้ น จากความรู้
ความสามารถ การสร้างแรงจูงใจที่ไม่ใช่อยู่ในรูปของตัวเงิน แต่ทาให้
พนักงานเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ซึ่งมีความสอดคล้องกับ
ฉัตรชฏา จับปรั่ง (2554) ที่อธิบายว่า สิ่งจูงใจที่เป็นโอกาสของบุคคล
ซึ่งไม่เกี่ยวกับวัตถุ เช่น โอกาสที่ผู้ปฏิบัติงานจะได้รับแตกต่างไปจาก
บุคคลอื่น จะมีความหมายต่อพนักงานทุกคน ทาให้พนักงานเกิด
ความพยายามที่จะทางาน ด้วยความขยัน และมีความตั้งใจเพื่อให้
เกิดประสิทธิภาพอย่างแท้จริง
การเปรี ย บเที ย บปั จ จั ย แรงจู งใจในการปฏิ บั ติ งานของ
พนักงานบริษัทเอกชนพบว่าเพศมีปัจจัยแรงจูงในการปฏิบัติงานที่
แตกต่างกัน ในด้านความสาเร็จของงาน และตาแหน่งงานมีปัจจัย
แรงจู งในการปฏิ บั ติ งานที่ แ ตกต่ า งกั น ได้ แ ก่ การยอมรั บ นั บ ถื อ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติอยู่ และความรับผิดชอบ โดยตาแหน่งหัวหน้า
งาน/หัวหน้าฝ่ายมีแรงจูงใจมากกว่าผู้จัดการและพนักงานปฏิบัติการ

6. สรุปผลการวิจัย
ปัจจัยส่วนบุคคลผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มี
อายุ 31-40 ปี มีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีสถานภาพสมรส และ
มีตาแหน่งเป็นพนักงานปฏิบัติ ตามลาดับ
ปั จ จั ย แรงจู งใจในการปฏิ บั ติ งานของพนั ก งานบริ ษั ท เอกชน
พบว่ า อยู่ ใ นระดั บ มาก คื อ ความส าเร็ จ ของงาน การได้ รั บ การ
ประกาศเกียรติคุณจากการปฏิบัติงาน ( = 3.64, SD = .802) การ
ยอมรับนับถือ เพื่อนร่วมงานให้ความเคารพด้วยความจริงใจ ( =
3.66, SD = .956) ลักษณะงานที่ปฏิบัติอยู่ งานที่ได้รับมอบหมาย
ตรงกั บ ความถนั ด ( = 4.30, SD = .722) ความรั บ ผิ ด ชอบ
สามารถทางานได้ถูกต้องตามที่ได้รับมอบหมาย ( = 4.03, SD =
.785) ความก้ า วห น้ า มี ก ารพิ จ ารณ าเลื่ อ นขั้ น จากความรู้
ความสามารถ ( = 3.93, SD = .870)
การเปรียบเทียบปัจจัยแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
บริษัทเอกชนพบว่าเพศมีปัจจัยแรงจูงในการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน
ที่นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในด้านความสาเร็จของงาน และ
ตาแหน่งงานมี ปัจจัยแรงจูงในการปฏิบัติ งานที่แตกต่างกัน อย่างมี
นัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05 ได้แก่ การยอมรับนับถือ ลักษณะ
งานที่ ป ฏิ บั ติ อ ยู่ และความรั บ ผิ ด ชอบ โดยต าแหน่ งหั ว หน้ า งาน/
หัวหน้าฝ่ายมีแรงจูงใจมากกว่าผู้จัดการและพนักงานปฏิบัติการอย่าง
มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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7. อภิปรายผล
ปัจจัยแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทเอกชน
ความส าเร็ จ ของงาน การได้ รั บ การประกาศเกี ย รติ คุ ณ จากการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งช่วยกระตุ้นให้พนักงานได้แสดงความสามารถออกมา
อย่างเต็มที่ ซึ่งมีความสอดคล้องกับ ประดินันท อุปรมัย (2551) ที่
อธิบายว่าการให้ขวัญและกาลังใจ เช่น การยกย่องชมเชย และการ
ให้คาแนะนาที่สุภาพ ให้เกียรติเป็นความสาคัญของแรงจูงใจที่ไม่ควร
มองข้าม การยอมรับนับถือ เพื่อนร่วมงานให้ความเคารพด้วยความ
จริงใจ จากการปฏิบัติงานซึ่งมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของคันสร
แสงศรีจันทร์ (2550) ที่ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลตาบลบ้ านดู่ อาเภอเมือง จังหวัด
เชี ย งราย ที่ พ บว่ า การได้ รั บ การยอมรั บ นั บ ถื อ มี ค่ า เฉลี่ ย สู ง สุ ด
ลักษณะงานที่ป ฏิ บั ติอ ยู่ งานที่ ได้ รับ มอบหมายตรงกั บความถนั ด
ความรับผิดชอบ สามารถทางานได้ถูกต้องตามที่ได้รับมอบหมายมี
ความสอดคล้องกับ ธนวัฒน์ ตั้งวงษ์เจริญ (2539) ที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับ
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของตารวจชั้นสัญญาบัตร ที่พบว่าระดับ
แรงจู งใจในการปฏิ บั ติ งานอยู่ ในระดั บ ปานกลาง ผู้ บั งคั บ บั ญ ชา
มอบหมายงานให้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของผู้อยู่ใต้บังคับ
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ความรู้ความเข้าใจของประชาชนต่อการมีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่นของ
เทศบาลเมืองนครปฐม อาเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
People’s Knowledge towards Participation in Local Government at Nakhon
Pathom, Municipality Mueang Nakhon Pathom District, Nakhon Pathom
Province
มนูญ จันทร์สมบูรณ์1 สมยศ สืบจากดี2 และ ประพิณ พันธุ์รู้ดี3
1อาจารย์ประจาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
3นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
1Email: manoon77@gmail.com

2อาจารย์ประจาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

บทคัดย่อ
บทความวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) ศึกษาระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการปกครองส่วนท้องถิ่น 2) ศึกษา
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความรู้ความเข้าใจของประชาชนต่อการมีส่วนร่วมในการปกครองส่วนท้ องถิ่น กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการศึ กษาครั้งนี้ เป็ น
ประชาชนที่อาศัยอยู่ภายในเขตเทศบาลเมืองนครปฐม จานวน 387 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งชั้นตามสัดส่วนกระจายตามรายหมู่บ้านโดย
ใช้สูตร Taro Yamane ในการกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าพิสัย ค่าไคร์สแควร์ ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับความรู้ความเข้าใจต่อการมีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่นเทศบาล
เมืองนครปฐมในภาพรวมส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากที่สุด 2) ระดับความรู้ความเข้าใจต่อการมีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่นด้านการตัดสินใจ
ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากที่สุด 3) ระดับความรู้ความเข้าใจต่อการมีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่นด้านการปฏิบัติการส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก
4) ระดับความรู้ความเข้าใจต่อการมีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่นด้านการรับผิดชอบ ส่วนใหญ่อยู่ในระดั บมาก 5) ระดับความรู้ความเข้าใจ
ต่อการมีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่นด้านการประเมินผล ส่วนใหญ่ อยู่ในระดั บมาก และ 6) ปัจจัยที่ส่งผลต่ อความรู้ความเข้าใจของ
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
คาสาคัญ: 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.
กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล (เทศบาลเมืองนครปฐม
,สืบค้น 10 มีนาคม 2563,จาก http://www.npt.go.th/ ) ปัจจุบัน
การบริหารงานของเทศบาลพบปัญ หาประชาชนบางกลุ่มที่ยังไม่มี
ความรู้ ค วามเข้ าใจเกี่ ย วกั บ การการบริห ารงานเทศบาลจึ งท าให้
ประชาชนร้องเรียนในเรื่องการบริหารงานของเทศบาลเมืองนครปฐม
ในเรื่ อ งต่ า งๆ ได้ แ ก่ การบริ ก ารประชาชน การเก็ บ ขยะมู ล ฝอย
ประปา ถนน รวมถึงประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงาน
เทศบาลค่อนข้างน้อย(สัมภาษณ์,นายสมพร เจริญฉาย ,พนักงานฝ่าย
ธุรการชานาญการ เทศบาลเมืองนครปฐม, 15 มีนาคม 2563)
จากความสาคัญของปัญหาดังกล่าวข้างต้นทาให้ผู้วิจัยสนใจที่จะ
ศึกษาเรื่องความรู้ความเข้าใจของประชาชนต่อการมีส่วนร่วมในการ
ปกครองท้องถิ่น

1. บทนา
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการ
ปกครองท้องถิ่นมักเป็นเพียงการมีส่วนร่วมในเชิงรูปแบบ โดยการถูก
ระดมและเข้ามามีส่วนร่วมโดยไม่เข้าใจในแนวทางปฏิบัติในการมี
ส่วนร่วมท าให้การมีส่ วนร่วมของประชาชนโดยมากเป็น แบบการ
รับทราบการดาเนินการขององค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Inform)
ซึ่งนับว่าเป็นการมีส่วนร่วมในระดับที่เกือบจะต่าที่สุด ซึ่งรูปแบบการ
มีส่วนร่วมในปัจจุบันยังไม่ก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมที่แท้จริงในฐานะ
พลเมือง สอดคล้องกับการมีส่วนร่วมในท้องถิ่นยังขาดความเข้มข้น
ในเชิงเนื้อหาสาระและกระบวนการ อีกทั้ งยังไม่สามารถเกื้อหนุนให้
เกิดการจัดทาแผนพัฒนาและการจัดสรรงบประมาณที่สอดคล้องต่อ
การแก้ไขปัญ หาของชุมชนและไม่สามารถเกื้อหนุ นต่อการพั ฒ นา
ท้องถิ่นให้มีทิศทางที่ชัดเจนได้ ดังนั้นแล้ว การที่จะเสริมอานาจของ
ประชาชนในการตั ด สิ น ใจเพื่ อ ก าหนดทิ ศ ทางของชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น
ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้นั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในฐานะที่เป็นองค์กรหลักในการจัดทาบริการสาธารณะจะต้องสร้าง
ความรู้ ค วามเข้ า ใจในเรื่ อ งการมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนในการ
ปกครองท้ อ งถิ่ น ให้ ม ากขึ้ น ซึ่ งจะเป็ น หั ว ใจที่ มี ค วามส าคั ญ ยิ่ งต่ อ
กระบวนการปกครองท้องถิ่นให้ประสบความสาเร็จจะแยกออกจาก
แนวคิดของการปกครองท้องถิ่นไม่ได้ (ไททัศน์ มาลา,มิติปัญหาของ
การปกครองท้องถิ่นไทย,2554,หน้า 37-38)
เทศบาลเมืองนครปฐม อาเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
เป็นองค์กรหรือหน่วยงานหนึ่งที่มีการให้บริการด้านการรักษาความ
สงบเรียบร้อยของประชาชน มีบารุงทางบกและทางน้ารักษาความ
สะอาดของถนนหรือทางเดินและที่สาธารณะรวมทั้ งการกาจัดมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล ป้ องกันและระงับโรคติดต่อส่งเสริมการพั ฒนา
สตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ บารุงศิลปะ จารีตประเพณี
ภูมิปัญ ญาท้องถิ่น และวัฒ นธรรมอันดีของท้องถิ่นหน้าที่อื่ นตามที่

2. วัตถุประสงค์ในการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมใน
การปกครองส่วนท้องถิ่นของเทศบาลเมืองนครปฐม
2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความรู้ความเข้าใจของประชาชน
ต่ อ การมี ส่ ว นร่ ว มในการปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ของเทศบาลเมื อ ง
นครปฐม

3. แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย
การวิ จั ย ครั้ งนี้ ได้ ท าการทบทวนแนวคิ ด และทฤษฎี ร วมถึ ง
ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความรู้ความเข้าใจของประชาชนต่ อการมี
ส่วนร่วมในการปกครองส่วนท้องถิ่นของเทศบาลเมืองนครปฐมนามา
กาหนดเป็นตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา ดังนี้
1. ตั ว แปรปั จ จัย ที่ ส่ งผลต่ อ ความรู้ค วามเข้ า ใจของประชาชน
ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับ สถานภาพ อาชีพ รายได้ การรับรู้
ข่าวสาร ภูมิลาเนา
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2. ตัวแปรตามความรู้ค วามเข้าใจของประชาชนต่ อการมีส่วน
ร่ ว มในการปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ของเทศบาลเมื อ งนครปฐม
ประกอบด้วย
2.1 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
หมายถึ ง ร่ ว มตั ด สิ น ใจในในรู ป ของการก าหนดเป้ า หมาย การ
วางแผนนโยบาย การวางแผน และการปฏิบัติตามแผน
2.2 ความรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ การมี ส่ ว นร่ ว มในการ
ปฏิบัติการ หมายถึง การมีส่วนร่วมสนับสนุนทรัพยากร ร่วมบริหาร
โครงการประสานงานและการขอความร่วมมือจากประชาชนในการ
ริเริ่ม สร้างสรรค์การทากิจกรรมร่วมกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของ
การปกครองส่วนท้องถิ่น
2.3 ความรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ การมี ส่ ว นร่ ว มในการ
รั บ ผิ ด ชอบ หมายถึ ง การมี ส่ ว นร่ ว มในการรั บ ผลประโยชน์ แ ละ
ผลกระทบของการปกครองครองส่วนท้องถิ่น
2.4 ความรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ การมี ส่ ว นร่ ว มในการ
ประเมินผล หมายถึง การมีส่วนร่วมในการรวบรวมข้อมูลข้อมูลที่
เกี่ยวกับผลการดาเนินงาน เพื่อนามาเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ที่
ต้องไว้ว่าได้ผลตามที่กาหนดไว้ มีป ระสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ
ผลกระทบที่เกิดจากการดาเนินงานของการปกครองส่วนท้องถิ่น

3.1 ทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) ของเครื่องมือโดยใช้ค่า
IOC (Index of Item Objective Congruence) ของผู้เชี่ยวชาญมา
คานวณค่าดัชนี ความสอดคล้องแล้วเลือกค่าดัชนี ความสอดคล้อ ง
ตั้ งแต่ 0.5 ขึ้ น ไปโดยก าหนดเกณฑ์ ก ารพิ จ ารณาดั งนี้ 1) เห็ น ว่ า
สอดคล้ อ งให้ ค ะแนน +1 2) ไม่ แ น่ ใจให้ ค ะแนน 0 3) เห็ น ว่ า ไม่
สอดคล้องให้คะแนน -1 ข้อถามที่มีค่า 0.5-1.0 มีค่าความเที่ยงตรง
สู งถ้ า ต่ ากว่ า 0.5 ต้ อ งปรั บ ปรุ ง (วั ล ลภ รั ฐ ฉั ต รานนท์ , วารสาร
รัฐศาสตร์ปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2555,หน้า 30) ซึ่ง
จากการคานวณค่า IOC จากผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 คน ได้ค่า IOC
ข้อคาถามเท่ากับ 1 ทุกข้อ ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด
3.2 การหาค่า อานาจจ าแนก (Discrimination) ในส่ วนของ
แบบสอบถามการทดสอบ ความรู้ คื อ ความสามา รถของ
แบบทดสอบในการจาแนกกลุ่มคนออกเป็นกลุ่มต่างๆ เช่น เก่ง และ
อ่อนโดยกาหนดการวัดดังนี้ ค่าอานาจจาแนกมีค่าอยู่ระหว่าง -1 ถึง
+1 ถ้าค่าอานาจจาแนกที่คานวณได้มีค่าเป็นบวก และมีค่าเข้าใกล้ 1
แล้ว แสดงว่ามีค่าอานาจจาแนกดี แต่ถ้ามีค่าเป็นลบ ถือว่าไม่มีค่า
อานาจจาแนก ค่าอานาจจาแนกที่ถือว่าจาแนกคนเก่งและอ่อนได้จะ
มีค่าตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป ซึ่งจากการหาค่าอานาจจาแนก พบว่าทุกข้อ
คาถามมีค่าอานาจจาแนก มากกว่า 0.20 ขึ้นไป ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์
ที่กาหนด
3.3 ค่ า ความเชื่ อ มั่ น (Reliability) เพื่ อ ตรวจสอบ ความ
น่ า เชื่ อ ถื อ โดยการวิ เคราะห์ ป ระมวลหาค่ า ครอนบาร์ ค แอลฟ่ า
(Alpha Coefficient Reliability) เป็นการหาความเชื่อมั่นโดยการ
ทดสอบว่าแบบสอบถามแต่ละข้อมีความสัมพันธ์กับข้ออื่น ๆ ในฉบับ
เดียวกันหรือไม่โดยใช้คะแนนแอลฟ่าตั้งแต่ 0.6 ขึ้น ไป ถ้าน้อยกว่า
นั้นควรปรับปรุงแบบสอบถามหรืออาจตัดบางข้อออก(รุจเรขา วิทยา
วุฑฒิกุล,การวิเคราะห์เนื้อหาในงานวิจัยทางบรรณารักษาศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ระดับนานาชาติ ,2553,หน้า 150) ซึ่งจาการน า
แบบสอบถามไปทดลองเก็บข้อมูล (Pretest) จากกลุ่มตัวอย่าง 30
คน นามาหาค่าความเชื่อมั่นค่าครอนบอร์คแอลฟ่า ได้เท่ากับ 0.626
ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
4.1 ผู้วิ จัย ได้ แจกแบบสอบถามให้ ป ระชาชนในเขตเทศบาล
เมืองนครปฐม
4.2 ผู้ วิ จั ย ได้ ด าเนิ น การเก็ บ ข้ อ มู ล และติ ด ตามรวบรวม
แบบสอบถามกลับคืนด้วยตนเอง
4.3 ผู้วิจัยตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามก่อนนามา
วิเคราะห์ข้อมูล
6. ผลการวิจัย สรุปได้ดังนี้
1. ระดับความรู้ความเข้าใจต่อการมีส่วนร่วมในการปกครอง
ท้องถิ่นเทศบาลเมืองนครปฐมในภาพรวมส่ วนใหญ่อยู่ในระดับมาก
ที่สุด
2. ระดับความรู้ความเข้าใจต่อการมีส่วนร่วมในการปกครอง
ท้องถิ่นด้านการตัดสินใจส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากที่สุด

4. วิธีดาเนินการวิจัย
1. ประชากรและสุ่มกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากรที่ ศึ ก ษา คื อ ประชาชนในเขตเทศบาลเมื อ ง
นครปฐม จานวน 387 คน
1.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งชั้นตามสัดส่วน
กระจายตามรายหมู่บ้าน และกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตร
Taro Yamane ได้จานวนกลุ่มตัวอย่างเป็นประชากรในเขตเทศบาล
เมืองนครปฐม จานวน 387 คน
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม ผู้วิจัยสร้าง
ขึ้นมาจากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎี ผลงานวิจัยที่เกี่ ยวข้อง โดย
แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามปลายปิดที่เกี่ยวกับสถานภาพส่วน
บุคคลที่ตอบแบบสอบถามที่มี ข้อคาถามเกี่ยวกับ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา สถานภาพ อาชีพ รายได้ ภูมิลาเนา และ การรับรู้ข่าวสาร
โดยมีลักษณะคาถามเป็นแบบสารวจรายการ (Check list)
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจของ
ประชาชนต่อการมีส่วนร่วมในการปกครองส่วนท้องถิ่นของเทศบาล
เมืองนครปฐม
ต อน ที่ 3 เป็ น แ บ บ ส อบ ถาม ป ล าย เปิ ด เพื่ อให้ ผู้ ต อบ
แบบสอบถามแสดงความคิด เห็ นและข้ อเสนอแนะต่างๆ เพิ่ม เติ ม
เกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการปกครอง
ส่วนท้องถิ่นของตนเอง
3. การทดสอบเครื่องมือ
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3. ระดับความรู้ความเข้าใจต่อการมีส่วนร่วมในการปกครอง
ท้องถิ่นด้านการปฏิบัติการส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก
4. ระดับความรู้ความเข้าใจต่อการมีส่วนร่ วมในการปกครอง
ท้องถิ่นด้านการรับผิดชอบ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก
5. ระดับความรู้ความเข้าใจต่อการมีส่วนร่วมในการปกครอง
ท้องถิ่นด้านการประเมินผล ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก
6. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความรู้ความเข้าใจของประชาชนต่ อการมี
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 ในขณะที่อาชีพ ค้าขาย รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ มี
ความรู้ความเข้าใจอยู่ในระดับมาก

ประชาชน ผลการวิจัยพบว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนในด้านการ
ตั ด สิ น ใจในการบริ ห ารงานองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลหนองจี ก
อาเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
ทั้งนี้อ าจเป็น ผลมาจากการที่ ป ระชาชนในเขตเทศบาลเมือ ง
นครปฐม อาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ให้ความสาคัญทางด้านการ
ตัดสินใจของประชนชน ได้แก่ การแสดงความคิดเห็นการกาหนด
เป้าหมาย และการมีส่วนร่วมในการวางแผนนโยบาย เป็นต้น จึงอาจ
ทาให้ระดับความรู้ความเข้าใจของประชาชนต่อการมีส่วนร่วมในด้าน
การตัดสินใจส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากที่สุด
3. จากผลการศึกษาพบว่าความรู้ความเข้าใจของประชาชนต่อ
การมีส่วนร่วมในด้านการปฏิบัติการของประชาชนในเขตเทศบาล
เมืองนครปฐม อาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ส่วนใหญ่อยู่ในระดับ
มาก ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ วสันต์ จันทจร และ สิทธิชัย
ตันศรีกุล (2560, บทคัดย่อ) การศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชน
ผลการวิจัยพบว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนในด้านการปฏิบัติการ
ในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตาบลหนองจีก อาเภอบรบือ
จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมอยู่ในระดับมาก
ทั้งนี้อ าจเป็น ผลมาจากการที่ ป ระชาชนในเขตเทศบาลเมือ ง
นครปฐม อาเภอเมือง จังหวั ดนครปฐม ให้ความสาคัญทางด้านการ
ปฏิบัติการของประชนชน ได้แก่ การสนับสนุนทรัพยากร การมีเข้า
ร่วมในการทากิจกรรมของทางเทศบาลได้จัดขึ้น เป็นต้น จึงอาจทา
ให้ระดับความรู้ความเข้าใจของประชาชนต่อการมีส่ วนร่วมในด้าน
การปฏิบัติการส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก
4. จากผลการศึกษาพบว่าความรู้ความเข้าใจของประชาชนต่อ
การมีส่วนร่วมในด้านการรับผิดชอบของประชาชนในเขตเทศบาล
เมืองนครปฐม อาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ส่วนใหญ่อยู่ในระดับ
มาก ซึ่ง สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ สิทธิ์ธนัชท์ วารุณสหรัชภณ
(2559,บทคั ดย่อ) ศึกษาการมีส่ วนร่วมในด้ านการรับ ผิดชอบของ
ประชาชนต่อการบริหารงานปกครองส่วนท้องถิ่นของประชาชนต่อ
การบริหารงานปกครองส่วนท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตาบลตลาด
จินดา อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยรวมอยู่ในระดับมาก
ทั้งนี้อ าจเป็น ผลมาจากการที่ ป ระชาชนในเขตเทศบาลเมือ ง
นครปฐม อาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ให้ความสาคัญทางด้านการ
รับผิดชอบของประชนชน ได้แก่ การเสนอเรื่องร้องทุกข์ต่อเจ้าหน้าที่
เข้าร่วมการประชุมแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ เป็นต้น จึงอาจทาให้
ระดับความรู้ความเข้าใจของประชาชนต่อการมีส่วนร่วมในด้านการ
รับผิดชอบส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก
5. จากผลการศึกษาพบว่าความรู้ความเข้าใจของประชาชนต่อ
การมีส่วนร่วมในด้านการประเมินผลฃองประชาชนในเขตเทศบาล
เมืองนครปฐม อาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ส่วนใหญ่อยู่ในระดับ
มาก ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ แพทรียา พลอยไป และคณะ
(2558,บทคั ก ย่ อ ) ศึ ก ษาการระดั บ การมี ส่ ว นร่ ว มในด้ า นการ
ประเมินผลของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นตามความคิดเห็นของ
พนั ก งานองค์ ก ารบริ ก ารส่ ว นต าบล อ าเภอเมื อ ง จั งหวั ด ราชบุ รี
โดยรวมอยู่ในระดับมาก

5. อภิปรายผลการวิจัย
การวิจัยเรื่องความรู้ความเข้าใจของประชาชนต่อการมีส่วนร่วม
ในการปกครองท้ อ งถิ่ น ของเทศบาลเมื อ งนครปฐม อ าเภอเมื อ ง
จังหวัดนครปฐม อภิปรายผลได้ดังนี้
1. จากผลการศึกษาพบว่าความรู้ความเข้ าใจของประชาชนต่อ
การมี ส่วนร่วมในการปกครองท้ อ งถิ่น ของเทศบาลเมือ งนครปฐม
อ าเภอเมื อ ง จั งหวัด นครปฐม ส่ ว นใหญ่ อ ยู่ ในระดั บ มากที่ สุ ด ซึ่ ง
สอดคล้องกับผลงานการวิจัยของ วสันต์ จันทจร และ สิทธิชัย ตันศรี
กุ ล (2560, บทคั ด ย่ อ )การศึ ก ษาการมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชน
ผลการวิจั ยพบว่า การมี ส่ วนร่วมของประชาชนในการบริห ารงาน
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลหนองจี ก อ าเภอบรบื อ จั ง หวั ด
มหาสารคาม โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
ทั้งนี้อาจเป็นผลมาจากการที่ประชาชนในเขตเทศบาลเมือง
นครปฐม อาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ให้ความสาคัญ และมุ่งมั่น
พยายามที่จะพัฒนาความรู้ความเข้าในเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการ
ปกครองท้องถิ่นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การมีส่วน
ร่วมในการปฏิบัติการ การมีส่วนร่ วมในการรับผิดชอบ และการมี
ส่วนร่วมในการประเมินผล รวมถึงการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ อีกทั้ง
เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองนครปฐมยังเล็งเห็นถึงความสาคัญในการให้
ความรู้แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง จึงอาจทาให้ระดับความรู้ความ
เข้าใจของประชาชนต่อการมีส่วนร่วมส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากที่สุด
2. จากผลการศึกษาพบว่าความรู้ความเข้าใจของประชาชนต่อ
การมีส่วนร่วมในด้านการตัดสินใจของประชาชนมในเขตเทศบาล
เมืองนครปฐม อาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ส่วนใหญ่อยู่ในระดับ
มากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับผลงานการวิจัยของ วสันต์ จันทจร และ
สิท ธิชัย ตันศรีกุล (2560, บทคัดย่อ)การศึกษาการมีส่วนร่วมของ
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ทั้งนี้อาจเป็นผลมาจากการที่ประชาชนในเขตเทศบาลเมือง
นครปฐม อาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ให้ ความสาคัญทางด้านการ
ประเมินผลของประชนชน การติดตาม/ตรวจสอบการทางานของ
เจ้าหน้าที่ การขอดูข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง และข้อมูลอื่น ๆ เป็นต้น จึง
อาจทาให้ระดับความรู้ความเข้าใจของประชาชนต่อการมีส่วนร่วมใน
ด้านการประเมินผลส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก
6. จากผลการศึกษาพบว่าปัจ จัยด้านสถานภาพมีความสัมพันธ์
กับความรู้ความเข้าใจของประชาชนต่อการมีส่วนร่วมในการปกครอง
ท้องถิ่นในด้านการปฏิบัติการ โดยพบว่า สถานภาพโสด สมรส หย่า
ร้างมีความรู้ความเข้าใจอยู่ในระดับมาก ในขณะที่สถานภาพหม้ายมี
ความรู้ความเข้าใจอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัย
ของ กุสุมา เขียวเพกา (2560,บทคัดย่อ) ได้ศึกษา การมีส่วนร่วมใน
การพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ของประชาชนในองค์ ก ารปกครองส่ ว นต าบล
ร่อนทอง อาเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผลการศึกษา
พบว่าสถานภาพมีความสัมพันธ์กับความรู้ความเข้าใจต่อการมีส่วน
ร่วมในการปกครองท้องถิ่นในด้านการปฏิบัติการ
ทั้งนี้ อาจเป็ น ผลมาจากประชาชนที่มี ส ถานภาพโสด สมรส
หย่ า ร้ า ง ต้ อ งติ ด ต่ อ งานกั บ เทศบาลอย่ า งต่ อ เนื่ อ งและมี ค วาม
จาเป็นต้องสนใจรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับเทศบาล ในขณะที่ประชาชนที่มี
สถานภาพหม้าย มีจานวนน้อยและไม่ค่อยมีงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
เทศบาล ดังนั้นจึงอาจทาให้ปัจจัยด้านสถานภาพมีความสัมพันธ์กับ
ความรู้ความเข้าใจต่อการมีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่นในด้าน
การปฏิบัติการ
7. จากผลการศึ ก ษาพบว่ าปั จ จั ย ด้ านอาชี พ มี ค วามสั ม พั น ธ์กั บ
ความรู้ความเข้าใจของประชาชนต่อการมีส่วนร่วมในการปกครอง
ท้ อ งถิ่ น ในด้ า นการประเมิ น ผล โดยพบว่ า อาชี พ รั บ จ้ า ง และ
นักเรียน/นักศึกษา ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคืออาชีพ
ค้าขาย และ รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ มีระดับความรู้ความเข้าใจอยู่
ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องการผลงานวิจัยของ สมเกียรติ ตันติวงศ์
วาณิช (2550,บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
ของชุมชนในเขตลาดกระบัง ผลการวิ จัยพบว่าอาชีพมีความสัมพันธ์
กับความรู้ความเข้าใจต่อการมีส่วนร่วมในการปกครองท้ องถิ่น ใน
ด้านการประเมินผล
ทั้งนี้อาจเป็นผลมาจากประชาชนที่มีอาชีพรับจ้าง นักเรียน/
นักศึกษา มีเวลาว่างค่อนข้างมากกว่าอาชีพอื่นๆ จึงมีโอกาสที่จะรับรู้
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเทศบาลได้มาก ในขณะที่อาชีพค้าขาย และ
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ ต้องทางานประจาภายนอกพื้นที่ทาให้ไม่
ค่อยมีเวลาที่จะรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเทศบาลมากนัก ดังนั้นจึง
อาจทาให้ปัจจัยด้านอาชีพ มีความสัมพันธ์กับความรู้ความเข้าใจต่อ
การมีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่นในด้านการประเมินผล
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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้ มีวัตถุป ระสงค์เพื่ อ ศึกษาเปรียบเที ยบปั ญ หาช่อ งว่างด้านทั กษะแรงงานของอุ ตสาหกรรมในเขตภาคตะวัน ออก และ
เสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญ หาช่องว่างด้านทักษะแรงงานของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในเขตภาคตะวันออก โดยใช้การวิจัย แบบ
ผสมผสานคื อ ใช้ วิ ธี วิ จั ย เชิ งปริม าณ ก าหนดตั ว อย่ างแบบโควต้ า ในการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล กั บ ผู้ ที่ ป ฏิ บั ติ งานด้ า นแรงงานใน 4 ระดั บ
ประกอบด้วย แรงงานไร้ฝีมือ แรงงานกึ่งฝีมือ แรงงานฝีมือ และแรงงานผู้เชี่ยว/บริหาร ในพื้นที่ 3 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดฉะเชิง เทรา
ชลบุรี และระยอง รวมทั้งสิ้น 600 ตัวอย่าง และใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญคือ เป็นพนักงานที่อยู่ในสถานที่ทางานในขณะที่คณะผู้วิจัยไป
เก็ บ ข้ อ มู ล ในส่ ว นของการวิ จั ย เชิ งคุ ณ ภาพ โดยมี ก ลุ่ ม ผู้ ให้ ข้ อ มู ล หลั ก คื อ นั ก วิช าการสถาบั น การศึ ก ษา (ระดั บ อาชี วศึ ก ษาและระดั บ
มหาวิทยาลัย) นักวิชาการแรงงาน และผู้ประกอบการอุ ตสาหกรรม ในพื้นที่ 3 จังหวัดเป้าหมาย โดยมีผู้ให้ข้อมูลหลักทั้งสิ้น 10 คน และใช้
วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงคือ คัดเลือกกลุ่มผู้ให้ข้อมูลโดยการเจาะจงบุคคลที่อยู่ในตาแหน่งที่มีความเกี่ยวข้องกับงานวิจัย
ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาช่องว่างทักษะด้านแรงงานในอุตสาหกรรมเขตภาคตะวันออก พบว่า ทักษะความสามารถเฉพาะในวิชาชีพมี
ปั ญ หาช่ อ งว่ างมากที่ สุ ด รองลงมา คื อ ทั ก ษะการใช้ ภ าษาต่ างประเทศ ทั กษะในการบริห ารจัด การ ทั ก ษะในการสื่อ สาร ทั ก ษะการใช้
คอมพิวเตอร์ และทักษะด้านการใช้คณิตศาสตร์และการคานวณ ตามลาดับ แนวทางในการแก้ปัญหาช่องว่างด้านทักษะแรงงาน แนวทางที่ 1
การออกแบบระบบการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาโดยมุ่งเน้นระดับอาชีวศึกษาและระดับมหาวิทยาลัย แนวทางที่ 2 การจัดตั้งศูนย์หรือ
หน่วยงาน ที่สามารถเปิดโอกาสให้แรงงานในแต่ละกลุ่มได้ยกระดับทักษะของทางานของตนเอง และแนวทางที่ 3 การจัดฝึกอบรมหรือพัฒนา
ทักษะในสถานประกอบการ ที่ยึดปัญหาทักษะแรงงานที่เกิดขึ้นประกอบกับความความต้องการทักษะแรงงานของผู้ประกอบการ เพื่อให้มี
หลักสูตรที่สามารถรองรับการทางานในพื้นที่ได้จริง
คาสาคัญ: 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
ความร่วมมือด้ านการลงทุน การเปิ ดเสรีสาขาบริการ การจัดท า
มาตรฐานฝีมือแรงงาน ซึ่งประเทศไทยจะต้องมีการเตรียมความ
พร้อมในหลายมิติ อาทิเช่น การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยต้องมี
การเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ให้
สามารถแข่งขันได้ทัดเทียมกับประเทศอื่นๆ ในการผลิตกาลังคนให้
มี จ านวนเพี ย งพอและมี คุ ณ สมบั ติ ต รงตามความต้ อ งการของ
ตลาดแรงงานนั บ ว่ า เป็ น ปั จ จั ย ส าคั ญ ที่ จ ะช่ ว ยให้ ป ระเทศไทย
สามารถพัฒนาไปสู่ประเทศไทย 4.0 ได้ โดยกระทรวงแรงงาน ได้มี
การจั ด แบ่ งแรงงานออกเป็ น แรงงานไร้ ฝี มื อ แรงงานกึ่ ง ฝี มื อ
แรงงานฝีมือ และผู้เชี่ยวชาญ/ผู้บริหาร [2] และจากการศึกษาใน
ประเทศไทยพบความไม่ ส อดคล้ อ งทางด้ า นก าลั ง แรงงาน 3
ประการ ได้แก่ 1) แรงงานมีคุณ ลักษณะไม่ตรงกับความต้องการ
ของตลาด แรงงาน 2) คุณ ภาพของแรงงานไม่เป็ น ที่ย อมรับ ของ
ผู้ประกอบการ และ 3) แรงงานขาดความสามารถด้านสมรรถนะ
หลักและสรรถนะตามสายงาน [3] นอกจากนี้ยังพบปัญหาช่องว่าง
ด้ า นทั ก ษะแรงงาน (Skills gap) ซึ่ ง เป็ น ความแตกต่ า งระหว่ า ง
ทักษะของกาลังคนที่นายจ้างต้องการกับทักษะของกาลังคนที่มีอยู่
หรือการที่แรงงานมีทักษะในการทางานไม่เพียงพอที่จะทางานใน
ความรับผิดชอบได้ตามความคาดหวังของนายจ้างหรือมีคุณสมบัติ
ไม่ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน [4] ซึ่งงานวิจัยนี้จะเน้น
การศึกษาปัญหาช่องว่างด้านทักษะแรงงาน ประกอบด้วย ทักษะ
การใช้ภาษาต่างประเทศ ทักษะด้านการใช้คณิ ตศาสตร์และการ
คานวณ ทักษะในการสื่อสาร ทักษะในการบริหารจัดการ ทักษะ
การใช้คอมพิวเตอร์ และทักษะความสามารถเฉพาะในวิชาชีพ [5]
ซึ่งผลการวิจัยสามารถนาไปเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาช่องว่าง
ด้านทักษะแรงงานให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดแรงงานในพื้นที่ต่อไป

1. บทนา
ในสภาวการณ์ปัจจุบันกระแสโลกาภิวัตน์ ก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงเพื่อเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจใหม่ องค์การธุรกิจจาเป็นต้อง
มีการปรับตัวทั้งทางด้านธุรกิจ และให้ ความสาคัญ กับทรัพ ยากร
มนุ ษ ย์ ในองค์ ก ารมากยิ่ งขึ้ น ทั้ งนี้ เพราะทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ คื อ ผู้
ผลักดันและดาเนินงานให้น โยบาย แผนการ และมาตรการต่างๆ
ขององค์การบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ ซึ่งประเทศไทยจัดว่า
มีความหลากหลายทางอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมการ
บริ ก าร อุ ต สาหกรรมการขนส่ ง อุ ต สาหกรรมการผลิ ต และ
อุตสาหกรรมสกัดจากธรรมชาติ ทั้ งนี้จากการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ ว ของนวั ต กรรมและเทคโนโลยี เพราะความส าเร็ จ ของ
องค์การธุรกิจในอุตสาหกรรมทุกประเภทจาเป็นต้องใช้ทรัพยากร
มนุษย์ในการขับเคลื่อนการดาเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมาย อีกทั้ง
ยังจาเป็นต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้ ทักษะ และความสามารถที่
เหมาะสมกับประเภทอุตสาหกรรม โดยความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศจะมากน้ อ ยแค่ ไหน ขึ้น อยู่กั บ ทั กษะของแรงงานว่า
สอดคล้ อ งกั บ โครงสร้ า งทางเศรษฐกิ จ หรื อ ไม่ และการพั ฒ นา
ทรัพยากรมนุษย์ให้สามารถปรับตัวเพื่อก้าวเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจยุค
ใหม่ ได้ อ ย่ า งเท่ า ทั น และรวดเร็ ว อั น จะเป็ น การสร้ า งรากฐานที่
เข้มแข็งมั่นคงในการเสริมสร้างสมรรถนะและขีดความสามารถใน
การแข่ งขั น ในระดั บ ประเทศ อี ก ทั้ งการด าเนิ น การพั ฒ นาด้ า น
แรงงานถือว่าเป็น นโยบายหลักของประเทศไทยตามแผนพั ฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 ประเทศ
ไทยมีความจาเป็นที่จะต้องมีการเตรียมความพร้อมเพื่อวางรากฐาน
ของประเทศในระยะยาวให้ มุ่ ง ต่ อ ยอดผลสั ม ฤทธิ์ ข องแผนที่
สอดคล้องเชื่อมโยงและรองรับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องกันไปตลอด
20 ปี ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2560-2579) โดยยึดคนเป็น
ศูนย์กลางในการพัฒนา มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพทุนมนุษย์ของ
ประเทศ การเตรียมความพร้อมของกาลังคน การพัฒ นาทักษะที่
สอดคล้องกับความต้องการในตลาดแรงงาน และทักษะที่จาเป็นต่อ
การดารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 [1]
ทั้ ง นี้ ค ณะผู้ วิ จั ย ได้ ส นใจศึ ก ษาปั ญ หาช่ อ งว่ า งทั ก ษะ
แรงงานของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในเขตภาคตะวันออก โดย
มุ่ ง เน้ น ศึ ก ษา 3 จั ง หวั ด ที่ มี ศั ก ยภาพด้ า นอุ ต สาหกรรม คื อ
ฉะเชิ งเทรา ชลบุ รี และระยอง ซึ่ ง จะมี ค วามร่ ว มมื อ ใหม่ ๆ เช่ น

2. วัตถุประสงค์การวิจัย
2.1 เพื่ อ ศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บปั ญ หาช่ อ งว่ า งด้ า นทั ก ษะ
แรงงานของอุตสาหกรรมในเขตภาคตะวันออก
2.2 เพื่อเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหาช่องว่างด้าน
ทักษะแรงงานของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในเขตภาคตะวันออก
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นักวิชาการแรงงาน และผู้ ป ระกอบการอุต สาหกรรม ในพื้ น ที่ 3
จังหวัดเป้าหมาย โดยมีผู้ให้ข้อมูลหลักทั้งสิ้น 10 คน และใช้วิธีการ
สุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง
2. เครื่องมือที่ใช้และการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
ในการวิจัยเชิงปริมาณ คณะผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยนาแบบสอบถามไปให้นักวิชาการและ
ผู้เชี่ย วชาญทางด้านบริห ารธุรกิ จ จ านวน 3 ท่ าน พิ จ ารณาด้ว ย
เทคนิคหาค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC ซึ่งผลการตรวจสอบ พบว่า
มีค่าเท่ากับ 0.88 หาค่าความเชื่อมั่นโดยใช้สูตรหาค่าสัมประสิทธิ์
Cronbach’s Alpha ได้ค่าเท่ากับ 0.915 สรุปได้ว่าแบบสอบถามนี้
มีความน่ าเชื่อถือหรือมีความเชื่อมั่ นได้สูง และใช้แบบสัมภาษณ์
แบบมีโครงสร้างเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ
เพื่ อ น าไปสนั บ สนุ น ข้ อค้ น พบเชิ งปริ ม าณ โดยน าข้ อ มู ล จากการ
สัม ภาษณ์ เชิ งลึก มาเรีย บเรีย ง ท าการตรวจสอบข้ อ มู ล และน า
ข้อมูลดังกล่าวมาทาการวิเคราะห์ตามแนวทางการวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงคุณ ภาพของ สุภางค์ จัน ทวานิช [7] ได้แก่ การจาแนกข้อมู ล
การเปรียบเทียบข้อมูล การเชื่อมโยงแนวคิดที่สัมพันธ์กัน และการ
สรุปตีความด้วยการบรรยายผล และนาเสนอผลการวิจัย
3. การเก็บรวบรวมข้อมูลและสถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์
ข้อมูล คณะผู้วิจัยได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยในครั้งนี้
โดยดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ประสานงานกับฝ่ายงานผู้รับผิดชอบงานด้าน
ทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ ข องธุ รกิ จอุ ต สาหกรรมที่ อ ยู่ ในพื้ น ที่ 3 จั งหวั ด
ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง ในการเข้าเก็บข้อมูล
ขั้นตอนที่ 2 คณะผู้วิจัยดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดย
ได้รับแบบสอบถามกลับมาและทาการตรวจสอบความถูกต้องและ
ความสมบู ร ณ์ ข องแบบสอบถาม ได้ จ านวน 600 ฉบั บ โดยน า
แบบสอบถามมาท าการวิ เคราะห์ ข้ อมู ลโดยใช้ส ถิติ เชิงพรรณนา
ด้ ว ยค่ า ทางสถิ ติ คื อ ค่ า ร้ อ ยละ ค่ า เฉลี่ ย และค่ า ส่ ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน
ขั้นตอนที่ 3 ทาการสรุปผลการวิจัย และนาเสนอแนวทาง
ในการแก้ ไขปั ญ หาช่ อ งว่ างทั ก ษะแรงงานที่ ส่ งผลต่ อ การพั ฒ นา
ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ข องผู้ ป ระกอบการอุ ต สาหกรรมในเขตภาค
ตะวันออก

3. ขอบเขตการวิจัย
งานวิจัยเรื่อง การศึกษาปัญหาช่องว่างทักษะแรงงานที่มี
ผลต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของผู้ประกอบการอุตสาหกรรม
เขตภาคตะวันออก มีขอบเขตการศึกษาดังนี้
1. ขอบเขตด้ า นเนื้ อ หา การศึ ก ษาวิ จั ย นี้ มุ่ ง ศึ ก ษา
เกี่ยวกับ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ แนวคิด
ทฤษฎีเกี่ยวกับสมรรถนะของทรัพยากรมนุษย์ แนวคิด เขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก และแนวคิดช่องว่างทางทักษะในเขตพัฒนา
พิ เ ศษภาคตะวั น ออก ส าหรั บ ตั ว แปรที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้
ประกอบด้ ว ย ตั ว แปรอิ ส ระ คื อ ช่ อ งว่ า งทางทั ก ษะแรงงาน
ประกอบด้วย ทั กษะการใช้ภ าษาต่างประเทศ ทักษะด้ านการใช้
คณิ ตศาสตร์และการคานวณ ทักษะในการสื่อสาร ทั กษะในการ
บริหารจัดการ ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และทักษะความสามารถ
เฉพาะในวิชาชีพ เพื่อนาไปสู่ตัวแปรตาม คือ แนวทางการแก้ปัญหา
ช่องว่างด้านทักษะแรงงานของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในเขต
ภาคตะวันออก
2. ขอบเขตด้านระยะเวลา การศึกษาวิจัยนี้ใช้ระยะเวลา
ในการดาเนินงานตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2562 – 30 สิงหาคม 2563
4. วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้กระบวนการวิจัยแบบผสมผสาน
กล่าวคือ เป็นการศึกษาทั้งเชิงปริมาณ และสนับสนุนข้อค้นพบเชิง
ปริมาณด้วยการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยมีวิธีดาเนินการวิจัยดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง โดยประชากรที่ใช้ในการ
วิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณ ได้ แ ก่ ผู้ ที่ ป ฏิ บั ติ งานด้ า นทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ใ น
ภ าค อุ ต สาห กรรม ใน พื้ นที่ เขตภ าค ตะวั น ออก 3 จั ง ห วั ด
ประกอบด้วย จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง
เนื่องจากไม่ทราบจานวนประชากรที่แน่นอน ดังนั้น ขนาดตัวอย่าง
สามารถคานวณได้จากสูตรไม่ทราบขนาดตัวอย่างของ Cochran
[6] โดยกาหนดระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 และระดับค่าความ
คลาดเคลื่อน ร้อยละ 5 คณะผู้วิจัยจึงใช้ขนาดตัวอย่างอย่างน้อย
385 คน แต่เนื่องจากประชากรที่ศึกษามีความแตกต่างกันในแต่ละ
ระดั บ แรงงาน และมี ก ารกระจายของประชากรมาก ดั ง นั้ น
คณะผู้วิจัยจึงต้องมีการขยายกลุ่มตัวอย่างในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เพิ่มขึ้นเป็น 600 ตัวอย่าง เพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้องและแม่นยา
มากขึ้ น ซึ่ งจะท าให้ ก ารประมาณการจากกลุ่ ม ตั ว อย่ า งมี ค วาม
ถูกต้องและเชื่อถือได้ และใช้วิธีการกาหนดตัวอย่างแบบโควต้า ใน
การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล โดยจะท าการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล กั บ ผู้ ที่
ปฏิบัติงานด้านแรงงานใน 4 ระดับ ประกอบด้วย แรงงานไร้ฝีมือ
จ านวน 50 คน แรงงานกึ่ ง ฝี มื อ จ านวน 50 คน แรงงานฝี มื อ
จานวน 50 คน และแรงงานผู้เชี่ยว/บริหาร จานวน 50 คน ในพื้นที่
3 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง รวม
ทั้งสิ้น 600 ตัวอย่าง และใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ ในส่วน
ของการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักคือ นักวิชาการ
สถาบั น การศึ ก ษา (ระดั บ อาชี ว ศึ ก ษาและระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย )

5. ผลการวิจัย
คณะผู้วิจัยทาการศึกษาทั้งข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูล
เชิงคุณภาพ และสามารถสรุปผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์การ
วิจัยจานวน 2 ข้อ มีดังนี้
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข้ อ ที่ 1 เพื่ อ ศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บปั ญ หา
ช่องว่างด้านทักษะแรงงานของอุตสาหกรรมในเขตภาคตะวันออก
โดยมีการสารวจข้อมูลจากผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในเขตภาค
ตะวันออกในสองประเด็นคือ ระดับทักษะแรงงานในปัจจุบันและ
ระดับทักษะแรงงานที่ผู้ประกอบการคาดหวัง และทาการจัดกลุ่ม
ผู้ให้ ข้อ มู ล เป็ น 4 กลุ่ ม ประกอบด้ วย กลุ่ม แรงงานระดั บ ไร้ฝี มื อ
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กลุ่มแรงงานระดับกึ่งฝีมือ กลุ่มแรงงานระดับฝีมือ และกลุ่มแรงงาน
ระดับผู้เชี่ยวชาญ/ระดับบริหาร โดยผลการวิจัยพบว่า
ระดั บ ทั ก ษะแรงงานที่ ผู้ ป ระกอบการคาดหวั ง ที่ มี ต่ อ
แรงงานระดั บ ไร้ ฝี มื อ อยู่ ร ะหว่ า ง 3.39 – 3.73 คะแนน ผลการ
เปรียบเทียบพบว่า ระดับทักษะแรงงานในปัจจุบันอยู่ระหว่าง 2.32
– 2.86 คะแนน มีความแตกต่างระหว่างช่องว่างทักษะด้านแรงงาน
อยู่ระหว่าง 0.83 – 1.07 คะแนน
ระดั บ ทั ก ษะแรงงานที่ ผู้ ป ระกอบการคาดหวั งที่ มี ต่ อ
แรงงานระดั บ กึ่ งฝี มื อ อยู่ ร ะหว่ า ง 1.88 – 2.42 คะแนน ผลการ
เปรียบเทียบพบว่า ระดับทักษะแรงงานในปัจจุบันอยู่ระหว่าง 2.95
– 3.34 คะแนน มีความแตกต่างระหว่างช่องว่างทักษะด้านแรงงาน
อยู่ระหว่าง 0.92 – 1.07 คะแนน

ระดั บ ทั ก ษะแรงงานที่ ผู้ ป ระกอบการคาดหวั งที่ มี ต่ อ
แรงงานระดั บ ฝี มื อ อยู่ ร ะหว่ า ง 1.71 – 2.86 คะแนน ผลการ
เปรียบเทียบพบว่า ระดับทักษะแรงงานในปัจจุบันอยู่ระหว่าง 2.69
– 3.83คะแนน มีความแตกต่างระหว่างช่องว่างทักษะด้านแรงงาน
อยู่ระหว่าง 0.92 – 1.12 คะแนน
ระดั บ ทั ก ษะแรงงานที่ ผู้ ป ระกอบการคาดหวั งที่ มี ต่ อ
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

ประเภททักษะแรงงาน

1. ทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ
2. ทักษะด้านการใช้คณิตศาสตร์และการคานวณ
3. ทักษะในการสื่อสาร
4. ทักษะในการบริหารจัดการ
5. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
6. ทักษะความสามารถเฉพาะในวิชาชีพ
1. ทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ
2. ทักษะด้านการใช้คณิตศาสตร์และการคานวณ
3. ทักษะในการสื่อสาร
4. ทักษะในการบริหารจัดการ
5. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
6. ทักษะความสามารถเฉพาะในวิชาชีพ
1. ทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ
2. ทักษะด้านการใช้คณิตศาสตร์และการคานวณ
3. ทักษะในการสื่อสาร
4. ทักษะในการบริหารจัดการ
5. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
6. ทักษะความสามารถเฉพาะในวิชาชีพ

ระดับทักษะ
แรงงานใน
ปัจจุบนั
แรงงานระดับไร้ฝีมือ
2.55
2.83
2.86
2.77
2.84
2.32
แรงงานระดับกึ่งฝีมือ
2.08
2.42
2.37
2.25
2.39
1.88
แรงงานระดับฝีมือ
2.50
2.41
2.37
1.71
2.86
2.52

ระดับทักษะ
แรงงานที่
ผู้ประกอบการ
คาดหวัง

ช่องทาง
ทักษะด้าน
แรงงาน

การจัด
อันดับ

3.53
3.66
3.73
3.65
3.68
3.39

0.98
0.83
0.87
0.88
0.84
1.07

2
6
4
3
5
1

3.07
3.34
3.31
3.20
3.32
2.95

0.99
0.92
0.94
0.95
0.93
1.07

2
6
4
3
5
1

3.62
3.33
3.32
2.69
3.83
3.61

1.12
0.92
0.95
0.96
0.97
1.09

1
6
5
3
4
2
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
แรงงานระดับผู้เชี่ยวชาญ/ระดับบริหาร
1. ทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ
3.45
2. ทักษะด้านการใช้คณิตศาสตร์และการคานวณ
3.95
3. ทักษะในการสื่อสาร
3.82
4. ทักษะในการบริหารจัดการ
2.42
5. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
3.92
6. ทักษะความสามารถเฉพาะในวิชาชีพ
3.03

4.40
4.67
4.63
3.33
4.66
3.97

0.95
0.72
0.81
0.91
0.74
0.94

1
6
4
3
5
2

ตารางที่ 2 สรุปปัญหาช่องว่างทักษะด้านแรงงานของทรัพยากรมนุษย์ที่ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมเขตภาคตะวันออก
ระดับทักษะ
แรงงานใน
ปัจจุบนั

ประเภททักษะแรงงาน

1. ทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ
2. ทักษะด้านการใช้คณิตศาสตร์และการคานวณ
3. ทักษะในการสื่อสาร
4. ทักษะในการบริหารจัดการ
5. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
6. ทักษะความสามารถเฉพาะในวิชาชีพ

ระดับแรงงานในภาพรวม
2.64
2.90
2.85
2.28
3.00
2.43

ระดับทักษะ
แรงงานที่
ผู้ประกอบการ
คาดหวัง

ช่องทาง
ทักษะด้าน
แรงงาน

การจัด
อันดับ

3.65
3.75
3.74
3.21
3.87
3.48

1.01
0.84
0.88
0.92
0.87
1.04

2
6
4
3
5
1

ผู้เชี่ยวชาญ/ระดับบริหาร ตามลาดับเนื่องจากอุตสาหกรรมในเขต
ภาคตะวันออกส่วนใหญ่ เป็นอุตสาหกรรมที่ต้องใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมในการทางานเป็นหลัก ในส่วนของกลุ่มแรงงานไร้ฝีมือนั้น
ส่วนใหญ่ ธุรกิจจะใช้วิธีการจ้างเหมาะหรือทาสัญ ญาจ้างกับบริษั ท
ภายนอกเข้ า มา ประกอบการธุ ร กิ จ ส่ ว นใหญ่ จ ะอยู่ ใ นเขตนิ ค ม
อุ ต สาหกรรมเป็ น ธุ ร กิ จ ในขนาดกลางถึ ง ขนาดใหญ่ มี ก ารใช้
เครื่องจักรอัต โนมัติ ขนาดใหญ่ จึงจาเป็น ต้องการกาลังแรงงานใน
ระดับกึ่งฝีมือขึ้นไปในการปฏิบัติงาน

จากตารางที่ 2 การสรุปปัญหาช่องว่างทักษะด้านแรงงาน
ของทรัพยากรมนุษย์ที่ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมเขตภาคตะวันออก
พบว่ า ระดั บ ทั ก ษะแรงงานในปั จ จุ บั น ในภาพรวมมี ค ะแนนอยู่
ระหว่าง 2.28 – 3.00 ระดับทักษะแรงงานที่ผู้ประกอบการคาดหวัง
มี ค ะแนนอยู่ ร ะหว่ าง 3.21 – 3.87 โดยสามารถจั ด ล าดั บ ปั ญ หา
ช่องว่างทักษะด้านแรงงานในภาพรวม คือ แรงงานมีปัญหาช่องว่าง
ทักษะความสามารถเฉพาะในวิชาชีพมากที่สุด รองลงมา คือ ทักษะ
การใช้ภาษาต่างประเทศ ทักษะในการบริหารจัดการ ทักษะในการ
สื่อสาร ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และทักษะด้านการใช้คณิตศาสตร์
และการคานวณ ตามลาดับ
ผลการสัม ภาษณ์ ผู้ให้ ข้อมู ลหลักเกี่ยวกั บปั ญ หาช่องว่าง
ทักษะด้านแรงงานของทรัพยากรมนุษย์ที่ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรม
เขตภาคตะวันออก พบว่า ในบริษัทขนาดใหญ่ แรงงานที่รับเข้ามา
ปฏิ บั ติ งานส่ ว นใหญ่ มี ทั ก ษะการท างานต่ ากว่ า ที่ ผู้ ป ระกอบการ
คาดหวังไว้ ทาให้ธุรกิจต้องมีต้นทุนในการฝึกอบรมพนักงานมากขึ้น
เพื่อเสริมทักษะความสามารถเฉพาะในการทางานทั้งสมรรถนะใน
การทางานหลัก และสมรรถนะในการทางานเฉพาะตาแหน่ง ทั้งนี้
การจ้างงานมี สัดส่วนการจ้างงานของแรงงานในธุรกิจจะเป็นกลุ่ม
แรงงานระดั บ กึ่ งฝี มื อ กลุ่ ม แรงงานฝี มื อ และกลุ่ ม แรงงานระดั บ

วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหา
ช่องว่างด้านทักษะแรงงานของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในเขต
ภาคตะวัน ออก จากผลการวิจัยปั ญ หาช่องว่างทักษะแรงงานของ
ทรัพ ยากรมนุษ ย์ของอุตสาหกรรมในเขตภาคตะวันออก สามารถ
เสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา เป็น 3 แนวทางดังนี้
แนวทางที่ 1 การออกแบบระบบการเรี ยนการสอนใน
สถาบั นการศึ ก ษาโดยมุ่ ง เน้ น ระดั บ อาชี ว ศึ ก ษาและระดั บ
มหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ เสริ ม สร้ า งทั ก ษะการเรี ย นรู้ ให้ กั บ ผู้ เรี ย นให้
สอดคล้ อ งกั บ ปั ญ หาช่ อ งว่ า งทั ก ษะแรงงานที่ เ กิ ด ขึ้ น เมื่ อ จบ
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การศึกษาไปแล้วจะสามารถช่วยลดช่องว่างทั กษะในการทางานที่
เกิดขึ้นได้
แนวทางที่ 2 การจัดตั้งศูนย์หรือหน่วยงาน ที่สามารถเปิด
โอกาสให้ แ รงงานในแต่ ล ะกลุ่ ม ได้ ยกระดั บ ทั ก ษะของท างานของ
ตนเอง โดยให้แรงงานสามารถเข้าถึงได้ง่าย มีความสะดวก มีต้นทุน
ค่ า ใช้ จ่ า ยต่ า มี ร ะบบและกลไกการรั บ รองคุ ณ วุ ฒิ วิ ชาชี พ ให้ เป็ น
มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในตลาดแรงงาน
แนวทางที่ 3 การจัดฝึกอบรมหรือพัฒนาทักษะในสถาน
ประกอบการ โดยจะต้องมีการออกแบบหลักสูตรการเรียนร่วมกัน ที่
ยึดปั ญ หาทักษะแรงงานที่เกิดขึ้นประกอบกับความความต้องการ
ทักษะแรงงานของผู้ประกอบการ เพื่อให้มีหลักสูตรที่สามารถรองรับ
การท างานในพื้ น ที่ ได้ จ ริ งและตรงตามความต้ อ งการของสถาน
ประกอบการ และมี ก ารน าระบบการจั ด การความรู้ ม าใช้ เพื่ อ
ถ่ายทอดความรู้สู่ภายในสถานประกอบการได้

6.4 ปัญหาช่องว่างทักษะในการสื่อสาร พบว่า เป็นปัญหา
ช่องว่างทักษะแรงงานอยู่ในระดับปานกลางสาหรับทุกระดับแรงงาน
อั น เป็ น ผลมาจากแรงงานทุ ก ระดั บ ในองค์ ก ารจ าเป็ น ต้ อ งมี ก าร
ติด ต่ อ สื่ อสารระหว่ างกัน ทั้ งระหว่างส่ วนงานภายในองค์ ก ารและ
ติ ด ต่ อ สื่ อ สารกั บ ลู ก ค้ าภายนอกองค์ ก าร ดั งนั้ น องค์ ก ารจึ งต้ อ งมี
วิธีการและวางระบบการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเพื่ อความ
ถูกต้องและแม่นยาของข้อมูลที่สื่อสารเพื่อลดความผิดพลาดในการ
สื่อสารข้อมูล อันจะนามาซึ่งความเสียหายให้กับองค์การได้
6.5 ปัญหาช่องว่างทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ พบว่า เป็น
ปัญหาช่องว่างทักษะแรงงานอยู่ในระดับน้อย เนื่องจากแรงงานทุก
ระดั บ ในปั จ จุ บั น ส่ ว นใหญ่ มี ทั ก ษะความสามารถในการใช้ งาน
คอมพิ ว เตอร์กั น อยู่ แ ล้ ว ยกเว้ น การใช้ โปรแกรมคอมพิ วเตอร์ที่ มี
ความเฉพาะด้านในส่วนงานที่มีความเป็นลักษณะเฉพาะตัว องค์การ
จึ ง มี ก ารแก้ ปั ญ ห าลดช่ อ งว่ า งโดยการจั ด อบรมการใช้ ง าน
คอมพิ ว เตอร์ ใ ห้ กั บ พนั ก งานในกรณี ที่ มี ก ารน าโปรแกรมหรื อ
ระบบงานมาใช้ใหม่ และเน้นการถ่ายทอดองค์ความรู้ในลักษณะการ
จัดการความรู้แบบ KM ภายในองค์การ
6.6 ปั ญ หาช่ อ งว่ า งทั ก ษะการใช้ ค ณิ ต ศาสตร์ แ ละการ
คานวณ พบว่า เป็น ปัญ หาช่องว่างทักษะแรงงานอยู่ในระดับน้ อย
ที่สุดในแรงงานทุกระดับ อันเป็นผลมาจากการปฏิบัติงานในปัจจุบัน
มี เ ครื่ อ งมื อ ที่ เ ข้ า มาช่ ว ยในการคิ ด ค านวณ และการวิ เคราะห์
ระบบงานมากขึ้น แต่องค์การก็ไม่สามารถละเลยปัญหานี้ได้ จึงต้องมี
การสนับสนุนและส่งเสริมให้แรงงานมีทักษะการใช้คณิตศาสตร์และ
การคานวณอยู่สม่าเสมอ
จากผลการวิ จั ย ปั ญ หาช่ อ งว่ า งทั ก ษะแรงงานในแต่ ล ะ
ด้ านข้ างต้ น ท าให้ ค ณะผู้ วิ จั ย เสนอแนะว่า ปั ญ หาช่ อ งว่า งทั ก ษะ
แรงงานที่ เกิดขึ้ น ในอุต สาหกรรมเขตภาคตะวัน ออก ภาครัฐควร
สนับสนุนการพัฒนาและส่งเสริมทักษะด้านวิชาชีพให้กับแรงงานของ
อุ ต สาหกรรมเขตภาคตะวั น ออกอย่ า งจริ งจั ง และต่ อ เนื่ อ ง เช่ น
สนับ สนุน การจัด การเรียนการสอน หรือ การจัดฝึ กอบรมเพื่ อเพิ่ ม
ทัก ษะทางวิชาชี พ ในสถาบั น การศึก ษาหรือในสถานประกอบการ
ตามทั ก ษะที่ มี ป ระเด็ น ช่ อ งว่ า งอยู่ ใ นระดั บ สู ง ได้ แ ก่ ทั ก ษะ
ความสามารถเฉพาะในวิ ช าชี พ ทั ก ษะการใช้ ภ าษาต่ า งประเทศ
ทั ก ษะในการบริ ห ารจั ด การ ทั ก ษะในการสื่ อ สาร ทั ก ษะการใช้
คอมพิ วเตอร์ และทั กษะด้ านการใช้ คณิ ต ศาสตร์และการคานวณ
ตามลาดับ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของเกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว [4] ที่
ได้ ศึ ก ษาช่ อ งว่ า งทั ก ษะกั บ นั ย ยะที่ มี ต่ อ การพั ฒ นาก าลั งคนของ
ประเทศไทยที่ พ บว่ า ปั ญ หาช่ อ งว่ า งทั ก ษะแรงงานในด้ า น
ภาษาต่างประเทศเป็นปัญหามากที่สุด นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ
การศึ ก ษาวิ เ คราะห์ ค วามต้ อ งการแรงงานของส านั ก วิ ช าการ
ส านั ก งานเลขาธิ ก ารสภาผู้ แ ทนราษฎร [8] ที่ ค้ น พบว่ า ปั ญ หา
ช่องว่างทักษะแรงงานในด้านการใช้ภาษาต่างประเทศเป็นปัญ หา
มากที่สุด โดยแรงงานที่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามความคาดหวัง
ของผู้ประกอบการที่คาดหวังได้นั้น ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นแรงงานใน
สายวิชาการทั้งสิ้ น ซึ่งหากภาครัฐไม่ ให้ความสาคั ญ ต่อการพั ฒ นา

6. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
การศึ ก ษาปั ญ หาช่ อ งว่ า งทั ก ษะแรงงานที่ มี ผ ลต่ อ การ
พั ฒ นาทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ ของผู้ ป ระกอบการอุต สาหกรรมเขตภาค
ตะวันออก คณะผู้วิจัยขอแยกประเด็นในการสรุปผลและอภิปรายผล
เรียงตามปัญหาช่องว่างทักษะแรงงานที่เป็นปัญหามากที่สุด ดังนี้
6.1 ปัญหาช่องว่างทักษะความสามารถเฉพาะในวิชาชีพ
พบว่า เป็นปัญหาช่องว่างทักษะแรงงานมากที่สุด โดยเฉพาะในกลุ่ม
แรงงานระดับไร้ฝีมือ และแรงงานระดับกึ่งฝีมือ อันเป็นผลมาจาก
การขาดการฝึ ก อบรมทั ก ษะในวิ ช าชี พ เฉพาะด้ า น ส่ ว นใหญ่
ผู้ ป ระกอบการจะรั บ แรงงานระดั บ ไร้ ฝี มื อ และระดั บ กึ่ งฝี มื อ เข้ า
ท างานโดยดู แ ค่ ร ะดั บ การศึ ก ษาแต่ เพี ย งอย่ า งเดี ย วเท่ า นั้ น จึ ง
จาเป็นต้องมาทาการฝึกฝนในระหว่างการปฏิบัติงานหรือส่งการเข้า
รับการฝึกอบรมการทางานเฉพาะด้าน
6.2 ปัญหาช่องว่างทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ พบว่า
เป็นปัญหาช่องว่างทักษะแรงงานมากที่สุด โดยเฉพาะในกลุ่มแรงงาน
ระดับฝีมือ และแรงงานระดับผู้เชี่ยวชาญ/ระดับบริหาร อันเป็นผล
มาจากแรงงานทั้งสองระดับมีความจาเป็ นต้องติดต่อสื่อสารทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ ประกอบกับในปัจจุบันธุรกิจมีการขยายตัว
ไปยังต่างประเทศและมีคู่ค้าหลายประเทศมากขึ้น แต่แรงงานที่มีอยู่
ในปัจจุบันทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศยังมีไม่เพียงพอ และขาด
ความชานาญในการติดต่อสื่อสาร จึงจาเป็นต้องเพิ่มการอบรมในการ
ด้านการใช้ภาษาต่างประเทศ และส่งเสริมให้พนักงานไปทดสอบวัด
ความรู้ภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้น
6.3 ปัญหาช่องว่างทักษะในการบริหารจัดการ พบว่า เป็น
ปัญหาช่องว่างระดับทักษะแรงงานที่อยู่ในระดับปานกลางสาหรับทุก
ระดับแรงงาน อันเป็นผลมาจากการบริหารจัดการเสมือนเป็นหน้าที่
ที่แรงงานทุกระดับจาเป็นต้อ งมีในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่องค์การ
มอบหมายให้สาเร็จ ทั้งนี้องค์การจึงต้องมีการวางระบบการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้แรงงานทุกระดับสามารถปฏิบัติตาม
ได้อย่างมีประสิทธิผล
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ทักษะตามผลการวิจัยแล้วนั้น จะส่งผลให้ผู้ประกอบการ นายจ้าง มี
โอกาสจ้างแรงงานจากต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น อันจะนามาซึ่งปัญหา
ต่ างๆ ให้ กั บ ประเทศไทย เช่ น ปั ญ หาการว่ า งงาน ปั ญ หาค่ า จ้ า ง
แรงงานขั้นต่า และปัญหาอาชญากรรม เป็นต้น
นอกจากนี้ ค ณะผู้ วิ จั ย ได้ มี ก ารเสนอแนวทางในการลด
ปัญหาช่องว่างทักษะด้านแรงงาน ในประเด็นด้านการจัดการศึกษา
โดยภาครัฐควรสนับสนุนการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาให้มากขึ้น
เนื่องจากปัจจุบันมีจานวนผู้จบการศึกษาในสายวิชาชีพปริมาณน้อย
จึงทาให้เกิดปัญหาช่องว่างทักษะความสามารถเฉพาะในวิชาชีพ มาก
ที่สุด ในขณะที่ตลาดแรงงานมีความต้องการแรงงานระดับกึ่งฝีมือ ที่
จบการศึกษาสายอาชีวศึกษาเป็นจานวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
พื้นที่อุตสาหกรรมเขตภาคตะวันออกที่มีการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นเขต
พั ฒ นาพิ เศษภาคตะวั น ออกหรื อ EEC ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงอย่ า ง
รวดเร็วของนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพราะความสาเร็จขององค์การ
ต่างๆ ในอุตสาหกรรมทุกประเภทจาเป็นต้องใช้ทรัพยากรมนุษย์ใน
การขับเคลื่อนการดาเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย อีกทั้งยังจาเป็นต้อง
ใช้บุคลากรที่มีความรู้ ทักษะ ความสามารถที่เหมาะสมกับประเภท
อุตสาหกรรม และภาครัฐควรสนับสนุนการพัฒนาทักษะด้านวิชาการ
ให้ กับ แรงงานในเขตพั ฒ นาพิ เศษภาคตะวัน ออกอย่างจริงจังและ
ต่อเนื่อง เช่น สนับสนุนการเรียนการสอน หรือการจัดอบรมเพื่อเพิ่ม
ทักษะวิชาชีพในสถาบันการศึกษาหรือสถานประกอบการ ตามทักษะ
ที่มีป ระเด็น ช่องว่างอยู่ในระดั บสูง เนื่ องจากแรงงานที่ ไม่สามารถ
ปฏิบัติงานได้ตามความคาดหวังของผู้ป ระกอบการ ส่วนใหญ่ เป็ น
แรงงานในสายวิชาการทั้งสิ้น หากภาครัฐไม่ให้ความสาคัญในการ
พัฒนาแล้วจะส่งผลให้ผู้ประกอบการ นายจ้าง มีโอกาสจ้างแรงงาน
จากต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้เกิดปัญหาการว่างงาน ปัญหา
ค่าจ้างแรงงาน และปัญ หาอาชญากรรม เป็นต้น ประกอบกับการ
ปรับหลักสูตรการศึกษาทั้งในระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษา
จะต้องให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานใน
พื้ น ที่ เป็ น ส าคั ญ จึ งจะสามารถเชื่ อ มโยงและเป็ น การส่ งเสริม และ
สนับสนุนให้มีความสอดรับกันระหว่างการพัฒนาอุตสาหกรรมและ
การพัฒนาทักษะแรงงานไปควบคู่กันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

8. กิตติกรรมประกาศ
คณะผู้ วิ จั ย ขอขอบพระคุ ณ สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ และผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ได้ให้
คาแนะนาและข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งนี้จนสาเร็จลุล่วงไปได้
ด้วยดี
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การดาเนินธุรกิจการส่งออกผลิตภัณฑ์รังนกไปประเทศจีนของ
ผูป้ ระกอบการในเขตจังหวัดปัตตานี
Exporting business of bird's nest products to China of
Entrepreneurs in Pattani Province
สุไลยา กุวิง1 และ ลาวัณย์ พงษ์สุวรรณศิริ2
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
1Email: sulaiya.k@yru.ac.th; 2Email: lawan.t@yru.ac.th

บทคัดย่อ
การศึกษาการดาเนินธุรกิจการส่งออกผลิตภัณ ฑ์รังนกไปประเทศจี นของผู้ประกอบการในเขตจังหวัดปัตตานี เป็นงานวิจัยเชิง
คุณภาพทีร่ วบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ประกอบการ และผู้ที่ทางานในสถานประกอบการทีม่ ีการส่งออกผลิตภัณฑ์รังนกไปประเทศ
จีน ด้วยการคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลสาคัญโดยใช้หลักการอ้างอิงผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ ของสถานประกอบการ ซึ่งประกอบด้วยฝ่ายจัดซื้อวัตถุดิบ
ฝ่ายผลิต รวมถึงฝ่ายจัดจาหน่าย เพื่อศึกษาวิธีการการดาเนินธุรกิจส่งออกผลิตภัณฑ์รังนกไปประเทศจีน ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพล
มากที่สุดต่อการส่งออกผลิตภัณฑ์รังนกไปประเทศจีน คือ ปัจจัยด้านคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ในระดับสากล ผู้ประกอบการและ
บุคลากรทุกคนจะเน้นคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์เป็นสาคัญ ผลิตภัณฑ์ต้องเป็นรังนกแท้ มีสีและกลิ่นตามธรรมชาติของรังนก ไม่มีสีหรือ
กลิ่นผิดปกติ สะอาด ปราศจากสิ่งแปลกปลอมที่มองเห็นได้ด้วยสายตา มีความชื้นไม่เกิน 18 % โดยน้าหนัก ปัจจัยรองลงมาคือปัจจัยด้านราคา
ซึ่งทางบริษั ทจะเน้นเรื่องคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณ ฑ์ ในราคาที่คู่แข่งทาไม่ได้ ทาให้ลูกค้าจีนสามารถซื้อผลิตภัณ ฑ์ที่มีคุณภาพต
มาตรฐานในราคาไม่สูงจนเกินไป และสามารถนาสินค้าไปทาตลาดที่จีนได้ง่ายขึ้น ปัจจัยต่อมาคือการจัดจาหน่าย โดยทางลูกค้าชาวจีนจะมีการ
จาหน่ายในศูนย์ Shop ตามแหล่งของลูกค้าเกรด A ใช้บริการอยู่ เป็นที่รู้จักของชาวจีนมากยิ่งขึ้น และสามารถหาซื้อได้ง่ายขึ้น
คาสาคัญ: 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. บทนา

3. ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย

ประเทศจี น ได้ น าเข้ า รั ง นกจาก 3 ประเทศหลั ก คื อ ไทย
อิน โดนี เซี ย และมาเลเซีย โดยก่อ นหน้ าปี พ.ศ. 2555 จีน ได้ ห้ าม
น าเข้ า ทั้ งรั งนกถ้ าจากธรรมชาติ แ ละรั งนกบ้ า นจากทุ ก ประเทศ
เนื่องจากการตรวจพบสารไนไตรท์ ซึ่งเป็นวัตถุเจือปนอาหารเกิ น
มาตรฐาน ในรังนกแดงที่นาเข้าจากมาเลเซีย ในการเปิดตลาดอีกครั้ง
มีการจัดระบบใหม่ด้วยการขึ้นทะเบียน การควบคุมคุณภาพ ทั้งโรค
ความสะอาดและการป้องกันสารตกค้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสารไน
ไตรท์ มีการควบคุมคุณภาพรังนกตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง โดยการ
จัดระบบตั้งแต่ถ้ารังนก โรงคัดล้างบรรจุ จนถึงผลิตภัณฑ์สุดท้าย [1]
ในการส่งออกรังนกของไทยไปจีนจะต้องผ่านการรับรองจาก 2
หน่ ว ยงาน คือ สานั ก งานรั บ รองและควบคุ ม คุณ ภาพจี น (CNCA)
และกระทรวงควบคุมคุณภาพ ตรวจสอบและกักกันโรคแห่งประเทศ
จีน(AQSIQ) ซึ่งมีข้อกาหนดในการขึ้นทะเบียนแหล่งผลิตรังนกต้องมี
การจัดระบบการป้องกันโรคไข้หวัดนกและโรคนิวคาสเซิล มีแผนการ
ตรวจสอบสารตกค้าง โลหะ รวมถึงศูนย์รวบรวมรังนกต้องมีระบบ
GMP และ HACCP ที่ได้รับรองโดยกรมปศุสัตว์ สานักงานมาตรฐาน
สินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) [2]
จีนเป็นตลาดนาเข้ารังนกที่ใหญ่ ที่สุดของไทย ชาวจีนส่วนใหญ่
เห็นว่ารังนกเป็นสินค้าพรีเมียมของทุกเพศทุกวัย จนได้สมญานามว่า
ไข่ มุ ก แห่ งเอเชี ย และได้ รั บ ความนิ ย มให้ ผู้ ป่ ว ยบริ โภค หรื อ เป็ น
ของขวัญให้กับผู้ใหญ่ โดยจีนเป็นตลาดนาเข้ารังนกที่ใหญ่ที่สุดของ
ไทยและรังนกไทยได้รับความนิย ม เนื่องจากมีคุณภาพสูง เนื้อแน่น
หอมนุ่ม และไม่ละลายง่าย จึงคาดว่า การเปิดตลาดครั้งนี้ จะช่วยให้
ราคารังนกในประเทศให้สูงขึ้น ทั้งนี้รังนกในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างของ
ไทย เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดในโลก รังนกจากพื้นที่เหล่านี้จึงเป็นที่ชื่น
ชอบของชาวจี น มาก [5] ผู้ ป ระกอบการส่ งออกรั งนกไทยในเขต
จังหวัดปัตตานีจึงมีเป้าหมายที่จะขยายตลาดส่งออกรังนกไปประเทศ
จีน ซึ่งจะช่วยพัฒนาระบบเศรษฐกิจ อีกทั้งช่วยเพิ่มการจ้างงานให้แก่
คนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้อีกด้วย
ผู้วิจัยจึงมีความประสงค์จะศึกษารูปแบบการดาเนินธุรกิจการ
ส่ งออกผลิ ต ภั ณ ฑ์ รั งนกไปประเทศจี น ของผู้ ป ระกอบการในเขต
จังหวัดปั ตตานี เพื่ อเป็ นแนวทางให้ กับ ผู้ป ระกอบการรายอื่น ๆ ที่
สนใจดาเนินธุรกิจในลักษณะเดียวกัน ช่วยให้ผู้ประกอบการได้เพิ่ม
ศักยภาพการส่งออก และช่วยให้เกิดการขยายปริมาณการส่งออกรัง
นกไทยไปประเทศจีนอีกด้วย

1. ประโยชน์ ท างด้ า นวิ ช าการ เป็ น การเพิ่ ม พู น องค์ ค วามรู้
ทางด้านการจัดการธุรกิจ เพื่อให้เข้าใจความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล
ระหว่างปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการส่งออกรังนกไทยไปยังประเทศ
จีน
2. ประโยชน์ในการนาไปประยุกต์ใช้ของผู้ประกอบการ ได้รับ
ทราบรูปแบบการดาเนินธุรกิจการส่งออกผลิตภัณฑ์รังนกไปประเทศ
จี น สามารถเป็ น แนวทางในการก าหนดกลยุ ท ธ์ ก ารแข่ งขั น เป็ น
ประโยชน์ในการแก้ไข ปรับปรุง พัฒนาแนวทางการส่งออกรังไทยไป
ประเทศจีน
4. กรอบแนวคิดในการวิจัย
การดาเนินธุรกิจส่งออกผลิตภัณฑ์รังนกของ
ห้างหุ้นส่วนจากัด แหลมทอง รังนกไทย
- ด้านบุคลากร
- ด้านการผลิต
- ด้านการเงิน
- ด้านการตลาด
- ด้านการส่งออก

รูปแบบการดาเนินธุรกิจการส่งออก
ผลิตภัณฑ์รังนกไปประเทศจีนของ
ห้างหุ้นส่วนจากัด แหลมทองรังนกไทย
รูปที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

5. วิธีดาเนินการวิจัย
บ ท ค วาม วิ จั ย นี้ เป็ น การวิ จั ย เชิ งคุ ณ ภ าพ (Qualitative
Research) ที่รวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ เจาะลึก (In-depth
Interview) ผู้ประกอบการและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ ฝ่ายจัดซื้อ
วัตถุดิบ ฝ่ายผลิต ไปจนถึงฝ่ายจัดจาหน่าย โดยวิธีการดาเนินการมี
ดังนี้
1. กลุ่มประชากรเป้าหมายที่ศึกษา ได้แก่ ผู้ประกอบการธุรกิจรัง
นกในเขตจั งหวั ด ปั ต ตานี ที่ มี ก ารส่ งออกไปประเทศจี น โดยการ
สัมภาษณ์ เจาะลึ กผู้ประกอบการและบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดใน
ห้างหุ้นส่วนจากัด แหลมทองรังนกไทยไทย ตั้งแต่ ฝ่ายจัดซื้อวัตถุดิบ
ฝ่ายผลิต ไปจนถึงฝ่ายจัดจาหน่าย เพื่อศึกษาวิธีการดาเนินงาน และ
ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการส่งออกผลิตภัณฑ์รังนกไปประเทศ
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ โดยการศึกษา
จากเอกสารที่ เกี่ ย วข้ อ ง น ามาสร้ า งแบบสั ม ภาษณ์ ซึ่ งเป็ น แบบ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structure Interview) มีการติดต่อผู้ให้

2. วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิผลต่อการส่งออกผลิตภัณฑ์รังนกไป
ประเทศจีนของผู้ประกอบการในเขตจังหวัดปัตตานี
2. เพื่อศึกษารูปแบบการดาเนินธุรกิจส่งออกผลิตภัณฑ์รังนกไป
ประเทศจีนของผู้ประกอบการในเขตจังหวัดปัตตานี
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สัมภาษณ์เพื่อนัดหมายการสัมภาษณ์ โดยใช้คาถามที่มีการเตรียมไว้
ล่วงหน้า
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัย ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
การให้สัมภาษณ์เจาะลึกจากกลุ่มเป้าหมาย
4. การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์
ผู้วิจัยได้ทาการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ทาการศึกษาเอกสาร เพื่อวิเคราะห์ภาพรวมของ
ธุรกิจรังนก โดยอาศัยข้อ มูลทุติยภูมิที่รวบรวมจากหน่วยงานต่างๆ
มาใช้ในการวิเคราะห์เชิงพรรณนา เพื่อหาปัจจัยที่มีผลต่อการส่งออก
ผลิตภัณฑ์รังนกไปประเทศจีน
ขั้นตอนที่ 2 นาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เป็นกรอบแนวคิด ปัจจัย
ที่ส่งผลกระทบต่อการส่งออกผลิ ต ภัณ ฑ์ รังนกไปประเทศจีน และ
รูปแบบการดาเนินงานของห้างหุ้นส่วนจากัด แหลมทอง รังนกไทย
ขั้ น ตอนที่ 3 ใช้ ข้ อ มู ล จากการสั ม ภาษณ์ และข้ อ มู ล ที่ ไ ด้
รวบรวมจากหน่ วยงานต่ างๆ มาใช้ในการวิเคราะห์เชิ ง พรรณนา
ด้วยการจัดหมวดหมู่ การจัด รูปแบบ การตีค วาม และสรุ ป ความ
ต้องการของผู้วิจัย เพื่อหาปัจจัยที่ มีผลต่อการดาเนินธุรกิจ ส่งออก
ผลิตภัณฑ์รังนกสู่ประเทศจีนของ ห้างหุ้นส่วนจากัด แหลมทองรังนก
ไทย

2.ฝ่ า ยมาตรฐานการส่ งออก จะประกอบไปด้ ว ย GMP
CODEX, HACCP CODEX, ฮาลาล, อย., IQTC (ศู น ย์ วิ เ คราะห์
ผลิตภัณ ฑ์รังนกแห่งประเทศจีน ) อีกทั้งจัดทาใบสั่งซื้อ (Purchase
Order) ที่ ร ะบุ ร ายการผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละจ านวนผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ลู ก ค้ า
กาหนด และจัดทาใบแจ้งหนี้ที่ระบุราคาสินค้าที่ลกู ค้าต้องดาเนินการ
ช าระหลั ง จากที่ สิ น ค้ า ได้ ส่ ง มอบถึ ง ลู ก ค้ า เป็ น ที่ เรี ย บร้ อ ยแล้ ว
ระยะเวลาในการขนส่งผลิตภัณฑ์ภายใน 7 วัน โดยทางพนักงานจะ
ติดต่อกับลูกค้าผ่านทาง E-mail หรือ Line ส่วนตัวของลูกค้า ปัจจัย
ด้านการบริหารบุคคลถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่สาคัญเช่นกัน เพราะ
การทาธุรกิจระหว่างประเทศหากบุคลากรขาดความเข้าใจถึงความ
ต้องการของลูกค้าในต่างประเทศก็จะไม่สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ได้
ตรงกลุ่มเป้าหมาย
6.2 ข้อมูลด้านการผลิต
วัสดุและอุปกรณ์หลักที่ใช้ในการผลิต ประกอบด้วย รังนก,
แหนบ, ถ้วย, แผ่นบล็อก, กรวย, กล้องจุลทัศน์ส่องความสะอาดรัง
นก, ตาชั่ง, เครื่องวัดความชื้น, เครื่องลดความชื้น, พัดลม เป็นต้น
ลัก ษณะและรูป แบบการผลิ ต จะไม่ ใช้เครื่อ งจั กรแต่ จะใช้
แรงงานฝีมือในการผลิตคัดแยกความสะอาดโดยกระบวนการผลิตจะ
เริ่มต้ นตั้ งแต่ การน าวัต ถุดิบ (รังนกแห้ง) มาคั ดแยกประเภทรัง ซึ่ ง
แบ่งเป็น รังเปล, รังหมึก และเศษรัง แล้วนารังนกที่คัดแยกประเภท
เศษรั ง เรี ย บร้ อ ยแล้ ว มาล้ า งท าความสะอาดสิ่ งสกปรกทั้ งหมด
เพื่อที่จะได้นารังนกที่สะอาดมาอัดบล๊อคขึ้นรูปทาเป็นรังเปลและนา
เศษรังมาทาเป็นรังแผ่น แล้วนาบล๊อครังนกมาเป่าด้วยพัดลมเพื่อให้
แห้ง หลังจากตากแห้งได้ความชื้น 5-10 % ตามมาตรฐานของสถาน
ประกอบการ จากนั้นจะทาการแกะรังนกออกจากบล็อกด้วยความ
ระมัดระวังเพื่อไม่ให้เกิดชิ้นแตก ต่อด้วยการชัง่ น้าหนักผลิตภัณฑ์เพื่อ
ควบคุ ม น้ าหนั ก ต่ อ กล่ อ งให้ เป็ น ไปตามมาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละ
ตรวจเช็คคุณภาพผลิตภัณฑ์เพื่อควบคุมคุณภาพและความสมบูรณ์
ของรังนกแห้งก่อนบรรจุตามเกรด, ขนาด ตามที่ลูกค้าหรือบริษั ท
กาหนด
กาลังการผลิตต่อปีที่ประมาณ 2,400 กิโลกรัม โดยเฉลี่ยวัน
ละ 6.7 กิ โลกรั ม และ 200 กิ โลกรั ม ต่ อ เดื อ น และลั ก ษณะการ
ควบคุ ม คุณ ภาพโดยการเช็ค กั บ เครื่อ งมือ ตรวจวัด ที่ ผ่ านการสอบ
เทียบ เช่น ตาชั่งน้าหนัก, เครื่องวัดความชื้น, และทาการจัดบันทึกใส่
เอกสาร GMP
การจัดเก็บสินค้า จะจัดเก็บตามอุณหภูมิห้อง ซึ่งผลิตภัณฑ์
จะถูกบรรจุใส่กล้องพลาสติก เมื่อมีออเดอร์ฝ่ายผลิตก็จะเอามาฉีด
ความชื้ นที่ 18 % เพื่ อ ให้ ได้ต ามมาตรฐานที่ได้ท าการตกลงไว้กั บ
ลูกค้า
การคลังสินค้าจะนาผลิตภัณฑ์รังนกที่ได้ไปจัดเก็บในสภาวะ
ที่เหมาะสมเพื่อรอจาหน่าย จากนั้นก็ดาเนินการส่งมอบผลิตภัณ ฑ์
โดยการขนส่งสินค้าจะต้องควบคุมสภาพแวดล้อมในการขนส่งให้
เหมาะสมกับ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เพื่ อถนอมรักษาคุ ณ ภาพผลิ ตภั ณ ฑ์ ตั้ งแต่
บริษัทจนถึงมือลูกค้า

6. ผลการวิจัย
รูปแบบการดาเนินธุรกิจการส่งออกผลิตภัณฑ์รังนกไปประเทศจีน
ของผู้ประกอบการในเขตจังหวัดปัตตานี จากการวิจัย สามารถสรุ ป
ผลได้ดังนี้
6.1 ด้านบุคลากร
การคัดเลือกบุคลากรด้านการผลิตจะเน้นบุ คคลในพื้น ที่
จังหวัด ปั ต ตานี ที่ มี ป ระสบการณ์ ในการท างาน สามารถท าความ
สะอาดรังนกได้ตามรูปแบบที่ กาหนด มี ความขยั น อดทน ซื่อสัต ย์
และไม่มีปัญหาเรื่องสายตา เนื่องจากการทาความสะอาดรังนกเป็น
งานละเอี ยด งานฝี มื อ จะต้ อ งใช้ สายตาเป็ น หลัก โดยไม่ ได้ มี การ
จากัดวุฒิการศึกษา จานวนบุคลากร 30 ราย แบ่งเป็นฝ่ายที่มีความ
ชานาญเกี่ ย วกั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ รั งนก 26 รายและบุ ค ลากรที่ มี ค วาม
ชานาญด้านการส่งออก 4 ราย ซึ่งบุคลากรที่มีความชานาญเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์รังนกโดยจะแบ่งเป็น 5 ส่วน คือ
1) ฝ่ายการคัดแยกผลิตภัณฑ์รังดิบ
2) ฝ่ายการจ่ายงานผลิตภัณฑ์
3) ฝ่ า ยการคั ด เลื อ กความสะอาดผลิ ต ภั ณ ฑ์ มี 3
ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ รังเปล รังหมึก และรังเส้น
4) ฝ่ายประกอบผลิตภัณฑ์ตามข้อกาหนดของลูกค้า
5) ฝ่ายบรรจุผลิตภัณฑ์ตามออเดอร์ของลูกค้า
ส่วนบุคลากรที่มีความชานาญด้านการส่งออกจะแบ่งเป็น
2 ส่วน คือ
1.ฝ่ายบัญ ชีการส่งออก โดยการจัดทาบัญชีปิดสต็อก งบ
ก าไรขาดทุ น งบดุ ล ภายในและต่ า งประเทศ ประจ าเดื อ น และ
ประจาปี
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ครอบจักรวาลทั้งเพื่อสุขภาพและความงาม ผลิตภัณ ฑ์ที่ผลิตขึ้น มี
มาตรฐาน ใช้กระบวนการผลิตที่มีคุณภาพระดับสากล จึงสามารถ
กาหนดราคาได้ค่อนข้างสูง
6.4.3 การจัดจาหน่าย
แหล่ ง ตลาดส่ ว นใหญ่ จ ะอยู่ ใ นประเทศจี น ที่ นิ ย ม
รับประทานผลิตภัณ ฑ์รังนก เช่น สนามบิน (ขาออก), ศูนย์การค้า
ขนาดใหญ่, มินิมาร์ท, ผู้บริโภคโดยตรง, ศูนย์ทัวร์ต่างๆ ในประเทศ
ไทย และจัดจาหน่ายโดย สิตา อิมเพรซโซ่
6.4.4 ข้อมูลด้านการส่งเสริมการตลาด
การโฆษณาผลิตภัณ ฑ์ทางโซเซียล โดยการสร้างเพจ
เฟสบุ ค ไลน์แ ละอิ นสตาแกรม เป็ น ต้น ซึ่งเวลามีสิ นค้ าใหม่ๆ ทาง
บริษัทฯ จะส่งข้อมูลให้ตัวแทนจาหน่ายโดยตรงเพื่อประชาสัมพันธ์
ให้กับลูกค้าต่อไป และส่งเสริมการขายโดยการตั้งศูนย์ Shop ตาม
แหล่งของลูกค้าเกรด A ใช้บริการอยู่มาก เช่น สนามบิน (ขาออก),
ศูนย์การค้าขนาดใหญ่, มินิมาร์ท, ผู้บริโภคโดยตรงและศูนย์ทัวร์
6.5 ข้อมูลด้านการส่งออก
6.5.1 ข้อมูลด้านอัตราแลกเปลี่ยน
ปัจจัยด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ
นั้ น เป็ น ปั จ จั ย ที่ ส่ งผลกระทบต่ อ การส่ งออกไม่ ม ากนั ก เนื่ อ งจาก
ผู้ป ระกอบการเลื อกป้ อ งกั น ความเสี่ ยงด้ านอัต ราแลกเปลี่ย นโดย
เลือกให้ลูกค้าชาวจีนชาระเงินเป็นสกุลเงินบาท
6.5.2 ข้อมูลด้านมาตรการทางการค้า
การส่งออกรังนกไทยไปจีนได้ต้องผ่านการรับรองจาก
2 หน่ ว ยงาน คื อ CNCA และ AQSIQ ซึ่ งมี ข้ อ ก าหนดในการขึ้ น
ทะเบี ย นแหล่ งผลิ ต รั งนกต้ อ งมี ก ารจั ด การระบบการป้ อ งกั น โรค
ไข้หวัดนกและโรคนิวคาสเซิล มีแผนการตรวจสอบสารตกค้าง โลหะ
หนั ก รวมถึงที่ ศู น ย์รวบรวมรังนกต้อ งมี ระบบ GMP และ HACCP
ดังนั้นปัจจัยด้านมาตรการทางการค้าถือเป็นหนึ่งในปัจจัยสาคัญของ
การส่งออก
ข้อกาหนดการนาเข้าผลิตภัณฑ์รังนกจากไทย
1) ขอบเขตของการนาเข้าผลิตภัณฑ์รังนก
ขอบเขตของการนาเข้าผลิตภัณ ฑ์รังนก : ผลิตภัณ ฑ์รังนก
จากประเทศไทย ผลิตภัณฑ์รังนก คือ ผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการคาย
น้าลายของนกนางแอ่นหรือนกสายพันธุ์เดียวกัน ได้รับการกาจัดสิ่ง
สกปรกและขนเรียบร้อยแล้ว เป็นผลิต ภัณ ฑ์จากรังนกที่เหมาะแก่
การบริโภคของมนุษย์ ผลิตภัณฑ์รังนกขาวจากไทย คือ ผลิตภัณฑ์รัง
นกเพื่อการบริโภคที่มีสีขาว สีเหลืองหรือสีทอง (สีของรังนกขึ้นอยู่กับ
แหล่งที่อยู่อาศัยของนก) (อ้างอิงจากมาตรฐานเกษตรไทย ฉบับ ที่
TAS 6705-2014)
2) ขอขึ้นทะเบียนรัง (ถ้า) นกนางแอ่นและบริษัทแปรรูป
ผลิตภัณ ฑ์รังนกที่ขนส่งมายังจีนจะต้องมาจากรัง (ถ้า) นก
นางแอ่นที่ได้รับการขึ้นทะเบียนแหล่งผลิตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ของไทย (กาหนดการกรมปศุสัตว์) เรียบร้อยแล้ว อีกทั้งบริษัทที่รับ
แปรรูปผลิตภัณ ฑ์รังนกจะต้องได้รับการขึ้นทะเบียนกับสานักงาน

ประเภทการขนส่งของบริษัทฯ ส่วนใหญ่จะใช้การขนส่งผ่าน
ทางไปรษณี ย์ และ Kerry ค่าขนส่ ง 2,000 บาทต่ อกล่อ ง ต้ น ทาง
ปั ต ตานี - กรุงเทพมหานครฯ - ไต้ ห วัน - ประเทศจี น จะคิ ด เป็ น
น้าหนักการขนส่งที่ตามกาหนด
6.3 ข้อมูลด้านการเงิน
เงินลงทุนเริ่มต้นของผู้ประกอบการผลิตและส่งออกรังนกใน
เขตจั งหวั ด ปั ต ตานี เป็ น เงิ น ทุ น ที่ ได้ ด าเนิ น การกู้ ม าจากสถาบั น
การเงินต่างๆ เช่น สถาบันการเงินธนาคารกรุงไทย, ธนาคารกสิกร
ไทย, ธนาคารกรุ งเทพ, ธนาคารพั ฒ นาวิส าหกิ จ ขนาดกลางและ
ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME), ธนาคารพัฒ นาวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย SME ตามแนวประชารัฐโดย
กระทรวงอุตสาหกรรม และธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่ ง
ประเทศไทย (Exim Bank) เป็นเงินทุนเริ่มต้นในการจัดการธุรกิจใน
ด้านต่างๆ โดยเงินทุนจากสถาบันการเงินตามที่ทางบริษัทได้ริเริ่มกู้
สถาบั น การเงิน ใช้ เป็ น การหมุ น เวีย นเงิน ทุ น ในกระบวนการผลิ ต
ตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงการขนส่งไปยังลูกค้า โดยรายได้รวมของบริษัท
อยู่ที่ประมาณ 100-150 ร้อยล้านบาทต่อปี
6.4 ข้อมูลด้านการตลาด
6.4.1 ข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์
ผู้ ป ระกอบการส่ งออกรั งนกในเขตจั งหวั ด ปั ต ตานี
เป็นผู้ผลิตและจัดจาหน่ายรังนกสด รังนกแปรรูปและผลิตภัณฑ์เวช
สาอางค์ที่คัดสรรพิเศษจากธรรมชาติเพื่อตอบโจทย์สาหรับผู้ที่ใส่ใจ
ในสุขภาพและความงาม ซึ่งเป็นสินค้างานฝีมือ ลวดลายและสีจะทา
ตามออเดอร์ที่ลูกค้ากาหนด โดยผลิตภัณ ฑ์จะควบคู่กับมาตรฐาน
สิ น ค้ า ซึ่ งจะผ่ า นกระบวนการ GMP (หลั ก ปฏิ บั ติ ที่ ดี ในการผลิ ต
อาหาร) และ กระบวนการ HACCP (การวิเคราะห์และควบคุมจุด
วิก ฤต) ตั้ งแต่ เริ่ม ต้ น กระบวนการผลิ ต จนถึ งกระบวนการส่ งออก
เอกลักษณ์ของผลิ ตภัณฑ์ เป็นรังนกแท้ มีสีและกลิ่นตามธรรมชาติ
ของรังนก ไม่มีสีหรือกลิ่นผิดปกติ สะอาด ปราศจากสิ่งแปลกปลอมที่
มองเห็ น ได้ ด้ ว ยสายตา มี ค วามชื้ น ไม่ เ กิ น 18 % โดยน้ าหนั ก
มาตรฐานการรับรองสินค้าที่สถานประกอบการได้รับมีดังนี้
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
การกาหนดราคาจะขึ้นอยู่กับการทาข้อตกลงกับลูกค้า
โดยพิจารณาจากราคารังนกดิบตั้งต้น ส่วนระยะเวลาในการชาระเงิน
ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่ได้ทาการตกลงกันไว้ รังนกเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีราคา
สู ง เพราะเป็ น อาหารเสริ ม บ ารุ ง สุ ข ภาพชั้ น ดี ที่ มี สรรพคุ ณ
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ตามที่ตกลงกับลูกค้า
6) ขอหนังสือรับรองถิ่นกาเนิดสินค้า จาก กรมการค้า
ต่างประเทศ เช่น Form A, Form D, Form E, Form FTA, Form
JTEPA, Form C/O ทั่ วไป ฯลฯ ขอใบรับรองแหล่งกาเนิ ดสินค้ า
(Form C/O) จาก หอการค้าไทย หรือสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทย
7) ส่งเอกสารทางการค้าที่เกี่ยวข้อง (Shipping
Documents) ไปยังผู้นาเข้าในต่างประเทศ
6.5.3 ข้อมูลด้านการชาระเงินระหว่างประเทศ
วิธีการทาสัญญาซื้อขาย ฝ่ายส่งออกจะติดต่อส่งใบสั่งซื้อไป
ทางอีเมล์หรือไลน์ส่วนตัวของลูกค้า ซึ่งลูกค้าจะดาเนินการชาระค่า
สินค้าโดยการโอนเงินเข้าทางบัญชีธนาคารของบริษัทฯ เช่น ธนาคาร
กสิกรไทย ผ่าน Swib Code ซึ่งมีระยะเวลาการชาระเงินภายใน
หนึ่งสัปดาห์หลังจากที่ได้รับสินค้าทั้ง หมด การเรียกเก็บเงินระหว่าง
ประเทศฝ่ายส่งออกจะทาการเรียกเก็บเงินค่าสินค้าในระยะเวลาที่ได้
ตกลงกั นไว้ ซึ่ งโดยปกติ จะเป็ นหนึ่ งสั ปดาห์ห ลงจากที่ ลูก ค้ าได้ รับ
สินค้าแล้ว และยังมีการให้เครดิตแก่ลูกค้าประจาเท่านั้น
6.5.4 ข้อมูลการได้รับการส่งเสริม และความต้องการการ
สนับสนุนการส่งออก ไม่ได้รับการส่งเสริมแต่อย่างใด ไม่ว่าจะเป็น
การส่งเสริมจากหน่วยงานของรัฐบาลหรือเอกชน การส่งออกรังนกมี
กฎหมาย กฎระเบียบและข้อกาหนดในการส่งออกค่อยข้างเยอะมาก
ทางบริษัทจึงต้องการการสนับสนุนการส่งออก ได้แก่ ด้านกฎหมาย
การส่งออกระหว่างประเทศ, การสนับสนุนในการลดอัตราภาษีการ
ส่งออก จากหน่วยงานรัฐบาลที่ เกี่ยวข้องในเรื่องการส่ งออก หรือ
จ าก BOI (Board of Investment) ที่ รู้ จั ก ใน น าม ส านั ก งาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน, และต้องการให้สนับสนุนเรื่องการ
ขนส่งและเอกสารในการส่งออกให้ง่ายและสะดวกมากกว่านี้

รับรองและควบคุมคุณภาพจีน (Certification and Accreditation
Administration of the People’s Republic of China : CNCA)
3) ข้อกาหนดด้านการจัดการระบบควบคุมคุณภาพ
3.1. หน่ วยงานภาครัฐที่ เกี่ยวข้ องของไทยจะต้ องเข้าควบคุ ม ดูแ ล
สุขอนามัย โดยกาหนดระบบการควบคุมด้านสุขอนามัยในขั้นตอน
การเก็บเกี่ยวและการขนส่งรังนก รวมถึง กาหนดแผนประจาปีด้าน
การเฝ้าระวังการแพร่ระบาด ควบคุมโรคที่เกิดจากสัตว์และสารพิษ
ตกค้างในผลิตภัณฑ์
3.2. บริ ษั ท ที่ แ ปรรูป ผลิ ต ภั ณ ฑ์ รังนกจะต้ อ งติ ด ตั้ งระบบควบคุ ม
คุณภาพและระบบการตรวจสอบย้อนกลับ
4) ข้อกาหนดเกี่ยวกับใบอนุญาตด้านการควบคุมโรคของ
ผลิตภัณฑ์รังนกที่ขนส่งไปจีนนั้น ผลิตภัณฑ์รังนกที่นาเข้าจีนทุกล็อท
(ยกเว้ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ รั ง นกที่ ผ่ า นการแปรรู ป แล้ ว ) จะต้ อ งได้ รั บ
ใบอนุ ญ าตผ่ า นการตรวจสอบและกั ก กั น โรคพื ช และสั ต ว์ จาก
AQSIQ
5) ข้อกาหนดใบอนุญาตนาเข้าผลิตภัณฑ์รังนก
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ รั ง นกที่ ต้ อ งการข าเข้ า จะต้ อ งมี ใ บรั บ รอง
แหล่งกาเนิดสินค้า ใบรับรองสุขาภิบาลออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
ไทยที่ เกี่ ย วข้ อ ง (กรมปศุ สั ต ว์ ) ให้ ส อดคล้ อ งกั บ กฏระเบี ย บและ
มาตรฐานของจีน
ขั้นตอนการส่งออกรังนก
1) ตรวจสอบสิทธิพิเศษทางการค้าระหว่างประเทศ เพื่อขอ
หนั งสื อ รับ รองถิ่ น ก าเนิ ด สิ น ค้ า เช่ น 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 หรือสานักงาน
คณะกรรมการส่ งเสริมการลงทุ น หรือ การนิ คมอุต สาหกรรมแห่ ง
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 งา น
คณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ ฯลฯ
3) ตรวจสอบกฎระเบียบของประเทศผู้นาเข้า และขอ
ใบอนุ ญ าต / ใบรับ รอง จากหน่ วยงานที่ ค วบคุ ม หรื อ ที่ เกี่ ย วข้ อ ง
ตามที่ประเทศผู้นาเข้าต้องการ เช่น ขอใบอนุญาตแสดงเครื่องหมาย
มาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ์ อุ ต สาห กรรม จาส านั ก งานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ขอหนังสือรับรองผลิตภัณฑ์ Certificate of
Free Sale) จากสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ขอใช้
เครื่องหมายรับรองฮาลาลและขอใบรับรองผลิตภัณ ฑ์ฮาลาล เพื่อ
การส่งออกจากสานักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศ
ไทย
4) การผ่านพิธีการศุลกากร (e-Customs) โดยการ
ลงทะเบี ยนเป็ นผู้ ผ่ า นพิ ธี ก ารศุ ล กากรทางอิ เ ล็ กทรอนิ ก ส์
(Paperless) และส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร
(e-Export)
5) เลือกรูปแบบการส่งออกทางบก ทางน้าหรือทางอากาศ

7. อภิปรายผลการวิจัย
การดาเนินธุรกิจการส่งออกผลิตภัณฑ์รังนกไปประเทศจีนของ
ผู้ประกอบการในเขตจังหวัดปัตตานี ได้แก่ การบริหารบุคลากรโดย
การเลือกบุคลากรที่มีประสบการณ์ ในการทางาน มี ความสามารถ
ด้ า นการส่ ง ออก มี ค วามเชี่ ย วชาญด้ า นการตลาดต่ า งประเทศ
โดยเฉพาะตลาดผู้บริโภคหลักคือชาวจีน และเน้นจ้างงานคนในพื้นที่
จังหวัดปัตตานี เพื่อสร้างงานสร้างอาชีพก่อให้ เกิดความรักต่อสินค้า
ท้องถิ่นและผูกพันต่อสถานประกอบการ สอดคล้องกับงานวิจัยของ
อุ ษ ณี ย์ พรหมศรี ย า และคณะ [3] ที่ ศึ ก ษาถึ งปั จ จั ย ที่ ส่ งผลต่ อ
ดาเนินงานของธุรกิจของกลุ่มผู้ ผลิตโอทอป ประเภทผ้าและเครื่อง
แต่งกายของผู้ประกอบการโอทอป 5 ดาว ในเขตอาเภอเมือง จังหวัด
ยะลา พบว่าธุรกิจสามารถประสบความสาเร็จได้ เพราะการบริหาร
ด้านบุคลากร โดยส่วนใหญ่มีประสบการณ์ และเป็นคนในพื้นที่ มี
ความชานาญ
ในด้านการควบคุ มคุ ณ ภาพให้ อ ยู่ในระดับ สากลโลก คื อ ผ่ าน
มาตรฐาน GMP และ HACCP พบว่าผลิตภัณฑ์ ของบริษัทฯ มี การ
รักษามาตรฐานของผลิตภัณฑ์ และรักษาเอกลักษณ์ของผลิตภัณ ฑ์
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4. ข้อมูลด้านมาตรการทางการค้า รัฐบาลไทยควรเข้ามา
สนับสนุนการส่งออกรังนกและให้ความช่วยเหลือในการทาข้อตกลง
กับรัฐบาลจีนเพื่อลดข้อกาหนดในการส่งออกรังนกไปประเทศจีน
8.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรท าการศึ ก ษาปั ญ หาและอุ ป สรรคในการส่ ง ออก
ผลิตภัณฑ์รังนกไปประเทศจีนของผู้ประกอบการ โดยแยกเป็นแต่ละ
ด้าน เช่น ปั ญ หาด้านบุ ค ลากร, ด้ านการผลิ ต , ด้านการเงิน , ด้ าน
การตลาด และด้ านการส่ งออก เป็ น ต้ น เพื่ อ น าไปสู่ ก ารวางแผน
กิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาศักยภาพให้ผลิตภัณฑ์รังนก
สามารถออกสู่ตลาดโลกได้อย่างมีมาตรฐานสากลโลก
2. ควรทาการศึกษาถึงปริมาณและความต้องการผลิตภัณฑ์
รังนกของชาวจี น ในเขตพื้ น ที่ ที่ มี ป ระชากรจี น ที่ นิ ย มรับ ประทาน
ผลิตภัณ ฑ์ รังนกอาศัยอยู่เป็ นจานวนมาก เพื่ อสามารถนาไปสู่การ
ส่งออกได้ตรงกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น

เป็นรังนกแท้ไม่ป่ นเปื้ อน และมีแพ็คเกจที่ปรับไปตามรสนิยมของ
ผู้บริโภคชาวจีน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อัปสร อีซอ และคณะ
[4] พบว่าความสาเร็จของการได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์โอทอป 5 ดาว เกิด
จากผลิตภัณฑ์ที่ได้คุณภาพ รวมถึงการสร้างอัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์ที่
แตกต่างไปจากคู่แข่ง เน้นปรับผลิตภั ณฑ์ให้เหมาะกับรสนิยม และ
ความชอบของลูกค้าในแต่ละประเทศ
กล่าวโดยสรุปพบว่าการดาเนินธุรกิจการส่งออกผลิตภัณฑ์
รั งนกไปประเทศจี น ผู้ ป ระกอบการในเขตจั งหวั ด ปั ต ตานี ได้ ใ ห้
ความสาคัญปัจจัยด้านคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ในระดับ
สากล คือการได้รับการรับรองจากหน่วยงานสากลอย่าง GMP และ
HACCP โดยผลิตภัณฑ์จะเป็นรังนกแท้ มีสีและกลิ่ นตามธรรมชาติ
ของรังนก ไม่มีสีหรือกลิ่นผิดปกติ สะอาด ปราศจากสิ่งแปลกปลอมที่
มองเห็นได้ด้วยสายตา มีความชื้นไม่เกิน 18 % โดยน้าหนัก ลูกค้า
หรื อ ผู้ น าเข้ า จึ งเชื่ อ มั่ น และเกิ ด ความมั่ น ใจในผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท าให้
สามารถแข่ งขั น กั บ คู่ แ ข่ งในตลาดเดี ย วกั น ได้ ปั จ จั ย รองลงมาคื อ
ปัจจัยด้านราคา ซึ่งทางบริษัทจะเน้นเรื่องคุณภาพและมาตรฐานของ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ในราคาที่ คู่ แ ข่ งท าไม่ ไ ด้ ท าให้ ลู ก ค้ า จี น สามารถซื้ อ
ผลิต ภั ณ ฑ์ ที่ มีคุ ณ ภาพตามมาตรฐานในราคาไม่สูงจนเกิน ไป และ
สามารถนาสินค้าไปทาตลาดที่จีนได้ง่ายขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ มุรณี อาบู และคณะ [6] ที่อธิบายถึงการกาหนดราคาสินค้าให้
ไม่ สู งจนเกิ น ไป เหมาะสมกั บ คุ ณ ภาพสิ น ค้ า ท าให้ เ พิ่ ม ยอดจั ด
จาหน่ายในจีนได้หลายๆเมื อง ปัจจัยต่อมาคือการจัดจาหน่าย โดย
ทางลู ก ค้ าชาวจี น จะมี ก ารจ าหน่ า ยในศู น ย์ Shop ตามแหล่ งของ
ลูกค้ าเกรด A ใช้บ ริการอยู่ เป็ นที่ รู้จักของชาวจีน มากยิ่งขึ้น และ
สามารถหาซื้อได้ง่ายขึ้น
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8. ข้อเสนอแนะ
8.1 ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย
1. ผู้ ป ระกอบการที่ มี ก ารขยายตลาดผลิ ต ภั ณ ฑ์ รั งนกไป
ประเทศจีน ควรมีบุคลากรที่มีศักยภาพทางด้านภาษาจีนมากกว่า 12 คน เพราะชาวจีนนิยมใช้ภาษาจีนเป็นหลักใช้ภาษาต่างประเทศ
น้ อย หากบุ ค ลากรสามารถสื่อ สารภาษาจีน ได้ ก็ จะสามารถสร้า ง
ความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้าชาวจีนได้อย่างดี และควรจัดบุคลากร
ออกไปเสาะแสวงตลาดใหม่ๆ เช่น การออกบูทแสดงสินค้า เพื่อการ
เติบโตของธุรกิจในตลาดจีน
2. การประชาสัมพันธ์ ผู้ประกอบการควรจัดกิจกรรมพิเศษ
เช่ น การจั ด อี เ ว้ น การออกบู ธ ตามเมื อ งหรื อ มณฑลต่ า งๆ ที่ มี
ประชากรจีนอาศัยอยู่เป็นจานวนมาก เพื่อเจาะกลุ่มลูกค้าเฉพาะ
กลุ่มให้ได้มากยิ่งขึ้น
3. ข้ อมู ล ด้ านอั ต ราแลกเปลี่ ย น ผู้ ป ระกอบการควรเพิ่ ม
ทางเลือกการชาระเงินให้กับลูกค้า นอกจากให้ลูกค้าชาระเป็นสกุล
เงินบาทแล้ว ในขณะที่อัตราแลกเปลี่ยนเงินสกุลบาทและหยวนไม่ มี
ความผันผวนมากจนเกินไป ก็ควรให้ลูกค้าได้มีสิทธิ์เลือกชาระเงิน
สกุลอื่นๆด้วย เพื่ออานวยความสะดวกให้กับลูกค้า และยังสามารถ
เพิ่มลูกค้าที่สะดวกชาระเป็นสกุลเงินอื่นๆ อีกด้วย
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ปัญหาและความต้องการเพื่อการส่งออกผลิตภัณฑ์ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย
ของผู้ประกอบการโอทอป 5 ดาว ในเขตอาเภอเมือง 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 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการดาเนินธุรกิจ ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อการส่งออก รวมถึงความต้องการเพื่อการ
ส่งออกผลิตภัณฑ์ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกายของผู้ประกอบการโอทอป 5 ดาว ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดยะลา โดยเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ
เก็บรวบรวมโดยการสัมภาษณ์เจาะลึก มีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ประกอบการธุรกิจโอทอป 5 ดาว ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดยะลา รวม 5 คน จาก
5 ธุรกิจ ผลการวิจัย พบว่า
1. การดาเนินงานของธุรกิจ ประกอบด้วย 5 ด้าน ดังนี้ 1) ด้านบุคลากร พบว่าผู้ประกอบการธุรกิจโอทอปส่วนใหญ่มีประสบการณ์ใน
การดาเนิน ธุรกิ จมาแล้วมากกว่า 10 ปี เกิ ดจากความชอบ ความใฝ่รู้ และเพื่ อสร้างงานให้ กับคนในพื้น ที่ 2) ด้านการผลิตเน้ นความเป็ น
เอกลักษณ์ของลวดลายและวัตถุดิบเฉพาะของการผลิต 3) ด้านการเงิน ก่อตั้งธุรกิจจากเงินทุนของผู้ประกอบการและจากสมาชิกในกลุ่ม 4)
ด้านการตลาด เน้นกลุ่มลูกค้าผู้หญิงวัยทางานที่มีรายสูง ให้ความสาคัญกับการปรากฏเครื่องหมายรับรองต่างๆ จัดจาหน่ายหลากหลายช่องทาง
และส่งเสริมการตลาดแบบผสมผสาน และ 5) ด้านการส่งออก เน้นปรับผลิตภัณฑ์ให้เหมาะกับรสนิยม และความชอบของลูกค้าในแต่ละ
ประเทศ
2. ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อการส่งออก พบว่าผู้ประกอบการมีปัญหาหลักด้านการเงิน ขาดเงินทุนหมุนเวียน ซึ่งธุรกิจ
ได้แก้ไขโดยการหาพันธมิตรทางธุรกิจ เข้าร่วมโครงการต่างๆ ของรัฐ และทาธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงิน
3. ความต้องการเพื่อการส่งออก พบว่าต้องการให้หน่วยงานภาครัฐดูแลด้านการเงินมากที่สุด ในด้านเงินทุนหมุนเวียน การระดมทุน
รวมถึงดูแลการกู้เงิน และความต้องการด้านการส่งออก คือต้องการให้ดูแลผู้ประกอบการโอทอปอย่างต่อเนื่อง และเกิดความสาเร็จของการ
ส่งออกที่เป็นรูปธรรมและยั่งยืน
คาสาคัญ: 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
ในปัจจุบันมีผู้ผลิตผลิตภัณฑ์โอทอปมีทั้งสิ้น 31,740 ราย
มีผลิตภัณฑ์ทั้งหมดมากถึง 127,063 รายการ โดยมีสินค้าที่ได้รับ
มาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ์ 5 ดาว จ านวนทั้ งสิ้ น 3,254 รายการ [3]
ส าหรั บ จั ง หวั ด ยะลามี ผู้ ผ ลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ์ โ อทอป 255 ราย มี
ผลิตภัณฑ์จานวน 420 รายการ โดยในแต่ละปีผลิตภั ณฑ์สินค้าโอ
ทอปเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างรายได้ให้กับประเทศ โดยมียอดจาหน่วย
รวมสูงถึงประมาณปีละ 80,000 ล้านบาท ที่ผ่านมามีการประมาณ
การมูลค่าการส่งออกต่างประเทศประมาณ 119 ล้านบาท [4] ซึ่ง ณ
ปัจจุบัน กลุ่มผลิ ตภัณ ฑ์เครื่องแต่งกายมุสลิม ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่ม
ของผลิตภัณฑ์โอทอป สาหรับประเทศไทยมีขนาดตลาดเครื่องแต่ง
กายมุสลิมในอาเซียนเป็นสัดส่วนเพียงประมาณ 3% หรือคิดเป็น
มูลค่าประมาณ 390 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือ 1.24 หมื่นล้านบาทต่อ
ปี [5]
จากข้อมูลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาปัญหาและความ
ต้องการเพื่อการส่งออกผลิตภัณฑ์ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย
ของผู้ประกอบการโอทอป 5 ดาว ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดยะลา
ซึ่ งการศึ ก ษาครั้ งนี้ จ ะเป็ น ประโยชน์ น าไปสู่ ก ารสร้า งงาน สร้ า ง
รายได้ ยกระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต ของคนในท้ อ งที่ รวมถึ ง คงไว้ ซึ่ ง
วัฒนธรรมที่ดึงเสน่ห์ทางภูมิปัญญาของชุมชนอย่างยั่งยืน
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1.2.1 เพื่ อศึกษาการดาเนิ นธุรกิ จของผู้ป ระกอบการโอ
ทอป 5 ดาว เพื่อการส่งออกผลิตภัณฑ์ ประเภทผ้าและเครื่องแต่ง
กาย ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดยะลา
1.2.2 เพื่อศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อการ
ส่งออกผลิตภัณฑ์ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกายของผู้ประกอบการ
โอทอป 5 ดาว ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดยะลา
1.2.3. เพื่อศึกษาความต้องการเพื่อการส่งออกผลิตภัณฑ์
ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกายของผู้ประกอบการ
โอทอป 5 ดาว ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดยะลา
1.3 ขอบเขตของการวิจัย
1.3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา
ศึกษาเนื้อหาการดาเนินธุรกิจเพื่อการส่งออก ปัญหาและ
แนวทางแก้ไขปัญ หาเพื่ อ การส่งออก และความต้องการเพื่ อการ

1. บทนา
1.1 ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
โครงการหนึ่ ง ต าบล หนึ่ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ (One Tambon
One Product : OTOP) เป็นโครงการเชิงวัฒนธรรมที่ดึงเสน่ห์ทาง
ภู มิปั ญ ญาของชุม ชน เพื่ อส่ งเสริม สนั บ สนุ น กระบวนการพั ฒ นา
ท้องถิ่น สร้างชุมชนที่เข้มแข็งพึ่งตนเองได้ ให้ประชาชนมีส่วนร่ วม
ในการสร้างงาน สร้างรายได้ ด้วยการนาทรัพยากร ภูมิปัญญาใน
ท้องถิ่นมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์และบริการคุณภาพที่มีจุดเด่นและ
มูลค่าเพิ่มเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ สอดคล้อง
กับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของท้องถิ่น นาไปสู่การสร้างความเจริญ
แก่ชุมชนให้สามารถยกระดับฐานะความเป็นอยู่ของคนในชุมชนให้
ดี ขึ้ น โดยการผลิ ต หรื อ จั ด การทรั พ ยากรที่ มี อ ยู่ ใ นท้ อ งถิ่ น ให้
กลายเป็นสินค้าหรือบริการที่มีคุณภาพ มีจุดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของ
ตนเองที่ สอดคล้องกับวัฒ นธรรมในแต่ละท้องถิ่น โดยมีหลักการ
พื้นฐานสามประการ ได้แก่ ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล พึ่งตนเองและ
คิดอย่างสร้างสรรค์ และการสร้างทรัพยากรมนุษย์ [1]
โค ร ง ก า ร OTOP Product Champion- OPC เป็ น
โครงการที่ดาเนินการโดยกรมพัฒนาชมชุน ซึ่งได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการอ านวยการหนึ่ งต าบล หนึ่ งผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ห่ งชาติ
(กอ.นตผ) เพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพและมาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ์ เพื่ อ การ
ส่งออก โดยการคัดสรรผลิตภั ณ ฑ์ โอทอป ระดั บจังหวัด ภูมิภ าค
และประเทศ แบ่งหมวดหมู่ของผลิตภัณฑ์ออกเป็น 6 ประเภท คือ
1) อาหาร 2) เครื่ อ งดื่ ม 3) ผ้ า เครื่ อ งแต่ งกาย 4) เครื่อ งใช้ แ ละ
เครื่องประดับตกแต่ง 5) ศิลปะประดิษฐ์และของที่ระลึก และ 6)
สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารและยา ด้วยการกาหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์
จากด้ านผลิตภัณ ฑ์ และความเข้มแข็งของชุมชน หลักเกณฑ์ด้าน
การตลาดและความเป็ น มาของผลิ ต ภั ณ ฑ์ และหลั ก เกณฑ์ ด้ า น
คุณภาพผลิตภัณฑ์ นามากาหนดกรอบในการจัดระดับผลิตภัณ ฑ์
(Product Level) ออกเป็น 5 ระดับ ตั้งแต่ 1 ดาว ถึง 5 ดาว ซึ่ง 1
ดาว หมายถึง คุณภาพต่า, 2 ดาว คุณภาพต่า แต่สามารถพัฒนาได้,
3 ดาว คุณภาพปานกลางแต่สามารถพัฒนาเพื่อการส่งออกได้ , 4
ดาว คุณภาพสูงแต่ยังต้องได้รับการปรับปรุง และสาหรับผลิตภัณฑ์
ที่ได้ 5 ดาว คือคุณภาพสูงสามารถส่งออกได้ [2]
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2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจเพื่อการส่งออก
การประกอบธุรกิจส่งออก ผู้ประกอบการจะต้องคานึงถึง
หลักเบื้องต้น 6 ประการ ประกอบด้วย ความพร้อ มของผู้ส่งออก
สินค้า ตลาด การทาสัญญา การชาระเงิน และพิธีการส่งออก อีก
ทั้งผู้ส่งออกจะต้องพิจารณาความพร้อมที่จะดาเนินธุรกิจส่งออก 6
ด้ าน ได้ แ ก่ การจั ด การ การเลื อ กสิ น ค้ า และการผลิ ต การเลื อ ก
ตลาด การทาสัญญาซื้อขาย การชาระเงิน และพิธีการส่งออก [7]
2.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
จงกลบดิ น ทร์ แสงอาสภวิริย ะ [8] วิจั ย เรื่อ งการด าเนิ น งานทาง
ธุรกิจ ของกลุ่ม OTOP ในเขตอ าเภอสัน กาแพง กรณี ศึกษากลุ่ ม
ผลิตภัณฑ์ผ้าและประเภทเครื่องใช้ และเครื่องประดับตกแต่ง ผล
การศึ ก ษ าส าคั ญ สรุ ป ได้ คื อ ตลาดสิ น ค้ า ห ลั ก เป็ นต ลาด
ภ าย ใน ป ระเท ศ ส ภ าพ การด าเนิ น งาน ท างธุ ร กิ จ พ บ ว่ า
ผู้ ป ระกอบการโอทอปส่ ว นใหญ่ มี ก ารวางแผนการด าเนิ น ธุ ร กิ จ
ประจ าปี เพี ย งร้อ ยละ 50 ของผู้ ป ระกอบการ โดยแบ่ งเป็ น การ
วางแผนการตลาด ร้อยละ 57.1 การวางแผนการผลิตสินค้า ร้อย
ละ 35 ปัญหาที่พบในการดาํเนินงานธุรกิจ มี 5 ประเด็นคือ ระบบ
เทคโนโลยีการออกแบบ (40 %) ระบบบัญชีและการเงิน(39.3%)
ระบบ การตลาด (35.7%) และระบบการผลิ ต สิน ค้ า (10.7%)
ตามลาดับ ในภาพรวม ผลการศึกษาสอดคล้องกับงานวิจัยที่ผ่านมา
และยุทธศาสตร์ของประเทศเกี่ยวกับโอทอป คือ ผู้ประกอบการยัง
ขาดเงินทุนหมุนเวียน ขาดความรู้ในการจัดทาแผนธุรกิจ ต้นทุน
วัตถุดิบสูง เป็นต้น รวมทั้ง ธันยมัย เจียรกุล [9] ได้ศึกษาปัญ หา
และแนวทางการปรับ ตัวของ OTOP เพื่ อพร้อมรับ การเปิด AEC
การรวมตัวกันของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) โดยที่ปัญหา
ของ OTOP โดยรวมของทุ ก กลุ่ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ์ นั้ น เกี่ ยวข้ อ งกั บ การ
สร้างเครือข่ายธุรกิจ ด้านการบริหารจัดการ ด้านการตลาด ด้าน
การผลิต ด้านการเงินและแหล่งเงินทุน ด้านเทคโนโลยี และด้าน
การสนับสนุ นจากภาครัฐ สอดคล้อ งกับ ศิริวรรณ ว่องวีรวุฒิ และ
อารมย์ ริ้ ว อิ น ทร์ [10] บทความวิ จั ย เรื่ อ งเงิ น ทุ น หมุ น เวี ย น
ทางเลือกและทางรอดของ SMEs แสดงให้เห็นว่าแนวทางของการ
บริห ารเงิน ทุ น หมุ น เวีย นซึ่ งเป็ น ทางเลื อ กหนึ่ งที่ SMEs สามารถ
น ามาใช้ ต่ อ สู้ เพื่ อ ช่ ว งชิ งความได้ เปรี ย บในเชิ งธุ รกิ จ การบริ ห าร
เงินทุนหมุนเวียนที่มีประสิทธิภาพนเป็นหนึ่งในปัจจัยความสาเร็จ
ของการบริหารธุรกิจ SMEs อีกทั้ง วรรณพร พุทธภูมิพิทักษ์ [11]
ได้วิจัยเรื่องผลิตภัณฑ์ OTOP กับการก้าวเข้าสู่เส้นทาง AEC พบว่า
ประเด็นหลักที่สาคัญของผู้ประกอบการ คือ การพัฒนาทักษะของ
พนักงานทั้ งทักษะทางด้านภาษา ทักษะในการทางานที่ใช้ทั กษะ
ความชานาญเฉพาะด้าน ทั้งการศึกษาเรียนรู้ การฝึกฝน การใช้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นผนวกกับการเติมเต็มผสมผสานกับเทคนิคนวัตกรรม
เทคโนโลยี ที่ ส มั ย ใหม่ แ ละความต้ อ งการของตลาดทั้ ง ในและ
ต่างประเทศซึ่งถือเป็นประเด็นที่สาคัญของประเทศไทยเนื่องจาก
ผู้ ป ระกอบการ OTOP ชาวไทยยั งขาดทั ก ษะเหล่ า นี้ โดยเฉพาะ
ทั ก ษะด้ านภาษา และการได้ รั บ การสนั บ สนุ น อย่ า งจริ งจั งและ
ต่อเนื่อง จากหน่วยงานภาครัฐเพื่อให้ผู้ประกอบการ OTOP ก้าว

ส่งออก ซึ่ งประกอบด้ วยข้อ มู ลด้ านบุ ค ลากร ด้ านการผลิ ต ด้า น
การเงิน ด้านการตลาด และด้านการส่งออก
1.3.2 ขอบเขตของกลุ่มเป้าหมายที่ศึกษา
กลุ่มเป้าหมายที่ศึกษา ได้แก่ ผู้ประกอบการโอทอป
ระดั บ 5 ดาวประเภทผ้ า และเครื่ อ งแต่ งกายในเขตอ าเภอเมื อ ง
จังหวัดยะลา ซึ่งมีจานวนทั้งสิ้น 5 ราย จาก 5 ธุรกิจ
1.3.3 ขอบเขตด้านพื้นที่
ผู้ประกอบการโอทอประดับ 5 ดาวประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย
ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดยะลา
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1.4.1 ทาให้ทราบถึงการดาเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ
โอทอป 5 ดาว เพือ่ การส่งออกผลิตภัณฑ์ประเภทผ้าและเครื่องแต่ง
กาย ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดยะลา
1.4.2 ได้ทราบถึงปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อการ
ส่งออกผลิตภัณฑ์ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกายของผู้ประกอบการ
โอทอป 5 ดาว ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดยะลา
1.4.3 ได้ทราบถึงความต้องการเพื่อการส่งออกผลิตภัณฑ์
ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกายของผู้ประกอบการโอทอป 5 ดาว ใน
เขตอาเภอเมือง จังหวัดยะลา
1.4.4 เป็นประโยชน์สาหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
ส่งเสริ ม สนั บ สนุ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ โอทอปให้ มี ศั ก ยภาพในการส่ งออก
สิ น ค้ า สู่ ต ลาดสากล ตลอดจนน าไปสู่ ก ารวางแผนโครงการและ
กิ จ กรรมต่ า งๆ ที่ เกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาศั ก ยภาพให้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ จ น
สามารถส่งออกสินค้าสู่ตลาดสากลได้อย่างมีศักยภาพ

2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.1 แนวคิดโครงการหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
โครงการหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ถือเป็นนโยบายหลัก
ของรัฐบาลในการเพิ่ มอาชีพ และรายได้ให้กับ ชุม ชนในระดับ ราก
หญ้ า ซึ่ งประกอบไปด้ ว ยผู้ รั บ ผิ ด ชอบทั้ งในส่ ว นของกระทรวง
ทบวง กรม และฝ่ายสนับสนุนที่เป็นภาคเอกชน และถือเป็นรูปแบบ
ของการกระจายรายได้สู่ชุมชนที่ดีที่สุดรูปแบบหนึ่ง โดยประเทศ
ไทยรับแนวคิดการดาเนินโครงการโอทอป มาจากประเทศญี่ ปุ่ น
(Oita International Center: OIC) ทั้ ง นี้ มี ห ลั ก การพื้ น ฐาน 3
ประการ คื อ ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น สู่ ส ากล พึ่ งตนเองและคิ ด อย่ า ง
สร้างสรรค์ การสร้างทรัพยากรมนุษย์
กรมการค้าต่างประเทศ ได้มีการจดทะเบียนเครื่องหมาย
ตราสัญ ลักษณ์ OTOP ในประเทศที่ เป็ นตลาดที่มี ศักยภาพ เช่น
สห รั ฐ อเมริ ก า ส ห ราชอาณ าจั ก ร จี น ญี่ ปุ่ น สาธารณ รั ฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ซาอุดิอาราเบีย ฯลฯ ท าให้ผู้ที่ ไม่ มี
ส่วนเกี่ยวข้องไม่สามารถฉวยโอกาสนาสัญลักษณ์นี้ไปใช้ได้ ส่งผลให้
การใช้ตราสัญลักษณ์ OTOP ในต่างประเทศ สร้างภาพลักษณ์และ
สร้ า งโอกาสให้ สิ น ค้ า โอทอปในตลาดต่ า งประเทศ อี ก ทั้ ง การ
ประชาสัมพันธ์สินค้าโอทอปของไทย ทาให้เพิ่มมูลค่าของสินค้าให้มี
ความน่าเชื่อถือ [6]
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เข้าสู่การแข่งขันในภูมิภาคอาเซียน ก้าวเข้าสู่เวทีการแข่งขัน ระดับ
โลกได้อย่างเต็มความสามารถเต็มศักยภาพ และการวิจัยการถอด
บทเรียนการดาเนินงานด้านการตลาดของธุรกิจโอทอป ระดับ 5
ดาว ในเขตอ าเภอเมื อ ง จั ง หวั ด ยะลา ผลการวิ จั ย พบว่ า การ
ด าเนิ น งานด้ า นการตลาดของธุ ร กิ จ เน้ น ตลาดเป้ า หมายคนวั ย
ท างาน อายุ 30 ปี ขึ้ น ไป รายได้ ร ะดั บ ปานกลางหรื อ มากกว่ า
ธุรกิจเน้นจัดทาผลิตภัณ ฑ์แ ละบรรจุภัณฑ์ให้ได้คุณ ภาพและมีอัต
ลั ก ษณ์ เฉพาะ ภายใต้ ร าคาที่ เ ท่ า กั น หรื อ สู ง กว่ า คู่ แ ข่ ง ขั น จั ด
จ าหน่ ายแบบหลากหลายช่ อ งทาง และส่ งเสริม การตลาดแบบ
ผสมผสาน ปั ญ หาและแนวทางแก้ ไขปั ญ หาการด าเนิ น งานด้า น
การตลาดของธุ ร กิ จ โอทอประดั บ 5 ดาว พบว่ า มี ปั ญ หาด้ า น
ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณ ฑ์ที่ ไม่ได้มาตรฐาน ปัญหาการขาดความ
พร้อมด้านการจัดจาหน่าย ปัญหาการขาดทักษะภาษาอังกฤษใน
การขาย งานวิจัยของอัปสร อีซอ, ปวีณา เจะอารง, สุธิดา วัฒนยืน
ยง, และภูตรา อาแล [12]

(In-depth Interview) ประชากรในการวิจัยได้แก่ ผู้ประกอบการ
โอทอป 5 ดาว เพือ่ การส่งออกผลิตภัณฑ์ประเภทผ้าและเครื่องแต่ง
กาย ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดยะลา รวมจานวนทัง้ สิ้น 6 ราย จาก
6 ธุรกิจ [13] ทั้งนี้ผู้วิจัยศึกษาโดยการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการทุก
รายดังกล่าว คิดเป็นสัดส่วน 100% ซึ่งมี 2 รายคือแบรนด์เก๋บาติก
และกลุ่ ม เยาวชนบาติ ก แฮนด์ เพนท์ คื อ กลุ่ ม เดี ย วกั น ส่ ง ผลให้
กลุ่มเป้าหมายทีม่ ีทตี่ ั้งของสถานประกอบการในอาเภอเมือง จังหวัด
ยะลา มีจานวนทั้งสิ้ น 5 ราย จาก 5 ธุรกิจ คือ คุณ ปิยะ 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
เจาะลึกบุคคลสาคัญ (Key Person) เน้นผู้เป็ นประธานกลุ่มหรือ
รองประธานกลุ่ม เนื่องจากเป็นผู้มีบทบาทสาคัญในการตัดสินใจ
ในการดาเนิน งานภาพรวม ทราบถึงสถานการณ์ ด้านการส่งออก
ตลาดต่างประเทศ ปัญหาที่ส่งผลต่อการส่งออกผลิตภัณ ฑ์ รวมถึง
จัดการแก้ไขปัญหาที่ส่งผลต่อการส่งออกผลิตภัณฑ์
ผู้ วิ จั ย ด าเนิ น การพั ฒ นาและทดสอบความเชื่ อ ถื อ ของ
เครื่องมือวิจัยโดยผู้วิจัยได้ศึกษาตารา เอกสาร จากนั้นได้ออกแบบ
เครื่องมือวิจัย และให้ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์เครื่องมือวิจัยจานวน 3
ท่ า นและน าผลที่ ไ ด้ ม าปรั บ แก้ ป ระเด็ น ค าถามให้ ส อดคล้ อ งกั บ
วัต ถุ ป ระสงค์ ก ารวิจั ย ส าหรับ เครื่อ งมื อ วิจั ย หรื อ แบบสั ม ภาษณ์
เจาะลึ ก ได้แบ่งออกเป็ น 4 ส่ วน ได้แก่ ข้อมูลด้านการสัมภาษณ์
เจาะลึก ข้อมูลด้านการดาเนินงานของธุรกิจ ข้อมูลด้านปัญหาและ
แนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อการส่งออก และความต้องการเพื่อการ
ส่ ง ออกผลิ ต ภั ณ ฑ์ และการรวบรวมข้ อ มู ล ผู้ วิ จั ย ได้ ด าเนิ น การ
สัมภาษณ์ที่สถานประกอบการรวม 5 ธุรกิจ โดยข้อมูลที่ได้จากการ
สัมภาษณ์แบบเจาะลึกจะถูกนาไปจัดหมวดหมู่ เรียบเรียง จาแนก
ภาพย่อยแต่ละธุรกิจ วิเคราะห์เปรียบเทียบ สังเคราะห์และเขียน
พรรณนาเชิงเหตุผล

2.4 กรอบแนวคิดการวิจัย
การดาเนินธุรกิจเพื่อการส่งออกผลิตภัณฑ์
ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกายของ
ผู้ประกอบการโอทอป 5 ดาว จังหวัดยะลา
- ด้านบุคลากร
- ด้านการผลิต
- ด้านการเงิน
- ด้านการตลาด
- ด้านการส่งออก

ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อการ
ส่งออกของผู้ประกอบการโอทอป 5 ดาว
ผลิตภัณฑ์ประเภทผ้าและเครือ่ งแต่งกาย ใน
เขตอาเภอเมือง จังหวัดยะลา
ความต้องการเพื่อการส่งออกผลิตภัณฑ์
ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกายของ
ผู้ประกอบการโอทอป 5 ดาว จังหวัดยะลา

4. ผลการวิจัย
4.1 การดาเนินงานของธุรกิจของกลุ่มผู้ผลิตโอทอป ผลิตภัณฑ์
ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกายของผู้ประกอบการโอทอป 5 ดาว
ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดยะลา
ซึ่งประกอบด้วยการดาเนินงาน 5 ด้าน ได้แก่
4.1.1 ข้ อ มู ล ด้ า นบุ ค ลากร ธุ ร กิ จ โอทอปส่ ว นใหญ่ มี
ประสบการณ์ ในการดาเนินธุรกิจมาแล้วมากกว่า 10 ปี มีสมาชิก
กลุ่มประมาณ 15 คน การด าเนิน ธุรกิจเกิดจากความชอบ ใจรัก
ความใฝ่รู้ และต้องการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับคนในพื้นที่ให้มี
งานทา

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

3. วิธีดาเนินการวิจัย
การวิ จั ย นี้ เ ป็ น การวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ (Qualitative
Research) เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เจาะลึก
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ด้านการส่ งออกและภาษาโดยเฉพาะ ซึ่งท าการแก้ไขโดยการให้
ลูกค้าต่างชาติดูแลการส่งออกด้วยตนเอง รวมถึงไม่รับเงินมัดจาจาก
ลูกค้าต่างชาติเพื่อลดความเสีย่ งจากการถูกปรับหากไม่สามารถผลิต
ได้ตามสัญญา
4.2.3 ปัญหาด้านบุคลากร บุคลากรขาดแคลน ขาดความ
อดทน รวมถึงขาดทักษะการผลิตลายผ้าที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะด้าน
ส่ งผลให้ แ ก้ ไ ขโดยการเน้ น จ้ า งงานคนในพื้ น ที่ และหาช่ อ งทาง
ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐในการจัดการอบรมเพื่อฝึกฝีมือให้กับ
คนในพื้นที่ที่สนใจ
4.2.3 ปัญหาด้านอื่นๆ ดังนี้
ปัญหาด้านการผลิตที่ไม่สามารถผลิตสินค้าได้จานวนมาก
ตามคาสั่งซื้อ ซึ่งธุรกิจเปลี่ยนกลยุทธ์การผลิตสินค้าเป็นเพิ่มมูลค่า
และสร้างความแตกต่างให้กับสินค้า
ปัญหาด้านความต้องการของลูกค้าที่มีความแตกต่างกัน
ในแต่ ล ะพื้ น ที่ และแต่ ล ะประเทศ ซึ่ ง ธุ ร กิ จ ได้ แ ก้ ไขปั ญ หาโดย
การศึกษาข้อมูลลูกค้า จากเอกสารต่างๆ และสังเกตกลุ่มลูกค้าทั้ง
จากการออกงานจาหน่ายสินค้า รวมถึงศึกษาข้อมูลจากฐานลูกค้า
เพื่อผลิตสินค้าให้เหมาะสม และตรงกับความต้องการมากที่สุด
4.3 ความต้ อ งการเพื่ อ การส่ ง ออกผลิ ต ภั ณ ฑ์ ป ระเภทผ้ า และ
เครื่องแต่งกายของผู้ประกอบการโอทอป 5 ดาว ในเขตอาเภอ
เมือง จังหวัดยะลา
จากการศึก ษาความต้อ งการเพื่อการส่งออกผลิตภั ณ ฑ์
ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกายของผู้ประกอบการโอทอป 5 ดาว ใน
เขตอ าเภอเมื อง จังหวัด ยะลา พบว่ า 5 ธุรกิ จมี ค วามต้ องการให้
หน่วยงานภาครัฐดูแล ได้แก่ ความต้องการให้ดูแลด้านการเงินมี
มากที่สุด โดยต้องการให้ช่วยเหลือด้านการระดมทุน รวมถึงดูแล
การกู้เงินให้กับกลุ่มโอทอปขนาดเล็ก รองลงมาคือด้ านการส่งออก
และด้ า นบุ ค ลากร ในส่ ว นของการส่ งออกต้ อ งการให้ จั ด อบรม
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการส่งออกที่เห็นเป็นรูปธรรม และให้
หน่ ว ยงานภาครัฐ ช่ ว ยเป็ น ตั ว กลางในการดู แ ลกระบวนการการ
ส่งออกเพื่อลดความเสี่ยงในการดาเนินการส่งออกทั้ งด้วยตนเอง
และผ่านบริษัทคนกลาง ในด้านบุคลากรต้องการให้สนับสนุนการไป
ดูงานต่างประเทศในอุตสาหกรรมที่เ กี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวคิดใน
การพัฒนาธุรกิจ และผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และการจัดโครงการอบรม
พัฒนาฝีมือด้านการตัดเย็บให้กับคนในท้องถิ่นโดยเฉพาะ เพื่อสร้าง
แรงงานทางเลือก และลดภาวการณ์ขาดแคลนแรงงานด้านการผลิต
ผ้าและเครื่องแต่งกาย ในส่วนด้านการผลิต ต้องการให้หน่วยงาน
ภาครัฐเป็นตัวกลางการจัดซื้อวัตถุที่ใช้ในการผลิตเพื่อให้ได้ราคาส่ง
ทีถ่ ูกกว่าทาให้ได้รับประโยชน์ทั้งผู้ขายวัตถุดิบต้นน้า และผู้ผลิตขั้น
กลางที่เป็นคนไทยด้วยกัน รวมถึงต้องการให้หน่วยงานภาครัฐดูแล
ผู้ประกอบการโอทอปอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะเกิดการส่งออกที่เป็น
รูปธรรมและยั่งยืน

4.1.2 ข้อมูลด้านการผลิต การผลิตส่วนใหญ่เป็นการผลิต
ที่ที่ตั้งของกลุ่ม กาลังการผลิตโดยรวมอยู่ที่ประมาณ 150 ชิ้นต่อวัน
ส่วนใหญ่เป็นการผลิตแบบสต๊อกสินค้า 80% ทั้งนี้การผลิตเน้นผลิต
ภายใต้แบรนด์ของตนเอง โดยคงความเป็นเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์
ผ่านวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต
4.1.3 ข้อมูล ด้านการเงิน ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ก่อตั้ง
ธุรกิ จ จากเงิน ทุ น และจากสมาชิ ก ในกลุ่ ม โดยเงิน ลงทุ น เริ่ม แรก
ประมาณ 15,000 บาท โดยธุ ร กิ จ มี ร ายได้ ป ระมาณเดื อ นละ
50,000 บาท หรือประมาณ 600,000 บาทต่อปี โดยทุกธุรกิจท า
บันทึกบัญชีรายรับและรายจ่ายอย่างง่าย
4.1.4 ข้อมูลด้านการตลาด ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นกลุ่มลูกค้า
ผู้ ห ญิ งวัย ท างานที่ มี ร ายได้ สู ง (ระดั บ B หรือ B up) ในประเทศ
ประมาณ 80% ส าหรับ ลู ก ค้ าต่ างประเทศส่ วนใหญ่ คื อ ประเทศ
อินโดนีเซีย และญี่ปุ่นตามลาดับ มีบรรจุภัณฑ์ที่สวยงามเพื่อสร้าง
มูลค่า ทาให้ ธุรกิ จทากาไรได้ ป ระมาณ 50% ส าหรับ ด้ านการจั ด
จาหน่ ายได้ ใช้ ก ารจั ด จาหน่ ายแบบหลากหลายช่ องทาง (MultiChannel) ทั้ ง ทางตรงและทางอ้ อ ม โดยทางตรงเน้ น การจั ด
จาหน่ายโดยการออกร้านกับหน่วยงานภาครัฐ ส่วนทางอ้อม เป็น
ลั ก ษณะที่ ธุ ร กิ จ จั ด จ าหน่ า ยผ่ า นผู้ ค้ า ส่ ง ผู้ ค้ า ปลี ก และตั ว แทน
จาหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ใช้การส่งเสริมการตลาดแบบ
ผส ม ผ ส าน ทั้ งโฆ ษ ณ าผ่ าน สื่ อ แ บ บ Offline แล ะ Online
Marketing มี ก ารส่ ง เสริ ม การขายโดยการลด แลก แจก แถม
รวมถึงมีการทาการตลาดเพื่อสังคม เช่น การบริจาค เป็นวิทยากร
อาจารย์พิเศษ เพื่อถ่ายทอดความรู้สู่ชมชุน ฯลฯ
4.1.5 ด้ า นส่ ง ออก การส่ ง ออกมี ทั้ ง ให้ ลู ก ค้ า ดู แ ลการ
ส่งออกเองทั้งหมด และดูแลการส่งออกให้กับลูกค้า โดยผลิตภัณฑ์ที่
ขายให้กับลูกค้าต่างชาติจะเน้นปรับผลิตภัณฑ์ให้เหมาะกับรสนิยม
และความชอบของลู กค้ าในแต่ ล ะประเทศ เพื่ อให้ สอดคล้ องกั บ
ความชอบและความต้องการของลูกค้าเฉพาะกลุ่มนั้นๆ แต่จะยั งคง
มาตรฐานและเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ให้มากที่สุด
4.2 ปั ญ หาและแนวทางการแก้ ไ ขปั ญ หาเพื่ อ การส่ ง ออก
ผลิตภัณฑ์ ประเภทผ้ าและเครื่องแต่งกายของผู้ประกอบการโอ
ทอป 5 ดาว ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดยะลา
ธุรกิจโอทอป 5 ดาว ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย ใน
เขตอาเภอเมือง จังหวัดยะลามีปัญหาร่วมที่คล้ายคลึงกัน ดังนี้
4.2.1 ปั ญ หาด้ านการเงิน ซึ่ งส่ ว นใหญ่ มี ปั ญ หาในด้ า น
เงินทุนหมุนเวียน ส่งผลให้ธุรกิจขาดเงินทุนในการเพิ่มปริมาณการ
ผลิตให้เพียงพอต่อความต้องการของตลาด รวมถึงผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ
ออกสู่ ต ลาดทั้ งในและต่ า งประเทศ ซึ่ งธุร กิ จ ได้ แ ก้ ไขโดยการหา
พันธมิตรทางธุรกิจ เข้าร่วมโครงการของรัฐเข้าร่วมโครงการต่างๆ
ของภาครัฐที่มีการสนับสนุนทุนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ และทา
ธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงินที่ให้ดอกเบี้ยราคาพิเศษ และ
หยุดร่วมออกงานแสดงสินค้าที่มียอดขายน้อย
4.2.2 ปั ญ หาด้ านการส่ งออก เนื่ อ งด้ วยผู้ ป ระกอบการ
ขาดความรู้ความเข้าใจด้านการส่งออก และขาดบุคลากรที่มีความรู้
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5.3 ความต้ อ งการเพื่ อ การส่ ง ออกผลิ ต ภั ณ ฑ์ ป ระเภทผ้ า และ
เครื่องแต่งกายของผู้ประกอบการโอทอป 5 ดาว ในเขตอาเภอ
เมือง จังหวัดยะลา
จากการศึกษา พบว่าต้องการให้ห น่วยงานภาครัฐดูแ ล
ด้ า นการเงิ น มากที่ สุ ด ในด้ า นเงิ น ทุ น หมุ น เวี ย น การระดมทุ น
รวมถึงดูแลการกู้เงินให้กับกลุ่มโอทอปขนาดเล็ก ที่เป็นเช่นนี้เพราะ
ผู้ประกอบการโอทอป โดยเฉพาะรายเล็กและรายกลาง มีเงินทุน
จากัด ขาดเงินทุนในการมาเสริมสร้างสภาพคล่องต่อยอดให้ธุรกิ จ
และไม่มีหลักทรัพย์ค้าประกัน ส่งผลให้เกิดการต่อยอดทางธุรกิจที่
ยากลาบาก [17] สอดคล้องกับงานวิจัยของธันยมัย เจียรกุล [9] ที่
พบว่า ภาครัฐควรมีการสนับสนุนในการหาแหล่งทุ นต้นทุนต่าและ
สร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการโอทอปในการเข้าถึงแหล่งเงินทุ น
ดังกล่าว เพื่อสร้างความมั่นใจและความแข็งแกร่งในการแข่งขันของ
โอทอปทั้งเชิงรับในประเทศและเชิงรุกสู่ต่างประเทศ
สาหรับความต้องการด้านการส่งออก คือต้องการให้ดูแล
ผู้ ป ระกอบการโอทอปอย่ า งต่ อ เนื่ อ งจนเกิ ด การส่ ง ออกที่ เ ป็ น
รู ป ธรรมและยั่ ง ยื น ที่ เ ป็ น เช่ น นี้ เ พราะการเข้ า ถึ ง ตลาดและ
ความสามารถในการลงทุนทั้งภายในและต่างประเทศ เป็นปัจจัย
สาคัญ ในการขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย
การเร่งเสริมศักยภาพและสร้างโอกาสให้โดยการ ขยายช่องทางการ
จัดจาหน่ ายผ่ านระบบการจั ด ซื้อจัดจ้างภาครัฐ สนับ สนุน การใช้
ช่องทางการตลาดที่สามารถเข้าถึงกลุ่ มเป้าหมายในประเทศและ
ต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสนับสนุนปัจจัยที่ เอื้อต่อ
การขยายธุรกิจในต่างประเทศ ให้สามารถดาเนินการได้โดยสะดวก
รวดเร็วยิ่งขึ้น [18] ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของวรรณพร พุทธภูมิ
พิทักษ์ [11] ที่พ บว่าต้องการได้รับการสนับ สนุนอย่างจริงจังและ
ต่อเนื่องจากหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้ผู้ประกอบการ OTOP ก้าว
เข้าสู่การแข่งขันในภูมิภาคอาเซียน ก้าวเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับ
โลกได้ อ ย่า งเต็ม ความสามารถเต็ ม ศั ก ยภาพ เต็ ม ภาคภู มิ อั น จะ
น ามาซึ่ ง ความภาคภู มิ ใ จในความเป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ OTOP ของ
ประเทศไทย

5. อภิปรายผล
5.1 การดาเนินงานของธุรกิจของกลุ่มผู้ผลิตโอทอป ผลิตภัณฑ์
ประเภทผ้า และเครื่องแต่งกายของผู้ป ระกอบการ โอทอป 5
ดาว ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดยะลา
จากการวิจัย พบว่าผู้ประกอบการธุรกิจโอทอปส่วนใหญ่มี
ประสบการณ์ ในการดาเนินธุรกิจมาแล้ วมากกว่า 10 ปี เกิดจาก
ความชอบ ใจรัก ความใฝ่ รู้ และเพื่ อ สร้า งงานให้ กั บ คนในพื้ น ที่
สามารถอธิบายได้ว่า ผู้ประกอบการเป็นปัจจัยที่สาคัญที่สุดที่ทาให้
ธุรกิจประสบความสาเร็จ เพราะผู้ประกอบการเป็นผู้กาหนดทิศทาง
วิสัยทัศน์ นโยบาย และกลยุ ทธ์ต่างๆ ให้เหมาะสมกับสิ่งแวดล้อม
และสั งคมที่ ต นด าเนิ น อยู่ เพื่ อ ผลั ก ดั น ธุ ร กิ จ ให้ เกิ ด การพั ฒ นา
ความส าเร็ จ ตามที่ ค าดไว้ [14] ในด้ า นการผลิ ต เน้ น ความเป็ น
เอกลักษณ์ ของลวดลายและวัตถุดิบ เฉพาะของการผลิต ส่งผลให้
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ มี ร าคาสิ น ค้ า สู งกว่ าคู่ แ ข่ ง สอดคล้ อ งกั บ งานวิจั ย ของ
อัปสร อีซอ และคณะ [12] ที่อธิบายเกี่ยวกับความสาเร็จของการ
ได้ ม าซึ่ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ โ อทอป 5 ดาว พบว่ า ความส าเร็ จ เกิ ด จาก
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ได้ คุ ณ ภาพ รวมถึ งการสร้ า งอั ต ลั ก ษณ์ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่
แตกต่างไปจากคู่แข่ง สาหรับด้านส่งออก เน้ นปรับ ผลิตภัณ ฑ์ ให้
เหมาะกับรสนิยม และความชอบของลูกค้าในแต่ละประเทศ ที่เป็น
เช่ น นี้ เ พราะหากต้ อ งการเข้ า ถึ ง ผู้ บ ริ โ ภคในแต่ ล ะประเทศ
ผู้ประกอบการจาเป็นต้องมีความรู้ด้านวัฒนธรรมของประเทศต่างๆ
รวมถึงควรมีการนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาใช้ในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์สินค้าหรือบริการ [15]
5.2 ปั ญ หาและแนวทางการแก้ ไ ขปั ญ หาเพื่ อ การส่ ง ออก
ผลิตภัณฑ์ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย ของผู้ประกอบการโอ
ทอป 5 ดาว ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดยะลา
จากการวิ จั ย พบว่ า ผู้ ป ระกอบการมี ปั ญ หาหลั ก ด้ า น
การเงิน ขาดเงินทุนหมุนเวียน ซึ่งธุรกิจได้แก้ไขโดยการหาพันธมิตร
ทางธุ ร กิ จ เข้ า ร่ ว มโครงการของรั ฐ เข้ า ร่ ว มโครงการต่ า งๆ ของ
ภาครัฐที่มีการสนับสนุ นทุน ในการพัฒ นาผลิต ภัณ ฑ์ ใหม่ และท า
ธุรกรรมทางการเงิน กับ สถาบั น การเงิน ที่ ให้ ด อกเบี้ ยราคาพิ เศษ
สามารถอธิบายได้ว่าการบริหารเงินทุนหมุนเวียนที่มีประสิทธิ ภาพ
เหมาะสมกับประเภทของกิจการ ตรงกับลักษณะและทัศนคติของ
ผู้ประกอบการ จะส่งผลให้กิจการมีสภาพคล่อง มีความสามารถใน
การแข่งขัน และสามารถนาาพาให้ธุรกิจให้อยู่รอดและเจริญเติบโต
ได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิริวรรณ ว่องวีรวุฒิ และ อารมณ์
ริ้วอินทร์ [10] งานวิจัยของธันยมัย เจียรกุล [9] ที่พบว่า ปัญ หา
ของผู้ ป ระกอบการคือ ด้ านการเงิน และแหล่ งเงิน ทุ น ฯลฯ และ
งานวิจัยของจงกลบดินทร์ แสงอาสภวิริยะ [8] พบว่า ปัญหาส่วน
ใหญ่ ใ นการด าเนิ น ธุ ร กิ จ ของผู้ ป ระกอบการ คื อ ด้ า นระบบ
เทคโนโลยีการออกแบบและ ด้านระบบการบัญชีและการเงิน ฯลฯ
และสอดคล้องกับ สานักงานสถิติแห่งชาติ [16] ที่พบปัญหาขาดแข
ลนเงินทุนในการผลิตสินค้า

6. ข้อเสนอแนะ
จากการวิจัย ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเป็น 2 ส่วน ดังนี้
6.1 ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย
ผู้ วิจั ย มี ข้ อ เสนอแนะต่ อ หน่ วยงานที่ เกี่ ย วข้ อ งเพื่ อ การ
พั ฒ นาผู้ป ระกอบการโอทอป 5 ดาว ผลิต ภั ณ ฑ์ ป ระเภทผ้า และ
เครื่องแต่งกาย เพื่อการส่งออก ดังนี้
6.1.1 ควรมีน โยบายด้านการเงิน หรือการช่วยเหลือใน
การระดมทุนสาหรับผู้ประกอบการโอทอปขนาดเล็กโดยเฉพาะ
6.1.2 ควรให้ ค วามรู้ ในการส่ งออกผลิ ต ภั ณ ฑ์ สู่ ต ลาด
ต่างประเทศในรูปแบบที่เป็นรูปธรรม
6.1.3 ควรจัดโครงการดูงานต่างประเทศในอุตสาหกรรม
ที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่การออกแบบ การผลิต และการ

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

240

ภาคบรรยาย

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ประจาปี พ.ศ. 2563 วันที่ 15 – 16 ธันวาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

[8] จงกลบดินทร์ แสงอาสภวิริยะ. การดาเนินงานของกลุ่ม OTOP
ในเขตอาเภอสันกาแพง กรณีศึกษากลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้า
และประเภทเครื่องใช้และเครื่องประดับตกแต่ง. สืบค้นจาก
http://dric.nrct.go.th/index.php?/Search/SearchDetail/
208070.
[9] ธันยมัย เจียรกุล, “ปัญหาและแนวทางการปรับตัวของ
OTOP เพื่อพร้อมรับการเปิด AEC,” วารสารนักบริหาร., ปีที่
34, ฉบับที่ 1, หน้า 177-191, 2557.
[10] ศิริวรรณ ว่องวีรวุฒิ และอารมณ์ ริ้วอินทร์, “เงินทุน
หมุนเวียน ทางเลือกและทางรอดของ SMEs.,” วารสารนัก
บริหาร., ปีที่ 33, ฉบับที่ 1, หน้า 9-14, 2556.
[11] วรรณพร พุทธภูมิพิทักษ์, “ผลิตภัณฑ์ OTOP กับการก้าวเข้า
สู่เส้นทาง AEC: OTOP TO AEC,” วารสารวิจัยมหาวิท ยาลัยเวส
เทิร์น มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์. ปีที่ 1, ฉบับที่ 2, หน้า 100102, 2558.
[12] อัปสร อีซอ, ปวีณา เจะอารง, สุทธิดา วัฒนยืนยง, และ
ภูตรา อาแล, “การถอดบทเรียนการดาเนินงานด้าน การตลาดของ
ธุ ร กิ จ โอทอประดั บ 5 ดาว ในเขตอ าเภอเมื อ ง จั งหวั ด ยะลา,”
วารสารวิทยาการจัดการ., ปีที่ 3, ฉบับที่ 1, หน้า 63-82, 2559.
[13] ไทยตาบล.com. (2 กุมภาพันธ์ 2560). ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์
โอทอป. สืบค้นจาก http://www.thaitambon.com.
[14] Coulter, Mary K, Entrepreneurship in action, 2nd
ed. Upper Saddle River, New Jersey, Prentice Hall,
2003.
[15] ศูนย์วิจัยกสิกรไทย. (2 กุมภาพันธ์ 2560). พฤติกรรม
ผู้บริโภคในอาเซียนตัวแปรสาคัญที่ SMEs ไทยควรรู้ก่อนก้าวสู่
AEC. สืบค้นจากwww.ditp.go.th/contents_attach/90559
/90559.pdf.
[16] สานักงานสถิติแห่งชาติ. สารวจความคิดเห็นของ
ประชาชนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น (OTOP)
พ.ศ. 2554. กรุงเทพฯ: สานักงานสถิติแห่งชาติ. 2554.
[17] มติชนออนไลน์. (16 กุมภาพันธ์ 2560). “ถอดรหัสกูรู
ปีแห่งการปฏิรูป SMEs” สืบค้นจาก https://images-seed.com/ws/Storage/PDF/552230/002/5522300023671PDF
.pdf. 2558.
[18] สานักงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม. (10 สิงหาคม
2560). แผนการส่งเสริม SME ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560-2564). สืบค้น
จาก www.ubu.ac.th/web/files_up/03f2017
052114185579.pdf. 2560.

จัดจาหน่าย เพื่อเป็นแนวคิดในการพัฒนาธุรกิจและผลิตผลิตภัณฑ์
ใหม่ๆ
6.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
6.2.1 ด้ ว ยข้ อ จ ากั ด เรื่ อ งงบประมาณ งานวิ จั ย จึ ง เน้ น
ศึกษาปั ญ หาและความต้องการเพื่อ การส่งออกเฉพาะผลิต ภัณ ฑ์
ประเภทผ้า และเครื่องแต่งกายของผู้ประกอบการโอทอป 5 ดาว
เฉพาะในเขตอาเภอเมือง จังหวัดยะลา จึงขอเสนอแนะสาหรับผู้ที่
สนใจศึกษาปัญหาและความต้องการเพื่อการส่งออกของผลิตภัณฑ์
โอทอปประเภทอื่นๆ ด้วย ได้แก่ ประเภทอาหาร ประเภทเครื่องดื่ม
ประเภทของใช้ ของประดั บ ตกแต่ ง ของที่ ระลึ ก และ ประเภท
สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร รวมถึงการศึกษาเชิงเปรียบเทียบของปัญหา
และแนวทางการแก้ไขปัญหาของผลิตภัณฑ์แต่ละประเภท เพื่อให้
ได้ข้อค้นพบที่น่าสนใจเพิ่มมากยิ่งขึ้น
6.2.2 งานวิจัยนี้ศึกษาปัญหาและความต้องการเพื่อการ
ส่งออกผลิตภัณฑ์ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกายของผู้ประกอบการ
โอทอป 5 ดาว เฉพาะในเขตอ าเภอเมื อ งจั งหวัด ยะลาเป็ น หลั ก
ดังนั้นผู้วิจัย จึงขอเสนอแนะสาหรับ ผู้ที่สนใจ ศึกษาพื้นที่นอกเขต
อาเภอเมือง หรือพื้นที่จังหวัด อื่น รวมถึงการศึกษาเปรียบเทียบเชิง
พื้นที่ ซึ่ งอาจทาให้ได้ข้อค้นพบที่ เป็น ประโยชน์และน่าสนใจมาก
ยิ่งขึ้น
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ปัจจัยที่กำหนดปริมำณกำรส่งออกเมล็ดกำแฟ กำแฟคั่วและกำแฟสกัด
ของไทยกับ 10 ประเทศผู้นำกำรส่งออกของโลก
Factors Determining the Export Volume of Coffee Beans, Roasted and
Extracted Coffee of Thailand and the Top 10 Exporting Countries
กฤติน แซ่อึ่ง1 และ ธนวิทย์ บุญสิทธิ์2
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
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บทคัดย่อ
กาแฟได้รับความนิยมจากผู้บริโภคทุกวัยในหลายประเทศ ส่งผลให้เมล็ดกาแฟ กาแฟคั่วและกาแฟสกัด เป็นสินค้าส่งออกในหลาย
ประเทศทั่วโลก บทความนีม้ ีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการส่งออกเมล็ดกาแฟ กาแฟคั่วและกาแฟสกัด ของประเทศไทยกับ 10
ประเทศผู้น าการส่งออกของโลก และเปรียบเทีย บปริมาณการส่งออกกาแฟของไทยกั บ 10 ประเทศผู้นาการส่งออกโลก โดยใช้ ข้อมูล
ภาคตัดขวางจากฐานข้อมูล International Coffee Organization ในปี 2018 มีกลุ่มตัวอย่างประเทศส่งออกกาแฟทั้งหมด 11 ประเทศ และ
ใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงซ้อน กับการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวในการวิเคราะห์ข้อมูล ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ปริมาณการส่งออกเมล็ดกาแฟ ได้แก่ ผลผลิตเมล็ดกาแฟ ณ ระดับนัยสาคัญ 0.01 ราคากาแฟในการส่งออก และจานวนประชากร ณ ระดับ
นัยสาคัญ 0.05 ราคากาแฟคั่วอัตราเงินเฟ้อ และผลผลิตต่อเฮกแตร์ ณ ระดับนัยสาคัญ 0.1 และจากการเปรียบเทียบปริมาณการส่งออกเมล็ด
กาแฟ พบว่า กลุ่มประเทศที่ส่งออกเมล็ดกาแฟในระดับสูง ได้แก่ ประเทศบราซิลและเวียดนาม จะส่งออกเมล็ดกาแฟมากกว่ากลุ่มประเทศที่
ส่งออกกาแฟในระดับปานกลางและระดับต่า อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ณ ระดับ 0.01
คำสำคัญ: 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 crosssectional 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
สูงสุด ได้แก่ ประเทศในสหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา บราซิล ญี่ปุ่น
[1]
จากความนิยมในการบริโภคกาแฟที่เพิ่มสูงขึ้นทาให้กาแฟเป็น
สินค้าส่งออกในหลายประเทศ และประเทศที่ผลิตกาแฟรายใหญ่
ของโลก ได้แก่ บราซิล เวียดนาม โคลัมเบีย อินโดนีเซีย เอธิโอเปีย
อินเดีย ฮอนดูรัส ยูกันดา เม็กซิโก กัวเตมาลา [2] ราคากาแฟใน

1. บทนำ
กาแฟเป็นเครื่องดื่มที่ได้รับความนิยมมากในหลายประเทศทั่ว
โลก ประชาชนนิยมบริโภคในชีวิตประจาวัน ส่งผลให้ปริมาณความ
ต้องการบริโภคกาแฟโลกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในปี 2560 มีอัตรา
การขยายตัว ร้อ ยละ 1.06 โดยประเทศที่ มีค วามต้อ งการกาแฟ
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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 ดอลลาร์ ต่อกิโลกรัม) สาเหตุหลักที่ทาให้ราคากาแฟลดลง
เกิดจากผลผลิตมีมากกว่าความต้องการ โดยในปี 2558 จน 2562
ความต้องการกาแฟจากเดิม 2 แสนตัน เพิ่มเป็น 5 แสนตัน ซึ่ง
ส่วนใหญ่เป็นผลผลิตจากบราซิลและเวียดนาม [3]
ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตกาแฟรายหนึ่ง แต่ด้วยปัจจุบันคนไทยมี
การบริ โภคกาแฟที่เพิ่ มขึ้ น ส่ งผลให้ธุ รกิจ เกี่ ยวกั บ กาแฟเติบโต
อย่างรวดเร็ว แม้ประเทศไทยจะผลิตกาแฟได้ถึง 30,579 ตัน แต่ก็
ไม่ เ พี ย งพอต่ อ ความต้ อ งการใช้ ก าแฟภายในประเทศ ดั ง นั้ น
ประเทศไทยต้ อ งน าเข้ า กาแฟจากต่ า งประเทศเป็ น จ านวนถึ ง
47,494 ตัน ซึ่งคิดเป็นมูลค่าสูงถึง 1,865 ล้านบาทในปี พ.ศ. 2561
ทั้งโลกสามารถผลิตกาแฟได้ 8.9 ล้านตัน [2] และประเทศไทยจัด
อยู่ในกลุ่มประเทศที่ผลิตกาแฟได้มาก แต่ยังส่งออกได้ไม่เท่ากับ
กลุ่มผู้นา ผู้ศึกษาจึงสนใจที่จะศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณการ
ส่ ง ออกเมล็ ด กาแฟ กาแฟคั่ ว และกาแฟสกั ด ของไทยกั บ 10
ประเทศผู้นาการส่งออกของโลก

ความสัมพันธ์ผกผันกับรายได้จากการส่งออกกาแฟ [6] และยัง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Amini (2018) พบว่า การผลิตกาแฟ
ของอินโดนีเซีย มีผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญและมีความสัมพันธ์
เชิงลบในระยะสั้นและระยะยาว การบริโภคกาแฟในประเทศ ไม่มี
นัยสาคัญในระยะสั้น แต่มีนัยสาคัญและมีความสัมพันธ์เชิงลบใน
ระยะยาว ราคากาแฟระหว่ า งประเทศ ไม่ มี ผ ลกระทบอย่ า งมี
นั ย ส าคั ญ ในระยะสั้น และระยะยาว GDP ต่ อ หั ว ของญี่ ปุ่ น ไม่มี
ผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญในระยะสั้น แต่ในระยะยาวมีผลกระทบ
อย่างมีนัยสาคัญและความสัมพันธ์เชิงบวก [4]
Hong (2016) ค้นพบว่า ปัจจัยหลักของความผันผวนของราคา
ได้แก่ อัตราแลกเปลี่ยนและราคาส่งออกของประเทศผู้ส่งออกอื่น
เช่น บราซิลและโคลอมเบีย ราคาส่งออกกาแฟบราซิลส่งผลดีต่อ
ราคากาแฟเวียดนามและการแข่งขันระหว่างสองประเทศในตลาด
กาแฟโลกในขณะที่กาแฟโคลอมเบีย ครองส่วนแบ่งการตลาดของ
ตนเอง เพื่ อ ส่ งเสริ ม การเติ บ โตอย่า งยั่ งยื น ในการส่งออกกาแฟ
เวียดนามจาเป็นต้องรักษาตลาดที่มีเสถียรภาพและลงทุนมากขึ้น
[7]
จากงานวิจัยที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่า ผลผลิตกาแฟ ราคา
ในการส่งออก และอัตราแลกเปลี่ยน มีผลกระทบต่อการส่งออก
เมล็ดกาแฟ กาแฟคั่วและกาแฟสกัดทั้งในระยะสั่นและระยะยาว
ท าให้ เ กษตรกรรู้ถึงปั จจัย ที่มี ผลต่อการส่งออกออกเมล็ดกาแฟ
กาแฟคั่วและกาแฟสกัด เพื่อที่จะมีรายได้จากการส่งออกที่เพิ่ม
มากขึ้น

2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการส่งออกเมล็ดกาแฟ กาแฟ
คั่ว และกาแฟสกัดของไทยกับ 10 ประเทศผู้นาการส่งออกกาแฟ
โลก
2. เพื่อเปรียบเทียบปริมาณการส่งออกกาแฟของไทยกับ 10
ประเทศผู้นาการส่งออกโลก

4. วิธีกำรศึกษำ
ในการเที ย บปริ ม าณการส่ งออกเมล็ ด กาแฟ กาแฟคั่ ว และ
กาแฟสกัด ของไทยกับ 10 ประเทศผู้นาการส่งออกของโลก ใช้
การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่ายและการ
วิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลและสถิติการทดสอบเอฟ (F-test) ใน
การทดสอบสมมติฐานเพื่อเปรียบเทียบการส่งออกของทั้ง3กลุ่ม
ประเทศ โดยการวิเคราะห์แบบจาลองประกอบด้วย 3 แบบจาลอง
ดังนี้
แบบจาลองที่ 1

3. งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง
บทความนี้เป็นการศึกษาปัจจัยที่กาหนดปริมาณการส่งออก
เมล็ดกาแฟ กาแฟคั่วและกาแฟสกัดของไทยกับ 10 ประเทศผู้นา
การส่งออกของโลก ซึ่งมีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการส่งออก
กาแฟ เช่ น การศึ ก ษาของ Prajanti, Pramono and Adzmin
(2020) ซึ่งค้นพบว่า ตัวแปรของการผลิตกาแฟในประเทศบางส่วน
ก่อให้เกิดอิทธิพลเชิงบวกและมีนัยสาคัญต่อปริมาณการส่งออก
กาแฟในอิ น โดนี เ ซี ย อย่ า งไรก็ ต ามตั ว แปรของราคากาแฟใน
ประเทศ ราคากาแฟโลก และอั ต ราแลกเปลี่ ย นรู เ ปี ย ห์ ต่ อ เงิ น
ดอลลาร์สหรัฐไม่ได้มีผลอย่างมีนัยสาคัญต่อปริมาณการส่งออก
กาแฟในอินโดนีเซีย [5] ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Kiprono
(2019) ซึ่งกล่าวว่า ปัจจัยระยะสั้นและระยะยาวที่มีอิทธิพ ลต่ อ
รายได้ จ ากการส่ ง ออกกาแฟในเคนยา คุ ณ ภาพและอั ต รา
แลกเปลี่ ย นที่ แ ท้ จ ริ ง มี ผ ลในเชิ งบวกต่ อ การส่ ง ออกกาแฟที่ ท า
รายได้ในระยะสั้นและระยะยาว ในทางกลับกันการผลิตกาแฟใน
ประเทศส่งผลเชิงบวกต่อรายได้จากการส่งออกกาแฟในระยะยาว
ในขณะที่ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศที่แท้จริงของโลกแสดง

𝐸𝐼𝑇 = 𝛽0 + 𝛽1 (𝑃𝐷𝑇) + 𝛽2 (𝑝𝑐𝑒) + 𝛽3 (𝑃𝐶𝑅)
+𝛽4 (𝐼𝑁𝐹) + 𝛽5 (𝐸𝑋𝐶) + 𝛽6 (𝑃𝑂𝑃)
+𝛽7 (𝐶𝐶𝐶) + 𝛽8 (𝑌𝐼𝐸𝐿𝐷) + 𝜇

แบบจาลองที่ 2

𝑙𝑜𝑔𝐸𝐶𝑅 = 𝛽0 + 𝛽1 𝑙𝑜𝑔(𝑃𝐷𝑇) + 𝛽2 𝑙𝑜𝑔(𝑃𝐶𝐸)
+𝛽3 log(𝑃𝐶𝑅) + 𝛽4 log(𝐼𝑁𝐹)
+𝛽5 log(𝐸𝑋𝐶) + 𝛽6 log(𝑃𝑂𝑃)
+𝛽7 𝑙𝑜𝑔(𝐶𝐶𝐶) + 𝛽8 𝑙𝑜𝑔(𝑌𝐼𝐸𝐿𝐷) + 𝜇

แบบจาลองที่

𝐸𝐶𝐸 = 𝛽0 + 𝛽1 (𝑃𝐷𝑇) + 𝛽2 (𝑃𝐶𝐸)
+𝛽3 (𝑃𝐶𝑅) + 𝛽4 (𝐼𝑁𝐹) + 𝛽5 (𝐸𝑋𝐶)
+𝛽6 (𝑃𝑂𝑃) + 𝛽7 (𝐶𝐶𝐶) + 𝛽8 (𝑌𝐼𝐸𝐿𝐷) + 𝜇

แบบจาลองดังกล่าว มีตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา ดังนี้
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ตัวแปรอิสระ
PDT คือ ผลผลิตเมล็ดกาแฟ (ตัน)
PCE คือ ราคากาแฟสกัดในการส่งออก (USD)
PCR คือ ราคากาแฟคั่วในการส่งออก (USD)
INF คือ อัตราเงินเฟ้อของประเทศ (%)
EXC คือ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (บาท)
POP คือ จานวนประชากร (คน)
CCC คือ ผู้บริโภคกาแฟหน่วย (แก้วต่อวัน)
YIELD คือ ผลผลิตต่อเฮกแตร์
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6.1 ปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรส่งออกกำแฟ กำแฟคั่วและกำแฟสกัด
ไทยกับ 10 ประเทศผู้นำกำรส่งออกโลก
การศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ ส่ งผลต่ อ ปริ ม าณการส่ งออกเมล็ ด กาแฟ
กาแฟคั่วและกาแฟสกัดของไทยกับ 10 ประเทศผู้นาพบว่า ตัวแปร
อิสระอย่างน้อย 1 ตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อปริมาณการส่งออกเมล็ด
กาแฟ กาแฟคั่วและกาแฟสกัด ณ ระดับนัยสาคัญ 0.05 เนื่องจาก
ค่า Prob > F < 0.05 ในทั้งสามแบบจาลอง โดยมีผลการศึกษา
ตามลาดับดังนี้
ปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณการส่งออกเมล็ดกาแฟในผลการศึกษา
ตารางที่ 1 พบว่าตัวแปรอิสระทั้ง 8 ตัว มีอานาจในการพยากรณ์
ได้ร้อยละ 99 (ค่า R-squared เท่ากับ 0.9992) โดยปัจจัยที่ส่งผล
ต่ อ ปริ ม ารการส่งออกเมล็ด กาแฟ คื อ ผลผลิตเมล็ดกาแฟแต่ละ
ประเทศ (ณ ระดับนัยสาคัญ 0.01) ราคากาแฟสกัดในการส่งออก
(ณ ระดับนัยสาคัญ 0.05) จานวนประชากร (ณ ระดับนัยสาคัญ
0.05) ราคากาแฟคั่ ว ในการส่ งออก (ณ ระดั บ นั ย ส าคั ญ 0.10)
อัตราเงินเฟ้อของประเทศ (ณ ระดับนัยสาคัญ 0.10) และผลผลิต
ต่อเฮกแตร์ (ณ ระดับนัยสาคัญ 0.10) โดยปัจจัยสาคัญส่วนใหญ่มี
ผลต่อปริมาณการส่งออกเมล็ดกาแฟ ยกเว้น อัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ และผู้บริโภคกาแฟ ผลผลิตเมล็ดกาแฟแต่ละ
ประเทศเพิ่มขึ้น 1 หน่วย จะทาให้ปริมาณการส่งออกเมล็ดกาแฟ
เพิ่มขึ้น 0.7432 หน่วย ราคากาแฟสกัดเพิ่มขึ้น 1 หน่วย จะทาให้
ปริ ม าณการส่ ง ออกเมล็ ด กาแฟลดลง 0.0007 หน่ ว ย จ านวน
ประชากรเพิ่มขึ้น 1 หน่วย จะทาให้ปริมาณการส่งออกเมล็ดกาแฟ
เพิ่ ม ขึ้ น 0.0002 หน่ ว ย ราคากาแฟคั่ว ในการส่งออกเพิ่ม ขึ้ น 1
หน่วย จะทาให้ปริมาณการส่งออกเมล็ดกาแฟเพิ่ม ขึ้น 0.0025
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Vietnam

171 156

6. ผลกำรวิเครำะห์

491880

Colombia

566

เมื่อพิจารณาปริมาณการส่งออกกาแฟสกัดของประเทศต่าง ๆ
(ภาพที่ 2) พบว่า ประเทศที่มีปริมาณการส่งออกกาแฟสกัดสูงสุด
ของโลก ได้แก่ ประเทศเม็กซิโก รองลงมาคือ โคลัมเบีย เวียดนาม
อินโดนีเซีย บราซิล เอธิโอเปีย อินเดีย ไทย ฮอนดูรัส กัวเตมาลา
และ ยู กั น ดา ตามล าดั บ ซึ่ ง ในกรณี ก าแฟสกั ด ประเทศไทย
สามารถส่งออกได้มากกว่ายูกันดาและกัวเตมาลา

226380

Indonesia

2558

ภำพที่ 2 ปริมาณการส่งออกกาแฟสกัดของโลก พ.ศ. 2560
ที่มา: FAOSTAT
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5. ข้อมูลทั่วไปของกำรส่งออกกำแฟโลก
202980

8303

9000

ตัวแปรตำม
EIT คือ ปริมาณการส่งออกเมล็ดกาแฟ (ตัน)
ECR คือ ปริมาณการส่งออกกาแฟคั่ว (ตัน)
ECE คือ ปริมาณการส่งออกกาแฟสกัด (ตัน)
ในการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบปริมาณการส่งออกกาแฟ
กาแฟคั่วและกาแฟสกัด โดยจาแนกตามปริมาณการส่งออกของแต่
ละประเทศนั้น ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว
(One-way ANOVA) โดยกาหนดให้ ปริมาณการส่งออกสูง = 1
ปริมาณการส่งออกปานกลาง = 2 และปริมาณการส่งออกต่า = 3

Guatemala

9240

10000

2000000

ภำพที่ 1 ปริมาณการส่งออกเมล็ดกาแฟของโลก พ.ศ. 2560
ที่มา: International Coffee Organization

กาแฟของประเทศที่ มี ก ารส่ งออกมากที่ สุ ด (ภาพที่ 1) คื อ
ประเทศบราซิล รองลงมาคือ เวียดนาม โคลัมเบีย อินโดนีเซีย
ฮอนดูรัส อินเดีย ยูกันดา เอธิโอเปีย กัวเตมาลา เม็กซิโก และไทย
ตามลาดับ จะเห็นได้ว่าการส่งออกกาแฟของบราซิลและเวียดนาม
มี ป ริ ม าณสู ง มากเมื่ อ เที ย บการปริ ม าณการส่ ง ออกกาแฟของ
ประเทศอื่น ส่วนการส่งออกกาแฟของไทยมีปริมาณน้อยมากอย่าง
มีนัยสาคัญเมื่อเทียบกับประเทศผู้นาการส่งออกกาแฟโลก
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หน่วยอัตราเงินเฟ้อของประเทศเพิ่มขึ้น 1 หน่วย จะทาให้ปริมาณ
การส่งออกเมล็ดกาแฟลดลง 8719.849 หน่วย และผลผลิตต่อเฮก
แตร์ ข องแต่ ละประเทศ เพิ่ ม ขึ้ น 1 หน่ ว ย จะท าให้ ป ริมาณการ
ส่งออกเมล็ดกาแฟเพิ่มขึ้น 7.8557 หน่วย ก็จะส่งผลให้ปริมาณ
การส่งออกเมล็ดกาแฟมากขึ้น เนื่องจากมีผลผลิตเมล็ดกาแฟที่สูง
พื้นที่การผลิตกาแฟก็มีส่วนในการทาให้ปริมาณการส่งออกเพิ่ม
สูงขึ้น
ปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณการส่งออกกาแฟคั่ว ในตัวแปรอิสระ
สามารถพยากรณ์ปริมาณการส่งออกกาแฟคั่วได้ร้อยละ 99 (ค่า Rsquared เท่ากับ 0.9978) โดยปัจจัยที่ส่งผลต่อปริมารการส่งออก
กาแฟคั่ ว คื อ ราคากาแฟคั่ ว ในการส่ งออก (ณ ระดั บ นั ย ส าคั ญ
0.01) ผู้บริโภคกาแฟ (ณ ระดับนัยสาคัญ 0.05) ผลผลิตต่อเฮก
แตร์ (ณ ระดั บ นั ย ส าคั ญ 0.05) และอั ต ราแลกเปลี่ ยนเงิ นตรา
ต่างประเทศ ณ ระดับนัยสาคัญ 0.10) โดยปัจจัยสาคัญส่วนใหญ่มี
ผลต่อปริมาณการส่งออกเมล็ดกาแฟ ยกเว้น ผลผลิตเมล็ดกาแฟ
แต่ละประเทศ ราคากาแฟสกัดในการส่งออก จานวนประชากร
และอัตราเงินเฟ้อของประเทศ ราคากาแฟคั่วในการส่งออกเพิ่มขึ้น
1 หน่ ว ย จะท าให้ ป ริมาณการส่งออกกาแฟคั่ วเพิ่ม ขึ้น 1.1167
หน่วย ผลผลิตต่อเฮกแตร์เพิ่มขึ้น 1 หน่วย จะทาให้ปริมาณการ
ส่งออกกาแฟคั่วลดลง 0.6636 หน่ว ย ผู้บริโภคกาแฟเพิ่มขึ้น 1
หน่วย จะทาให้ปริมาณการส่งออกกาแฟคั่วลดลง 0.2926 หน่วย
และอั ต ราแลกเปลี่ ย นเงิ น ตราต่ า งประเทศของแต่ ล ะประเทศ
เพิ่ ม ขึ้ น 1 หน่ ว ย จะท าให้ ป ริ ม าณการส่ ง ออกกาแฟคั่ ว ลดลง
0.0553 หน่วย จะส่งผลให้ปริมาณการส่งออกกาแฟคั่วมากขึ้น
เนื่องจากราคาในการส่งออกกาแฟคั่วเพิ่มมากขึ้น ผลผลิตที่ลดลง
และ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ลดลง ก็มีส่วนในการ
ทาให้ปริมาณการส่งออกกาแฟคั่วเพิ่มสูงขึ้น
ปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณการส่งออกกาแฟกาแฟสกัด ในตัวแปร
อิสระสามารถพยากรณ์ปริมาณการส่งออกกาแฟคั่วได้ร้อยละ 99
(ค่า R-squared เท่ากับ 0.9973 )โดยปัจจัยที่ส่งผลต่อปริมารการ
ส่งออกกาแฟสกัด คือราคากาแฟสกัดในการส่งออก (ณ ระดับ
นั ย ส าคั ญ 0.01) ผลผลิ ต เมล็ ด กาแฟแต่ ล ะประเทศ (ณ ระดั บ
นัยสาคัญ 0.05 ) ราคากาแฟคั่วในการส่งออก (ณ ระดับนัยสาคัญ
0.05 ) อัตราเงินเฟ้อของประเทศ (ณ ระดับนัยสาคัญ 0.05 ) อัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (ณ ระดับนัยสาคัญ 0.05 ) และ
ผู้บริโภคกาแฟ (ณ ระดับนัยสาคัญ 0.10) โดยปัจจัยสาคัญส่วน
ใหญ่มีผลต่อปริมาณการส่งออกกาแฟสกัด ยกเว้นจานวนประชากร
และผลผลิตต่อเฮกแตร์ ราคากาแฟสกัดในการส่งออกเพิ่มขึ้น 1
หน่ ว ย จะท าให้ ป ริ ม าณการส่ งออกกาแฟสกั ด เพิ่ ม ขึ้ น 0.0003
หน่วย ผลผลิตของแต่ละประเทศเพิ่มขึ้น 1 หน่วย จะทาให้ปริมาณ
การส่งออกกาแฟสกัดลดลง 0.0439 หน่วย ราคากาแฟคั่วในการ
ส่งออกเพิ่มขึ้น 1 หน่วย จะทาให้ปริมาณการส่งออกกาแฟสกัด
ลดลง 0.0004 หน่วย อัตราเงินเฟ้อของประเทศเพิ่มขึ้น 1 หน่วย
จะทาให้ปริมาณการส่งออกกาแฟสกัดเพิ่มขึ้น 1599.061 หน่วย
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเพิ่มขึ้น 1 หน่วย จะทาให้

ปริมาณการส่งออกกาแฟสกัดเพิ่มขึ้น 7887.206 หน่วย ผู้บริโภค
กาแฟของแต่ละประเทศเพิ่มขึ้น 1 หน่วย จะทาให้ปริมาณการ
ส่งออกกาแฟสกัดเพิ่มขึ้น 8677.802 หน่วยจะส่งผลให้ปริมาณการ
ส่งออกกาแฟสกัดมากขึ้นเนื่องจากราคาในการส่งออกกาแฟสกัด
เพิ่มมากขึ้น อัตราเงินเฟ้อของประเทศที่เปลี่ยนแปลงไป และผู้
ปริโภคกาแฟที่เพิ่มมากขึ้น ก็มีส่วนในการทาให้ปริมาณการส่งออก
กาแฟสกัดเพิ่มสูงขึ้น
6.2 กำรเปรียบเทียบปริมำณกำรส่งออกกำแฟไทยกับ จำแนก
ตำมระดับกำรส่งออก
ผลการทดสอบสมมติฐานเพื่อเปรียบเทียบการส่งออกกาแฟ
กาแฟคั่วและกาแฟสกัด ระหว่างกลุ่มที่มีปริมาณการส่งออกของ
แต่ ล ะประเทศต่ า งกั น ค่ า Pr (F>t) =0.000 ณ ระดั บ นั ย ส าคั ญ
0.05 แสดงให้เห็นว่า การส่งออกกาแฟ กาแฟคั่วและกาแฟสกัด
ของไทยกั บ 10 ผู้ น าการส่ ง ออก โดยจ าแนกตามปริ ม าณการ
ส่งออกของแต่ละประเทศมีความแตกต่างกัน ณ ระดับนัยสาคัญ
ทางสถิติ 0.05

7. อภิปรำยผล
การศึกษาปัจจัยปริมาณการส่งออกเมล็ดกาแฟ กาแฟคั่วและ
กาแฟสกัดของไทยกับ 10 ประเทศผู้นาครั้งนี้ พบว่า ปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการส่งออกเมล็ดกาแฟ ได้แก่ปริมาณผลผลิตของแต่ละ
ประเทศ ราคากาแฟสกั ด ในการส่ งออก ราคากาแฟคั่ ว ในการ
ส่งออก อัตราเงินเฟ้อของประเทศ จานวนประชากร และผลผลิต
ต่อเฮกแตร์ ปัจจัยที่ไม่มีอิทธิพล ได้แก่ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ และผู้บริโภคกาแฟ โดยปัจจัยที่ส่งผลต่อปริมาณการ
ส่งออกเมล็ดกาแฟอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติสู งสุด คือ ปริมาณ
ผลผลิตเมล็ดกาแฟ ซึ่งเป็นไปตามทฤษฎีการผลิต และแนวคิดของ
อุ ป ทาน ยิ่ งมี ป ริ ม าณผลผลิต มากขึ้ น ปริ ม าณการส่ งออกเมล็ด
กาแฟก็จะสูงขึ้น
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการส่งออกกาแฟคั่ว ได้แก่ ราคากาแฟคั่ว
ในการส่ งออก อั ต ราแลกเปลี่ย นเงิ น ตราต่า งประเทศ ผู้ บ ริโภค
กาแฟ และผลผลิตต่อเฮกแตร์ ปัจจัยที่ไม่มีอิทธิพล ได้แก่ ผลผลิต
ของแต่ละประเทศ ราคากาแฟสกัดในการส่งออก อัตราเงินเฟ้อ
ของประเทศ และจ านวนประชากร ซึ่ งปั จ จั ย ที่ ส าคั ญ ที่ สุ ด คื อ
ราคากาแฟคั่วในการส่งออก ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดอุปสงค์การ
ส่งออก เมื่อราคากาแฟคั่วในตลาดโลกสูงขึ้น ปริมาณการส่งออก
กาแฟคั่วย่อมเพิ่มสูงขึ้นตาม
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการส่งออกกาแฟสกัด ได้แก่ ผลผลิตของ
แต่ละประเทศ ราคากาแฟสกัดในการส่งออก ราคากาแฟคั่วในการ
ส่ ง ออก อั ต ราเงิ น เฟ้ อ ของประเทศ อั ต ราแลกเปลี่ ย นเงิ น ตรา
ต่างประเทศ และผลผลิตต่อเฮกแตร์ ปัจจัยที่ไม่มีอิทธิพล จานวน
ประชากร และ ผลผลิตต่อเฮกแตร์ ซึ่งจะเห็นได้ชัดว่า ราคากาแฟ
คั่วส่งผลต่อปริมาณการส่งออกกาแฟสกัดในทิศทางเดียวกัน ส่วน
ราคากาแฟสกัดส่งผลต่อปริมาณการส่งออกกาแฟสกัดในทิศทาง
ตรงกั น ข้ า ม ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ ทฤษฎี อุ ป สงค์ โดยราคาสิ น ค้ า ที่
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เกี่ยวข้องจะส่งผลในทิศทางเดียวกันกับปริมาณสินค้า ส่วนราคา
สินค้าจะส่งผลในทิศทางตรงกันข้ามกับปริมาณผลผลิต

2. ควรมีการส่งเสริมการแปรรูป กาแฟ ถ่ายทอดเทคโนโลยี
และนวัตกรรมในการผลิตกาแฟ การคั่วกาแฟ การสกัดกาแฟ ให้มี
ประสิทธิภาพ ลดต้นทุน เพื่อ ประโยชน์ต่อการพัฒนาการส่งออก
เมล็ดกาแฟและกาแฟสาเร็จรูป เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของไทย
ในการแข่งขันการส่งออกกาแฟให้ทัดเทียมกับประเทศคู่ค้าอื่นได้
3. ควรมีการสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจกาแฟ เพื่อกระตุ้นการ
ผลิตและการบริโภคกาแฟ อันจะส่งผลต่อการเพิ่มขึ้นของคุณภาพ
และระดับราคากาแฟทั้งในและต่างประเทศ

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 านวนผู้ บ ริ โ ภคกาแฟ ผลผลิ ต ต่ อ เฮกแตร์ ถ้ า ปั จ จั ย เหล่ า นี้
เปลี่ยนแปลงไปจะทาให้ ปริมาณการส่งออกกาแฟ กาแฟคั่วและ
กาแฟสกัด เปลี่ยนแปลงไปตามไปด้วย จากผลการศึกษาครั้งนี้ มี
ข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการอบรม ให้ความรู้
กับเกษตรกรในการเพิ่มปริมาณการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพใน
การผลิต ทาให้ผลผลิตกาแฟต่อพื้นที่เพาะปลูกเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งจะ
ส่งผลต่อปริมาณการส่งออกของประเทศในระยะยาวและเพียงพอ
ต่อความต้องการของผู้บริโภคภายในประเทศด้วย

9. กิตติกรรมประกำศ
การศึกษาครั้งนี้สาเร็จลุล่วงได้ด้วยดี เป็นเพราะได้รับความ
กรุณาอย่างยิ่งจาก อาจารย์ ดร.ธนวิทย์ บุญสิทธิ์ อาจารย์ประจา
สาขาวิ ช าเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ แ ละบริ ห ารธุ ร กิ จ
มหาวิ ท ยาลั ย ทั ก ษิ ณ ที่ ท่ า นได้ ใ ห้ ค วามรู้ ค าแนะน าซึ่ ง เป็ น
ประโยชน์ อ ย่ า งยิ่ ง ในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ ขอขอบพระคุ ณ เหล่ า
คณาจารย์ ห ลายท่ า นฃที่ ผ มได้ น าเอาความรู้ จ ากหนั ง สื อ และ
บทความของท่ า นที่ ป รากฏในการอ้ า งอิ ง ครั้ ง นี้ ผมขอกราบ
ขอบพระคุณอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้

ตำรำงที่ 1 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการส่งออกกาแฟ กาแฟคั่วและกาแฟสกัดไทยกับ 10 ประเทศผู้นาการส่งออกโลก
ปริมำณกำรส่งออกเมล็ดกำแฟ ปริมำณกำรส่งออกกำแฟคั่ว ปริมำณกำรส่งออกกำแฟสกัด
Multiple linear regression
Log-log model
Multiple linear regression
ตัวแปร
Robust
Robust
Robust
𝜷
𝜷
𝜷
Std. Err
Std. Err
Std. Err
(t)
(t)
(t)
.7432***
0.0316
-0.2020
0.0861
-0.0439**
0.0048
PDT
(23.50)
(-2.35)
(-9.10)
-0.0007**
0.0001
-0.2257
0.1039
0.0003***
0.0000
PCE
(-4.98)
(-2.17)
(13.67)
0.0025*
0.0006
1.1167***
0.1093
-0.0004**
0.0000
PCR
(3.89)
(10.22)
(-4.65)
-8719.849*
2319.40
-0.0553
0.0233
1599.061**
357.77
INF
(-3.76)
(-2.37)
(4.47)
16926.4
6882.82
0.1570*
0.0394
7887.206**
1008.25
EXC
(2.46)
(3.99)
(7.82)
0.0002**
0.0000
0.1254
0.2384
-5.26e-06
5.43e-06
POP
(6.66)
(0.53)
(-0.97)
22244.97
17184.86
-0.2926**
0.0480
8677.802*
2565.50
CCC
(1.29)
(-6.09)
(3.38)
7.8557*
2.1917
-0.6636**
0.1168
0.2175
0.3326
YIELD
(3.58)
(-5.68)
(0.65)
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
หมำยเหตุ : *มีนยั สาคัญทางสถิติ ณ ระดับ 0.1 **มีนยั สาคัญทางสถิติ ณ ระดับ 0.05 ***มีนยั สาคัญทางสถิติ ณ ระดับ 0.01
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ตำรำงที่ 2 การเปรียบเทียบปริมาณการส่งออกเมล็ดกาแฟ จาแนกตามระดับการส่งออก
แหล่งควำม
Sum of
Mean
ตัวแปร
df
แปรปรวน
squares
square
ระหว่างกลุม่
2.9346E+12
2
1.4673E12
ปริมาณ
ภายในกลุ่ม
2.465E+11
8
3.081E+10
การส่งออก
รวม
3.1811E+12
10

F

p

47.625

0.000**

หมำยเหตุ : **มีนัยสาคัญทางสถิติ ณ ระดับ 0.05

ตำรำงที่ 3 การเปรียบเทียบรายคู่ปริมาณการส่งออกเมล็ดกาแฟ จาแนกตามระดับการส่งออก ด้วยวิธีการ Scheffé
Row Mean –
กำรส่งออกระดับสูง
กำรส่งออกระดับปำนกลำง
Column Mean
-1.0e+06
การส่งออกระดับปานกลาง
0.001
-1.4e+06
-353780
การส่งออกระดับต่า
0.000
0.061
[5] Prajanti, Sucihatiningsih Dian Wisika,
Pramono, Suwito Eko and Adzmin, Fauzal.
(2020). Factors Influencing Indonesia Coffee
Exports Volume. Amsterdam: Atlantis Press.
สืบค้นเมื่อ 22 พฤศจิกายน 2563, จาก
www.atlantis-press.com/proceedings
/icracos-19/125931330
[6] Kiprono, Mutai G. (2019). Determinants of
Coffee Export Performance in Kenya. Kenya
: University of Nairobi.
สืบค้นเมื่อ 22 พฤศจิกายน 2563, จาก
repository.uonbi.ac.ke/handle/11295/108692
[7] Hong, To Thi Kim. (2016). “Effects of
Exchange Rate and World Prices on Export
Price of Vietnamese Coffee,” International
Journal of Economics and Financial Issues.
6(4), 1756-1759. สืบค้นเมือ่ 22 พฤศจิกายน
2563, จากsearch.proquest.com/docview
/1836597465?pq-origsite=gscholar&
fromopenview=true
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ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ออุปสงค์การใช้บริการรถไฟฟ้าของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ปี พ.ศ. 2561
Factors Influencing the Demand for Electric Train Services of Countries in 2018
วสุ ราพึงจิตร1 และ ธนวิทย์ บุญสิทธิ์2
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
1
Email: wasu1313@gmail.com; 2Email: thanawit_dome@hotmail.com

บทคัดย่อ
บทความนี้ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ออุปสงค์การใช้บริการรถไฟฟ้าของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ปี พ.ศ. 2561 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ออุปสงค์การใช้บริการรถไฟฟ้าของประเทศต่าง ๆ และเปรียบเทียบอุปสงค์การใช้บริการรถไฟฟ้าของประเทศต่าง ๆ จาแนก
ตามระดับจานวนประชากร ข้อมูลที่ใช้เป็นข้อมูลภาคตัดขวาง (Cross-sectional data) จากฐานข้อมูล UITP ปี 2018 ซึ่งมีกลุ่มตัวอย่าง 92
เมืองทั่วโลก โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงซ้อน (Multiple regression analysis) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way
ANOVA) ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ออุปสงค์การใช้บริการรถไฟฟ้า ได้แก่ จานวนประชากรในเมือง จานวนสาย ณ ระดับนัยสาคัญ
ทางสถิติ 0.05 และจานวนสถานี กาลังสองของจานวนสถานี ความหนาแน่นประชากร ณ ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.01 และจากการวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว พบว่า เมืองที่มีจานวนประชากรสูงมี อุปสงค์การใช้รถไฟฟ้ามากกว่าเมืองที่จานวนประชากรระดับปานกลางและ
ระดับต่า ณ ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
คาสาคัญ: อุปสงค์, รถไฟฟ้า, ความหนาแน่นของประชากร, จานวนสายรถไฟฟ้า

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
จะเป็น ใครทาอาชีพใดไม่ว่าจะเป็น ผู้ชาย ผู้หญิ ง เด็กคนชราหรือ
แม้ แ ต่ ผู้ พิ ก ารก็ ส ามารถใช้ บ ริก ารระบบคมนาคมขนส่ งได้ อ ย่ า ง
สะดวกสบาย การมีระบบคมนาคมขนส่งที่มีประสิทธิภาพและการ
บริการที่ดีช่วยให้ผู้ใช้บริการเกิดความเชื่อถือศรัทธาและเป็นการ
สร้างภาพลักษณ์ให้แก่องค์กร ซึ่งจะมีผลทาให้เกิดการใช้บริการอีก
ในโอกาสหน้าอีกทั้งทาให้เกิดการขยายตัวของเศรษฐกิจและการ
ขยายตัวของสังคมเมือง เกิดการใช้ประโยชน์ในพื้นที่และที่ดินต่าง
ๆ เพราะมีการสร้างแหล่งที่อยู่อาศัยแหล่งพาณิชยกรรมทาให้ผู้คน
สามารถเข้าถึงพื้นที่นั้น ๆ ได้ง่าย [1]

1. บทนา
การคมนาคมขนส่งมีความสาคัญเป็นอย่างมากในการขับเคลื่อน
พั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมของป ระเทศและช่ ว ยเพิ่ ม ขี ด
ความสามารถในการเจรจาต่อรองทางการค้าของประเทศได้ในเวที
การค้าโลก ระบบคมนาคมขนส่งที่ดี ทันสมัยและมีประสิทธิภาพมี
ส่วนสาคัญในการยกระดับความเป็นอยู่ของคนในประเทศ อีกทั้งยัง
สะท้อนให้เห็นว่า ประเทศนั้น ๆ เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วและให้
ความสาคัญกับชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในประเทศ ให้สามารถ
เดินทางไปไหนมาไหนได้สะดวกรวดเร็ว โดยที่ไม่มี การแบ่งแยกว่า
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รถไฟใต้ ดิ น มี ค วามส าคั ญ อย่ างยิ่ งในการเดิ น ทาง ในปี พ.ศ.
2560 มีรถไฟใต้ดินในเมือง 178 เมืองจาก 56 ประเทศ มีผู้โดยสาร
เฉลี่ยรวม 168 ล้านคนต่อวัน มีจานวนผู้โดยสารต่อปีโดยประมาณ
53,768 ล้ า นคน มี ร ถไฟฟ้ า ใต้ ดิ น เพิ่ ม ขึ้ น 75 แห่ ง ตั้ งแต่ ปี พ.ศ.
2543 ระยะเวลาหกปีที่ผ่านมาการเจริญเติบโตของระบบการขนส่ง
รถไฟฟ้าใต้ดินทั่วโลกเพิ่มขึ้นโดยประมาณ 8,716 ล้านคนต่อปี [2]
ในปัจจุบันการพัฒ นาและการเติบโตของโลกนั้นเป็นไปอย่าง
รวดเร็ว ประชากรมีอัตราการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ธุรกิจต่าง ๆ มี
การแข่งขันกันมากขึ้น จากปัจจัยต่าง ๆ ที่ได้กล่าวมานั้นทาให้มกี าร
เดินทางเพิ่มมากขึ้น และยังต้องเป็นการเดินทางที่รวดเร็วเพื่อเป็น
การประหยัดเวลา [3] ด้วยสภาพการจราจรที่ติดขัด ปริมาณรถที่
เพิ่มขึ้นทุกวัน และความเร่งรีบของประชาชนในการเดินทาง ส่งผล
ให้เกิดความสูญเสียต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของแต่ละประเทศและ
สิ่งแวดล้อมมลพิษบนท้องถนน [4]
อย่ า งไรก็ ต าม เนื่ อ งจากปั จจุ บั น ผู้ บ ริ โ ภคนอกจากให้
ความสาคัญเรื่องความรวดเร็วในการเดินทางแล้ว ยังให้ความสนใจ
เรื่องความสะดวกสบาย ความปลอดภัย คุณภาพของบริการและ
ระบบบริการขนส่งมวลชนที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ สามารถ
ขนส่งคนได้เป็นจานวนมากในระยะเวลาอันสั้น ทาให้เกิด โครงการ
ก่อสร้างรถไฟฟ้าขึ้นจานวนมาก [5]
จากเหตุผลดังกล่าวทาให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษา ปัจจัยที่
มีอิทธิพลต่ออุปสงค์การใช้บริการรถไฟฟ้าของประเทศต่าง ๆ ทั่ว
โลก เพื่ อ น าผลไปใช้ เป็ น ข้ อ มู ล ให้ อ งค์ ก รต่ า ง ๆ ในการพั ฒ นา
วางแผนกลยุทธ์ รวมถึงปรับปรุงการบริการให้มีประสิทธิภาพและ
ตรงกับความต้องการที่แท้จริงของผู้โดยสาร

บุคคลส่วนใหญ่ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ และ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของผู้โดยสาร
จากการใช้ บ ริ ก ารรถไฟฟ้ า บี ที เอส อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางถิ ติ [7]
ในขณะที่ งานวิจัย ของ อั ญ ชลา อัศ วเทศานนท์ (2543) ได้ศึ กษา
เรื่อง ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส พบว่า ปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส คือ
ความรวดเร็ว ความปลอดภัย ความสะดวกสบาย ความตรงเวลา
และสถานี [8]
กิรณา สินเจริญ (2550) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่ออุปสงค์ของ
ผู้ ใช้ บ ริ ก ารรถไฟฟ้ า มหานคร สายเฉลิ ม รั ช มงคล ได้ ข้ อ สรุ ป ว่ า
รายได้ต่อเดือน ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาสถานี ค่าใช้จ่ายในการ
เดิ น ทางทั่ วไป และค่ าใช้ จ่ายในการใช้ บ ริก ารโดยสารรถไฟฟ้ า ที่
แตกต่างกันมีผลต่ออุปสงค์ของผู้ใช้บริการรถไฟฟ้ามหานคร สาย
เฉลิ ม รั ชมงคล [9] ซึ่ งสอดคล้ อ งกั บ การศึ ก ษาของ ทศพล ธารา
สุ จ ริ ต (2550) ได้ ศึ ก ษาเรื่ อ ง การใช้ บ ริ ก ารรถไฟฟ้ า BTS ของ
นักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยอายุ
รายได้เฉลี่ยของครอบครัวต่อเดือน รายได้ที่ได้รับจากผู้ปกครองต่อ
เดือนและค่าใช้จ่ายต่อเดือน สัมพันธ์กับค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
โดยรถไฟฟ้า BTS มีนัยสาคัญและสอดคล้องกับการศึกษาของ วรา
ภรณ์ วงษ์จิรากร (2547) [10] ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจใช้บริการรถไฟฟ้าใต้ดิน ผลการศึกษาพบว่า ราคาค่า
โดยสารและระยะเวลาในการเดินทางไปที่สถานีบริการ มีอิทธิพล
ต่อการตัดสินใจใช้บริการรถไฟฟ้าใต้ดิน
นอกจากนี้ ก ารศึ ก ษาของ Zhao, Deng, Song, and Zhu
(2013) ซึ่งศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสถานีรถไฟใต้ดินในประเทศ
จี น พบว่ า ตั ว แปรที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ อ ย่ า งมี นั ย ส าคั ญ กั บ จ านวน
ผู้ โดยสารรถไฟใต้ ดิ น ได้ แ ก่ ประชากร พื้ น ที่ ส านั ก งาน จ านวน
อาคารสถานศึกษา สถานบันเทิงและร้านค้า [11]

2. วัตถุประสงค์ในการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ออุปสงค์การใช้บริการรถไฟฟ้า
ของประเทศต่าง ๆ
2. เพื่อเปรียบเทียบอุปสงค์การใช้ บริการรถไฟฟ้าของประเทศ
ต่าง ๆ จาแนกตามระดับจานวนประชากร

4. วิธีการศึกษา
ในการศึ ก ษาการวิ เคราะห์ ปั จ จั ย ที่ ส่ งผลกระทบต่ อ จ านวน
ผู้โดยสารที่ใช้รถไฟฟ้าใต้ดิน ใช้กลุ่มตัวอย่าง 92 เมืองทั่วโลก โดยใช้
การถดถอยเชิ ง ซ้ อ น (Multiple regression analysis) ในการ
วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อจานวนผู้โดยสาร โดยมีแบบจาลองดังนี้
แบบจาลองที่ 1
𝑛𝑜𝑝 = 𝛽0 + 𝛽1 𝑑𝑢𝑟 + 𝛽2 𝑛𝑜𝑠 + 𝛽3 𝑠𝑦𝑠𝑙
+𝛽4 𝑝𝑜𝑐 + 𝛽5 𝑎𝑟𝑒𝑎 + 𝛽6 𝑛𝑜𝑙
+𝛽7 𝑑𝑒𝑛 + 𝜀
แบบจาลองที่ 2
𝑙𝑜𝑔𝑛𝑜𝑝 = 𝛽0 + 𝛽1 𝑑𝑢𝑟 + 𝛽2 𝑛𝑜𝑠
+ 𝛽3 𝑠𝑦𝑠𝑙 + 𝛽4 𝑝𝑜𝑐 + 𝛽5 𝑎𝑟𝑒𝑎
+𝛽6 𝑛𝑜𝑙 + 𝛽7 𝑑𝑒𝑛 + 𝜀
แบบจาลองที่ 3
𝑙𝑜𝑔𝑛𝑜𝑝 =
𝛽0 + 𝛽1 𝑑𝑢𝑟 + 𝛽2 𝑛𝑜𝑠 +

3. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ในการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผู้โดยสารที่ต้องการใช้รถไฟฟ้า
ใต้ดินของแต่ละประเทศ มีงานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง ดังนี้ Khaled and
Hany (2014) ได้ศึกษาเรื่อง การสารวจปัจจัยที่มีผลต่อมุมมองและ
แนวโน้มของผู้ใช้บริการขนส่งสาธารณะ ผลการวิจัยพบว่า สถาน
ที่ ตั้ งของสถานี ร ถไฟใต้ ดิ น คุ ณ ลั ก ษณะของสถานี ร ถไฟใต้ ดิ น
ลั ก ษณะของสถานี รถไฟใต้ ดิ น เพศ จ านวนการเดิ น ทางรายวั น
วัตถุประสงค์ของการเดินทาง และระยะเวลาการเดินทางโดยเฉลี่ย
ในเมืองโดฮา เป็นปัจจัยสาคัญที่ส่งผลต่อความตั้งใจของผู้ใช้บริการ
และแนวโน้มที่จะใช้ระบบรถไฟใต้ดินใหม่ [6]
ศิริรัตน์ สะหุนิล (2556) ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษาความพึงพอใจ
ในการใช้บ ริการรถไฟฟ้ า บี ทีเอส ผลการศึ กษาพบว่าปั จจั ยส่ วน

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

249

ภาคบรรยาย

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ประจาปี พ.ศ. 2563 วันที่ 15 – 16 ธันวาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

10,000,001 - 20,000,000 คน มีเมื อ งที่ อยู่ ในระดั บ ที่ 2 เท่ ากั บ
14 เมือง และระดับที่ 3 มีจานวนประชากรรองลงจากระดับที่ 2
เนื่องจากการจัดกลุ่มประชากรในเมือง 20,000,001 - 30,000,000
คน มีเมืองที่อยู่ในระดับที่ 3 เท่ากับ 3 เมือง

𝛽3 𝑛𝑜𝑠 2 + 𝛽4 𝑠𝑦𝑠𝑙 + 𝛽5 𝑝𝑜𝑐
+𝛽6 𝑎𝑟𝑒𝑎 + 𝛽7 𝑛𝑜𝑙 + 𝛽8 𝑑𝑒𝑛 + 𝜀

5. ลักษณะข้อมูลทั่วไป

6. ผลการศึกษา
6.1 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ออุปสงค์การใช้บริการรถไฟฟ้า
จากการศึก ษาทั้งหมด 3 แบบจ าลอง ได้ แก่ Linear Model,
Log-lin Model และ Quadratic Model พบว่ า แบบจ าลองที่ ดี
ที่สุด คือ Quadratic Model หรือ สมการกาลังสอง เนื่องจากค่า
R-squared เท่ ากับ 0.7614 และตัวแปรอิสระที่ส่ งผลต่ ออุ ปสงค์
การใช้รถไฟฟ้ ามี ทั้ งหมด 5 ตั ว โดยแบบจาลองนี้ จะเพิ่ ม ตั วแปร
อิสระ คือ จานวนสถานีกาลังสอง (nos2) ปัจจัยที่ส่งผลต่ออุปสงค์
การใช้รถไฟฟ้า ได้แก่ จานวนสถานีและจานวนสถานีกาลังสอง โดย
ถ้าจานวนสถานีเพิ่มขึ้น 1 หน่วยจะส่งผลให้อุปสงค์การใช้รถไฟฟ้า
เพิ่มขึ้น 0.2593 หน่วย เมื่อเพิ่มจานวนสถานีขึ้นถึงจุดหนึ่งจะส่งผล
ให้อุปสงค์การใช้รถไฟฟ้าลดลง 0.00006 หน่วย จานวนประชากร
ในเมื อ งและจ านวนสาย มี อิ ท ธิ พ ลกั บ อุ ป สงค์ ก ารใช้ ร ถไฟฟ้ า ใน
ทิศทางเดียวกัน ณ ระดับนัยสาคัญ 0.05 คือหากจานวนประชากร
ในเมืองและจานวนสายเปลี่ยนแปลง 1 หน่วย จะส่งผลให้อุปสงค์
การใช้รถไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 3.66e-08 และ 0.08563 หน่วย ตามลาดับ
ความหนาแน่ น ประชากรมี อิ ท ธิพ ลกั บ อุ ป สงค์ ก ารใช้ รถไฟฟ้ าใน
ทิศทางตรงกันข้าม ณ ระดับนัยสาคัญ 0.01 คือหากความหนาแน่น
ประชากรเปลี่ยนแปลง 1 หน่วย จะส่งผลให้อุปสงค์การใช้รถไฟฟ้า
ลดลง 0.00006 หน่วย
Log-lin Model เป็ น แบบจาลองดี รองลงมา เนื่ องจากค่ า Rsquared เท่ า กั บ 0.6323 ซึ่ ง น้ อ ยกว่ า แบบจ าลอง Quadratic
Model และตั ว แปรอิ ส ระที่ ส่ ง ผลต่ อ อุ ป สงค์ ก ารใช้ ร ถไฟฟ้ า มี
ทั้งหมด 4 ตัว ได้แก่ ระยะเวลาที่เปิดให้บริการของสถานี ระยะทาง
ของระบบและจานวนประชากรในเมือง มีอิทธิพลกับอุปสงค์การใช้
รถไฟฟ้าในทิศทางเดียวกัน ณ ระดับนัยสาคัญ 0.05 0.1 และ 0.05
ตามลาดับ คือหากระยะเวลาที่เปิดให้บริการของสถานีเพิ่มขึ้น 1
หน่ ว ยส่ ง ผลให้ ก ารใช้ ร ถไฟฟ้ า เพิ่ ม ขึ้ น 0.0122 0.00362 และ
4.32e-08 หน่ ว ย ตามล าดั บ และความหนาแน่ น ประชากรมี
อิทธิพลกับอุปสงค์การใช้รถไฟฟ้าในทิศทางตรงกันข้าม ณ ระดับ
นัยสาคัญ 0.05 คือหากความหนาแน่นประชากรเปลี่ยนแปลง 1
หน่วย จะส่งผลให้อุปสงค์การใช้รถไฟฟ้าลดลง 0.00004 หน่วย
ผลการวิเคราะห์ Linear Model ค่า R-squared มีค่าเท่ากับ
0.8654 ตัวแปรอิสระที่ส่งผลต่ออุปสงค์การใช้รถไฟฟ้ามี เพียง 3
ตั ว ซึ่ ง น้ อ ยกว่ า Log-lin Model ได้ แ ก่ ระยะทางของระบบมี
อิ ท ธิ พ ลกั บ อุ ป สงค์ ก ารใช้ ร ถไฟฟ้ าในทิ ศ ทางเดี ย วกั น ณ ระดั บ
นัยสาคัญ 0.001 โดยถ้าระยะทางเปลี่ยนแปลง 1 หน่วยส่งผลให้อุป
สงค์การใช้รถไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 5.7178 หน่วย พื้นที่ของเมืองและความ
หนาแน่นประชากรมีอิทธิพลกับอุปสงค์การใช้รถไฟฟ้าในทิศทาง
ตรงกันข้าม ณ ระดับนัยสาคัญ 0.01 และ 0.05 ตามลาดับ โดยถ้า

รูปที่ 1 เมืองที่มีการใช้รถไฟฟ้ามากที่สุด
รู ป ที่ 1 เมื อ งที่ มี ก ารใช้ ร ถไฟฟ้ า มากที่ สุ ด 10 เมื อ ง ได้ แ ก่
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 อันดับแรกที่มี
อุปสงค์ต่อการใช้รถไฟฟ้ามากที่สุดอยู่ในทวีปเอเชีย

รูปที่ 2 ประชากรจาแนกตามระดับจานวนประชากร
รูปที่ 2 ได้จะเห็นได้ว่า ระดับที่ 1 มีจานวนประชากรเยอะทีส่ ดุ
เนื่องจากการจัดกลุ่มประชากรในเมืองน้อยกว่า 10,000,000 คน มี
เมืองที่อยู่ในระดับที่ 1 ถึง 75 เมือง ระดับที่ 2 มีจานวนประชากร
รองลงจากระดั บ ที่ 1 เนื่ อ งจากการจั ด กลุ่ ม ประชากรในเมื อ ง
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พื้นที่และความหนาแน่นประชากรเพิ่มขึ้นส่งผลให้อุปสงค์การใช้
รถไฟฟ้าลดลง 0.0096 และ 0.0242 ตามลาดับ

จานวนสถานีและจานวนสถานีกาลังสองเป็นปัจจัยที่ ส่งต่ออุป
สงค์ ก ารใช้ ร ถไฟฟ้ า ในทิ ศ ทางเดี ย วกั น และทิ ศ ทางตรงกั น ข้ า ม
เนื่องจาก จานวนสถานีเพิ่มขึ้นผู้ใช้บริการสามารถเดินทางได้ไกล
รวดเร็ ว และยั ง สะดวกสบายจึ ง ส่ ง ผลให้ อุ ป สงค์ ก ารใช้ บ ริ ก าร
รถไฟฟ้าเพิ่มขึ้นแต่เมื่อเพิ่มจานวนสถานีมากเกินไปทาให้อุปสงค์
การใช้บริการรถไฟฟ้าลดลง เนื่องจากการเพิ่มสถานีเยอะเกินไปทา
ให้มีผู้ใช้บริการเยอะเกินไปผู้ใช้บริการจึงเปลี่ยนรูปแบบการเดินทาง
แบบอื่นที่มีความสะดวกสบายในการเดินทาง

6.2 การเปรียบเทียบอุปสงค์การใช้รถไฟฟ้า จาแนกตามระดับ
จานวนประชากร
สมมติ ฐ าน: ก าหนดให้ จ านวนประชากรต่ า = 1 จ านวน
ประชากรปานกลาง = 2 จ านวนประชากรสู ง = 3 จากผลการ
ทดสอบสมมติ ฐ านเพื่ อ เปรี ย บเที ย บค่ า เฉลี่ ย ของอุ ป สงค์ ก ารใช้
รถไฟฟ้าโดยจาแนกตามระดับจานวนประชากรค่า p = 0.000 ซึ่ง
น้อยกว่า ณ ระดับนัยสาคัญ 0.05 แสดงให้เห็นว่า อุปสงค์การใช้
บริ ก ารรถไฟฟ้ าโดยจ าแนกตามระดั บ จ านวนประชากรมี ค วาม
แตกต่างกัน ณ ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
จากการเปรียบเทียบจานวนอุปสงค์การใช้รถไฟฟ้าโดยจาแนก
ตามระดั บ จ านวนประชากร โดยวิ ธี ก าร LSD พบว่ า กลุ่ ม ระดั บ
ประชากรปานกลางกับกลุ่มระดับประชากรต่า กลุ่มระดับประชากร
สูงกับกลุ่มระดับประชากรปานกลางและกลุ่มระดับประชากรสูงกับ
กลุ่มระดับประชากรปานกลาง แตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
0.05 โดยที่กลุ่มระดับประชากรปานกลางมี อุปสงค์การใช้รถไฟฟ้ า
มากกว่ากลุ่มระดับประชากรต่าอยู่ที่ 683.0636 หน่วย กลุ่มระดับ
ประชากรสูงมีอุปสงค์การใช้รถไฟฟ้ามากกว่ากลุ่มระดับประชากร
ปานกลางอยู่ที่ 1127.4524 หน่วย และกลุ่มระดับประชากรสูงมีอุป
สงค์ ก ารใช้ ร ถไฟฟ้ า มากกว่ า กลุ่ ม ระดั บ ประชากรต่ าอยู่ ที่
1810.5160 หน่วย ณ ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05

8. สรุปผลและข้อเสนอแนะ
การศึ ก ษาเรื่ อ ง ปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ อุ ป สงค์ ก ารใช้ บ ริ ก าร
รถไฟฟ้าของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ปี พ.ศ. 2561 พบว่า จานวน
ประชากรในเมือง จานวนสาย มีอิทธิพลกับอุปสงค์การใช้รถไฟฟ้า
ในทิศทางเดียวกัน ณ ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 และ จานวน
สถานี ความหนาแน่นประชากร มีอิทธิพลกับอุปสงค์การใช้รถไฟฟ้า
ในทิ ศ ทางเดี ย วกั น ณ ระดั บ นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ 0.01 และการ
วิเคราะห์ ความแปรปรวนทางเดี ยวผลการศึ กษาพบว่า เมื องที่ มี
ประชากรสูงมีอุปสงค์การใช้รถไฟฟ้ามากกว่าเมืองที่ประชากรปาน
กลาง เมืองที่มีประชากรสูงมีอุปสงค์การใช้รถไฟฟ้ามากกว่าเมื องที่
มีประชากรต่า และเมื องที่ มีป ระชากรปานกลางมีอุ ปสงค์การใช้
รถไฟฟ้ามากกว่าเมืองที่มีประชากรต่า ณ ระดับนัยสาคัญ 0.05 ผู้
ศึกษามีข้อเสนอแนะในการศึกษาในส่วนนี้เป็นผลสืบเนื่องมาจาก
ผลลัพธ์ที่ได้จากการศึกษา ดังนี้
1. รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเพิ่มจานวนสถานีมาก
ขึ้น เพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้โดยสารที่สามารถเข้าถึง
บางพื้ นที่ด้วยความสะดวกสบายแต่ไม่ควรเพิ่ มจานวนสถานีเยอะ
มากเกินไป เนื่องจากสถานีเยอะทาให้มีผู้ใช้บริการเยอะมากขึ้น
2. รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเพิ่มจานวนสายมากขึ้น
เพื่ อ ให้ มี ค วามหลากหลายในการใช้ บ ริ ก ารของผู้ โ ดยสารและ
สามารถลดความหนาแน่นของผู้ใช้บริการได้
3. รัฐบาลควรมีนโยบายที่เกี่ยวกับการเพิ่มจานวนประชากรใน
เมือง เพื่อที่ผู้โดยสารจะได้เพิ่มมากขึ้น

7. อภิปรายผล
จากการศึกษาครั้งนี้สามารถอธิบายปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ออุปสงค์
ของการใช้บริการรถไฟฟ้า ดังนี้
จานวนประชากรในเมืองเป็นปัจจัยที่ส่งต่ออุปสงค์การใช้บริการ
รถไฟฟ้าในทิศทางเดียวกัน เนื่องจาก ประชากรจานวนเพิ่มมากขึ้น
ทาให้ผู้ใช้บ ริการรายใหม่ขึ้นมาจึงเกิดการความต้องการทางด้าน
บริ ก ารขนส่ งมวลชนมากขึ้ น และส่ งผลให้ อุ ป สงค์ ก ารใช้ บ ริ ก าร
รถไฟฟ้าเพิ่มขึ้น
จานวนสายเป็นปัจจัยที่ส่งต่ออุปสงค์การใช้รถไฟฟ้าในทิศทาง
เดียวกัน เนื่องจาก จานวนสายเพิ่มมากขึ้นทาให้ความหลากหลาย
ในการเดิ น ทางมากขึ้ น สามารถท าให้ ผู้ ใช้ บ ริ ก ารไปถึ งสถานที่ ที่
ต้องการโดยไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทางมากเกินไปจึงส่งผลให้อุป
สงค์การใช้บริการรถไฟฟ้าเพิ่มขึ้น
ความหนาแน่ น ประชากรเป็ น ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ต่ อ อุ ป สงค์ ก ารใช้
รถไฟฟ้าในทิศทางตรงกันข้าม เนื่องจาก ความหนาแน่นมากขึ้ นทา
ให้ผู้ใช้บริการเกิดความไม่ได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางทา
ให้ผู้ใช้บริการเปลี่ยนรูปแบบการเดินทางเป็นแบบอื่นแทนที่สะดวก
รวดเร็ว กว่า เช่น รถรับ จ้า ง หรือ ใช้ท างด่ว นจึงส่งผลให้อุปสงค์
การใช้รถบริการรถไฟฟ้าลดลง

9. กิตติกรรมประกาศ
ในการศึกษาครั้งนี้สาเร็จลุล่วงได้ด้วยดี เป็นเพราะได้รับความ
กรุณาอย่างยิ่งจาก อาจารย์ ดร.ธนวิทย์ บุญสิทธิ์ อาจารย์ประจา
สาขาวิ ช าเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ แ ละบริ ห ารธุ ร กิ จ
มหาวิท ยาลั ย ทั ก ษิ ณ วิ ท ยาเขตสงขลา ที่ ได้ ถ่ า ยทอดความรู้ ให้
คาแนะนาต่าง ๆ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่ างยิ่งในการศึกษาครั้งนี้ ขอ
กราบขอบพระคุณคณาจารย์หลายท่านที่กระผมได้นาเอาความรู้
จากหนังสือและตาราบทความของท่านที่ปรากฏในการอ้างอิงครั้งนี้
ผู้ศึกษาขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้
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ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ออุปสงค์การใช้บริการรถไฟฟ้า

dur
(Duration)
sysl
(System length)
poc
(Population in the city)
area
(Area)
nol
(Number of lines)
den
(Density)
nos
(Number of stations)
nos2

Linear Model
Robust
𝜷
Std. Err.
(t)
-0.2588
1.2916
(-0.20)
5.7178***
1.0828
(5.28)
0.00001
8.07e-06
(1.45)
-0.0096***
0.0017
(-5.68)
26.7960
18.1525
(1.48)
-0.0242**
0.0075
(-3.22)
-2.6701
2.2568
(-1.18)
-

Log-lin Model
Robust
𝜷
Std. Err.
(t)
0.0122**
0.0040
(3.08)
0.0036*
0.0020
(1.78)
4.32e-08** 1.97e-08
(2.20)
6.41e-06
7.77e-06
(0.82)
-0.0433
0.0510
(-0.85)
-0.00004** 0.00002
(-2.63)
0.0071
0.0047
(1.51)
-

R-squared

0.8654

0.6326

ตัวแปร

Quadratic Model
Robust
𝜷
Std. Err.
(t)
0.0046
0.0037
(1.25)
0.0016
0.0012
(1.35)
3.66e-08** 1.76e-08
(2.08)
-6.79e-06
5.28e-06
(-1.28)
0.0856**
0.0357
(2.40)
-0.00006*** 0.00001
(-4.35)
0.2593***
0.0040
(6.50)
-0.00006*** 9.23e-06
(-7.05)
0.7614

หมายเหตุ: * มีนยั สาคัญทางสถิติ ณ ระดับ 0.1 ** มีนัยสาคัญทางสถิติ ณ ระดับ 0.05 *** มีนยั สาคัญทางสถิติ ณ ระดับ 0.01

ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบอุปสงค์การใช้รถไฟฟ้าโดยจาแนกตามระดับจานวนประชากร
ตัวแปร
แหล่งความ
Sum of
df
Mean
แปรปรวน
Squares
Squares
ระหว่างกลุม่
13922128.23 2
6961064.117
nop
ภายในกลุ่ม
35001108.65 89
393170.884
รวม
48923236.89 91

F

p

17.700

0.000**

หมายเหตุ: ** มีนัยสาคัญทางสถิติ ณ ระดับ 0.05

ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบอุปสงค์การใช้รถไฟฟ้าโดยจาแนกตามระดับจานวนประชากร
ระดับจานวนประชากร
ประชากรสูง
ประชากรปานกลาง
ประชากรสูง
1127.4524**
ประชากรปานกลาง
ประชากรต่า
-

ประชากรต่า
1810.5160**
683.0636**
-

หมายเหตุ: ** มีนัยสาคัญทางสถิติ ณ ระดับ 0.05
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ดัชนีความสุขโลก: การวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว
กับกลุ่มประเทศกาลังพัฒนา ปี พ.ศ. 2561
World Happiness Index: A Comparative Analysis between Developed and
Developing Countries in 2018
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บทคัดย่อ
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อดัชนีความสุขของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก และเพื่อเปรียบเทียบดัชนีความสุข
ระหว่างกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วกับกลุ่มประเทศกาลังพัฒนา ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาเป็นข้อมูลภาคตัดขวาง (Cross-sectional data) จาก
รายงานดัชนีความสุขโลก โดยมีกลุ่มตัวอย่าง 156 ประเทศ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ การวิเคราะห์การถดถอยเชิงซ้อน (Multiple regression
analysis) และค่าสถิติที (Independent samples t-test) ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อดัชนีความสุขโลกได้แก่ การเอื้ออาทรของ
คนในสังคม สิทธิเสรีภาพ มีนัยสาคัญทางสถิติ ณ ระดับ 0.05 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ความยืนยาวของชีวิต การสนับสนุนทางสังคม และ
การรับรู้การทุจริต มีนัยสาคัญทางสถิติ ณ ระดับ 0.01 และจากการเปรียบเทียบดัชนีความสุขโลก พบว่า ประเทศพัฒนาแล้วมี ดัชนีความสุข
โลกสูงกว่าประเทศกาลังพัฒนา อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ณ ระดับที่ 0.01
คาสาคัญ: ดัชนีความสุขโลก, ประเทศพัฒนา, ประเทศที่กาลังพัฒนา, 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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ณ ระดับ 0.05 [4] เช่นเดียวกับ Helliwell et al. (2562) ที่มีรายงาน
ความสุ ขโลกครั้งแรกที่สารวจการวัด ความสุขที่สาคัญ และปัจจัย
สนั บ สนุ น หลั ก มี ก ารปรั บ ข้ อ มู ล ความสุ ข การประเมิ น ชี วิ ต
ผลกระทบเชิ ง บวก ผลกระทบเชิ ง ลบ [5] มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งกั บ
งานวิจัยของ เสาวลักษม์ และคณะ (2550) ชี้ให้เห็นว่าดัชนีความสุข
โลกควรเน้นเป้าหมายด้านความสุขของมนุษย์ และมีกรอบแนวคิด
โดยเน้นการเพิ่มความสุขของประชาชน [6] และ Helliwell et al.
(2562) ชี้ให้เห็นว่า ความเอื้ออาทรเป็นหนึ่งในตัวแปรสาคัญที่ใช้เพื่อ
อธิบายความแตกต่างในการประเมินชีวิตโดยเฉลี่ย เห็นได้ชัดว่ามัน
เป็นเครื่องหมายสาหรับความรู้สึกของการมีส่วนร่วมของชุมชนในเชิง
บวกและทาให้มนุษย์เชื่อมโยงซึ่งกันและกัน [7]
จากงานวิจัยข้างต้น เป็นการศึกษาเกี่ยวกับ การวัดความสุขใน
ภาพรวมทั่วโลก และในการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาปัจจัยที่ส่งผล
ต่อดัชนีความสุขระดับโลกและการวัดความสุขในเชิงเปรียบเทียบ
ระหว่างประเทศที่พัฒนาแล้วกับประเทศกาลังพัฒนา

1. บทนา
การพัฒนาในโลกปัจจุบัน ประสบปัญหาและความต้องการความ
เอาใจใส่ ใ นหลาย ๆ ด้ า น ทั้ ง ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม สั น ติ ภ าพ ความ
ยุติธรรม และสภาพทางจิตใจ ดังนั้นเป้าหมายการพัฒนาจึงไม่ได้มุ่ง
ไปที่ความมั่นคงทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว ปัญหาสังคมหลาย
ด้าน เช่น รายได้ที่ไม่เท่าเทียมกัน การเน้นความรุ่งเรือง ความเครียด
และความทุกข์ในรูปแบบต่าง ๆ ทาให้โลกต้องหาแนวคิดการพัฒนา
การวัดการพัฒนาที่มีความหมายมากขึ้น การพัฒนายุคใหม่ทั่วโลก
จาเป็นต้องดาเนินการอย่างเป็นองค์รวมและมีความสมดุล เพื่อสร้าง
สังคมในอนาคตที่มีความสุขและสันติภาพได้ [1]
ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกกาลังร่วมกันหาตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตเพื่อ
วัดระดับความสุขของประชาชนในประเทศ ต่างมีความเห็นตรงกันว่า
ถึงเวลาแล้วในการเปลี่ยนแปลงวิ ธีการวัดคุณภาพชีวิตจากเดิมที่วัด
จากการเจริญเติบโตของประเทศหรือผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ
(GDP) ที่มาจากการคานวณสินค้าและบริการ นักเศรษฐศาสตร์ต่างมี
ความเห็ น ตรงกั น ว่ า GDP ไม่ ใ ช่ ตั ว ชี้ วั ด ที่ ดี ใ นการวั ดคุ ณภาพชีวิต
เพราะการวัดด้วยวิธีนี้ส่งผลเสียและก่อให้เกิดปัญหาอย่างมาก [2]
รายงานความสุขโลก (World Happiness Report) จัดทาโดย
สถาบันโลกของมหาวิทยาลัย Columbia ร่วมกับเครือข่ายเพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ ยังคงให้ความสาคัญกับปัจจัย
ทางเศรษฐกิจ แต่ได้เพิ่มปัจจัยอื่น ๆ เข้ามา เช่น อายุขัยเฉลี่ยของ
ประชากร เสรีภาพในด้านต่าง ๆ และสวัสดิการทางสังคม [3]
จากการศึกษาข้อมูลข้างต้น การศึกษานี้จึงได้ทาการศึกษาดัชนี
ความสุขโลก (World happiness index) ของกลุ่มประเทศที่พัฒนา
แล้วและประเทศกาลังพัฒนา รวม 156 ประเทศ เพื่อเป็นแนวทางใน
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางสังคม เศรษฐกิจ เสรีภาพ ทั้งประเทศ
ที่พัฒนาแล้ว และกาลังพัฒนา เพื่อเตรียมความพร้อมในการแก้ไข
และป้องกันปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาประเทศ คุณภาพชีวิต
ของประชากร กระตุ้นให้มีนโยบายยกระดับคุณภาพชีวิตประชากร
และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ส่งเสริมให้ทุกประเทศหันมาเห็นถึง
ความสาคัญของโครงสร้างทางสังคม สิทธิเสรีภาพ และความเท่า
เทียมมากขึ้น

4. วิธีการศึกษา
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ เ ป็ น การวิ เ คราะห์ ปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ดั ช นี
ความสุ ข โลก ของประเทศที่ พัฒ นาแล้วและประเทศกาลังพัฒนา
จานวน 156 ประเทศทั่วโลก โดยตัวแปรตามที่ใช้ในการศึกษา คือ
ดัชนีความสุขโลก (WHI) ใช้ข้อมูลภาคตัดขวาง (Cross-sectional
data) จากรายงานดั ช นี ค วามสุ ข โลก โดยใช้ ก ารวิ เ คราะห์ การ
ถดถอยพหุคูณ (Multiple regression analysis) และใช้วิธีแก้ปัญหา
แบบ Robust regression ใช้โปรแกรมสาเร็จรูป Stata ในการศึกษา
วิเคราะห์ข้อมูล
แบบจาลองในการวิเคราะห์ มี 3 แบบจาลอง ดังนี้
แบบจาลองที่ 1 Multiple linear regression
WHI = β0 + β1 (GDP) + β2 (SS) + β3 (HLE)
+ β4 (FMC) + β5 (GEN) + β6 (POC)
+ β7 (UNE) + β8 (POP) + μ

แบบจาลองที่ 2 Lin – log model

2. วัตถุประสงค์

WHI = β0 + β1 log(GDP) + β2 log(SS) + β3 log(HLE)
+ β4 log(FMC) + β5 log(GEN)
+ β6 log(POC) + β7 log(UNE)
+ β8 log(POP) + μ

1. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อดัชนีความสุขของประชากรใน
ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก
2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบดัชนีความสุขระหว่างกลุม่ ประเทศที่
พัฒนาแล้วกับกลุ่มประเทศกาลังพัฒนา

แบบจาลองที่ 3 Log – log model

3. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

log(WHI) = β0 + β1 log(GDP) + β2 log(SS)
+ β3 log(HLE) + β4 log(FMC)
+ β5 log(GEN) + β6 log(POC)
+ β7 log(UNE) + β8 log(POP) + μ

ในการวิ เ คราะห์ ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ ดั ช นี ค วามสุ ข มี ง านวิ จั ย ที่
เกี่ยวข้องมากมาย เช่น งานวิจัยของ ณัฐธิดา ตาแก้ว (2557) ได้
ศึกษาการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อดัชนีความสุขกลุ่มประเทศในปี
2012 พบว่า ความพึงพอใจในชีวิต อายุขัยโดยเฉลี่ย รายได้ประชาติ
จานวนประชากร มีผลต่อดัชนีความสุขโลกอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
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6. ผลการศึกษา

5. ดัชนีความสุขโลกพื้นฐาน

6.1 ปัจจัยทีม่ ีอิทธิพลต่อดัชนีความสุขของประชากรในแต่ละ
ประเทศ
จากการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อดัชนีความสุขโลก (WHI) ของ
156 ประเทศ ในครั้ ง นี้ โดยท าการวิ เ คราะห์ แ บบจ 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 ระดับนัยสาคัญทางสถิติ ที่ 0.05
คือ ความยืนยาวของชีวิต และ ณ ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.01
คือ ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ การสนับสนุนทางสังคม และสิทธิ
เสรีภาพ สัดส่วนตัวแปรอิสระมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางทิศเดียวกัน
กับตัวแปรตาม สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรได้เป็น
ร้อยละ 78.83 ซึ่งอธิบายตัวแปรอิสระที่มีอิทธิพลต่อตัวแปรตามได้
คือ ดัชนีความสุขโลก ผลการวิเคราะห์จากแบบจาลองพบว่าหาก
ความยืนยาวของชีวิตเพิ่มขึ้น 1 หน่วย จะมีอิทธิพลต่อดัชนีความสุข
เพิ่มขึ้น 0.9862 หน่วย ณ ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05
แบบจาลองที่ 2 Lin-log Model Prob>F เท่ากับ 0.0000 ค่า
R-squared เท่ากับ 0.7159 F เท่ากับ 45.86 สามารถอธิบายได้ว่า
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อดัชนีความสุขโลก ณ ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่
0.05 คือ สิทธิเสรีภาพ และการรับรู้ทุจริต มีระดับนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ 0.01 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ความยืนยาวของชีวิต การ
สนับสนุนทางสังคม และความเอื้ออาทรของคนในสังคม สัดส่วนตัว
แปรอิสระมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางทิศเดียวกันกับตัวแปรตาม
สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรได้เป็นร้อยละ 71.59 ซึ่ง
อธิบายตัวแปรอิสระที่มีอิทธิพลต่อตัวแปรตามได้ คือ ดัชนีความสุข
โลก ผลการวิเคราะห์จากแบบจาลองพบว่าหากสิทธิเสรีภาพเพิ่มขึ้น
1 หน่ ว ย จะมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ดั ชนี ค วามสุ ข เพิ่ ม ขึ้ น 0.2240 หน่ ว ย ณ
ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05
แบบจาลองที่ 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
ต่ อ ดั ช นี ค วามสุ ข โลก ณ ระดั บ นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ 0.01 คื อ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ความยืนยาวของชีวิต การสนับสนุน
ทางสังคม และสิทธิเสรีภาพ สัดส่วนตัวแปรอิสระมีการเปลี่ยนแปลง
ไปในทางทิ ศ เดี ย วกั น กั บ ตั ว แปรตาม สามารถอธิ บ ายการ
เปลี่ ย นแปลงของตั ว แปรได้ เ ป็ น ร้ อ ยละ 72.22 ซึ่ งอธิ บ ายตั ว แปร
อิสระที่มีอิทธิพลต่อตัวแปรตามได้ คือ ดัชนีความสุขโลก ผลการ
วิเคราะห์จากแบบจาลองพบว่าหากการสนับสนุนทางสังคมเพิ่มขึ้น 1
หน่วย จะมีอิทธิพลต่อดัชนีความสุขเพิ่มขึ้น 0.2405 หน่วย ณ ระดับ
นัยสาคัญทางสถิติที่ 0.01

รูปที่ 1 ประเทศที่มดี ัชนีความสุขโลกสูงสุด 10 ประเทศ
รูปที่ 1 แสดงดัชนีความสุขโลกของประเทศที่มีดัชนีความสุขโลก
(WHI) สูงสุด 10 ประเทศ จะเห็นได้ว่าทั้ง 10 ประเทศ เป็นประเทศ
พัฒนาแล้วทั้งสิ้น ประเทศเหล่านี้ล้วนมี การพัฒนาเศรษฐกิ จ และ
สังคมในระดับสูง รัฐจัดสวัสดิการต่าง ๆ ให้ประชากรอย่างครบถ้วน
ท าให้ ป ระชากรมี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี จะเห็ น ได้ ว่ า ประเทศในกลุ่ ม
สแกนดิ เ นเวี ย หรื อ ประเทศทางตอนเหนื อ ของทวี ป ยุ โ รป ได้ แ ก่
ฟินแลนด์ เดนมาร์ก ไอซ์แลนด์ เนเธอร์แลนด์ และฟินแลนด์ รวมทั้ง
ประเทศพัฒนาแล้วในยุโรป ได้แก่ เนเธอร์แลนด์ สวิสเซอร์แลนด์
และออสเตรีย สองประเทศในทวีปออสเตรเลีย ได้แก่ ออสเตรเลีย
และนิวซีแลนด์ และประเทศแคนาดาจากทวีปอเมริกาเหนือ เป็น
ประเทศที่มีดัชนีความสุขโลกสูงสุด 10 ประเทศ

รูปที่ 2 ดัชนีความสุขโลกสุงสุดในกลุ่ประเทศกาลังพัฒนา
รูปที่ 2 แสดงดัชนีความสุขโลกของกลุ่มประเทศกาลั ง พั ฒ นา
จากรูป จะเห็นได้ว่าประเทศที่มีค่ า ดัชนีค วามสุขโลกสูง สุด ในกลุ่ ม
ประเทศกาลังพัฒนา ได้แก่ คอสตาริกา อิสราเอล สหรัฐอาหรับ เอ
มิเรตส์ เม็กซิโก ไต้หวัน ชิลี กัวเตมาลา ซาอุดีอาระเบีย กาตาร์ และ
ปานามา

6.2 การเปรียบเทียบดัชนีความสุขโลกระหว่างกลุม่ ประเทศพัฒนา
แล้วกับกลุม่ ประเทศกาลังพัฒนา
การเปรียบเทียบดัชนีความสุขโลกโดยทดสอบโดยใช้ค่าสถิติที
(Independent samples t-test) ระหว่างกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว
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พัฒนามีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน กลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วมี
ความสุขมากกว่ากลุ่มประเทศที่กาลังพัฒนา เนื่องจากประชากรใน
ประเทศที่พัฒนาแล้วมี ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ การสนับสนุน
ทางสังคม ความยืนยาวของชีวิต สิทธิเสรีภาพ การเอื้ออาทรของคน
ในสังคม และการรับรู้ทุจริตสูงกว่าประเทศที่กาลังพัฒนา

กับกลุ่มประเทศกาลังพัฒนา ผลการวิเคราะห์พบว่า ค่า p เท่ากับ
0.000 แสดงว่ า ค่ า เฉลี่ ย ของดั ช นี ค วามสุ ข โลกของทั้ ง สองกลุ่ ม
ประเทศมี ค วามแตกต่ า งกั น โดยกลุ่ ม ประเทศพั ฒ นาแล้ ว มี ดั ชนี
ความสุขโลกสูงกว่ากลุ่มประเทศกาลังพัฒนา โดยประเทศพัฒนาแล้ว
มีค่าเฉลี่ยของดัชนีความสุขโลกเท่ากับ 6.5399 ส่วนประเทศกาลัง
พัฒนามีค่าเฉลี่ยของดัชนีความสุขโลกเท่ากับ 4.9837

8. ข้อเสนอแนะ

7. อภิปรายผล

จากการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิต่อดัชนีความสุขโลกของประชากร
ในแต่ ล ะประเทศ พบว่ า การวิ เ คราะห์ แ บบจ าลองที่ 2 Lin-log
Model สามารถอธิบายได้ว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อดัชนีความสุขโลก
ณ ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 คือ สิทธิเสรีภาพ และการรับรู้
ทุ จ ริ ต มี ร ะดั บ นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ 0.01 ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ม วลรวมใน
ประเทศ ความยืนยาวของชีวิต การสนับสนุนทางสังคม และความ
เอื้ออาทรของคนในสังคม และได้นาแบบจาลองนี้เพื่อเป็นประโยชน์
ในการวางแผนพัฒนาดัชนีความสุขของประชากรในประเทศ จากผล
การศึกษาสามารถสรุปพร้อมข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. จากการศึกษาพบว่า การสนับสนุนทางสังคมเป็นปัจจัยที่มี
ความสาคัญกับประชากร ควรมีการส่งเสริมการสนับสนุนทางสังคม
มากขึ้ น เพิ่ ม การช่ ว ยเหลื อ การเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล สารสนเทศให้ กั บ
ประชากรในประเทศในด้านต่าง ๆ ส่งผลให้เกิดการสนับสนุนทาง
สังคมที่สูงขึ้น
2. จากการศึกษาพบว่า การรับรู้ทุจริต เป็นปัจจั ยที่บ่งบอกถึง
การพัฒนาประเทศ หากประชากรตรวจสอบความโปร่งใสได้เพิ่มขึ้น
ทาให้ประชากรมีความมั่นใจต่อ ศักยภาพของการพัฒนาประเทศ มี
การรับรู้ทุจริตเพิ่มขึ้นส่งผลให้ดัชนีความสุขในประเทศเพิ่มขึ้น
3. จากการศึกษาพบว่า ความยืนยาวของชีวิตมีอิทธิพลต่อดัชนี
ความสุขสูง ประชากรมีอายุยืนยาวมีความสุขมากกว่าประชากรที่มี
อายุสั้น ควรมีการส่งเสริมความรู้ด้านคุณประโยชน์ของอาหาร ด้าน
การออกกาลังกาย การใช้ชีวิตให้สมดุลไม่หนักและไม่เบา ซึ่งส่งผลให้
มีอายุที่ยืนยาวเพิ่มขึ้นและทาให้ดัชนีความสุขเพิ่มขึ้น
4. จากการศึ ก ษาพบว่ า สิ ท ธิ เ สรี ภ าพเป็ น ปั จ จั ย ที่ ค วรให้
ความสาคัญอย่างมาก หากประชากรในทุ กประเทศมีสิทธิเสรีภาพ
เท่าเทียมในเรื่องของเพศ มีสิทธิในการมีอานาจตัดสินใจด้วยตนเอง
เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ประเทศมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น และดัชนีความสุขใน
ประเทศดีเพิ่มขึ้น

จากการศึ ก ษาดั ช นี ค วามสุ ข โลกครั้ ง นี้ ส ามารถอธิ บ ายตาม
วัตถุประสงค์ ดังนี้
1. การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อดัชนีความสุขของประชากรใน
แต่ ล ะประเทศ พบว่ า แบบจ าลองที่ 2 Lin-log Model เป็ น
แบบจ าลองที่ ดี ที่ สุ ด มี ปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ดั ช นี ค วามสุ ข ได้ แ ก่
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ความยืนยาวของชีวิต การสนับสนุน
ทางสังคม ความเอื้ออาทรของคนในสังคม สิทธิเสรีภาพ และการรับรู้
การทุจริต
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ มวลรวมในประเทศ เป็ น ปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อดัชนี
ความสุขโลกในทิศทางเดีย วกั น เนื่องการที่ผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศเป็นการกระตุ้นระบบเศรษฐกิจ หากผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศเพิ่มขึ้นส่งผลให้ดัชนีความสุขโลกเพิ่มขึ้น
การสนับสนุนทางสังคม เป็นปัจจัยที่มี อิทธิพลต่อดัชนีความสุข
โลกในทิศทางเดียวกัน เนื่องจากมีการช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ เช่น
การรับรู้ เข้าใจ การให้ข้อมูล ให้วัตถุสิ่งของ รวมถึงการยอมรับให้
เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม หากการสนับสนุนทางสังคมเพิ่มขึ้นส่งผลให้
ดัชนีความสุขโลกเพิ่มขึ้น
ความยืนยาวของชีวิต เป็นปัจจัยที่มี อิทธิต่อดัชนีความสุขโลกใน
ทิศทางเดียวกัน เนื่องจากประชากรที่มีอายุยืนยาว มีสุขภาพร่างกาย
ที่แข็งแรงสุขภาพจิตดีเพิ่มขึ้นส่งผลให้ดัชนีความสุขโลกเพิ่มขึ้น
สิ ท ธิ เ สรี ภ าพ เป็ น ปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ดั ช นี ค วามสุ ข โลกใน
ทิศทางเดียวกัน เนื่องจากมีการให้อานาจตัดสินใจด้วยตนเอง ที่จะ
เลือกดาเนินพฤติกรรมของตนเอง โดยไม่มีบุคคลอื่นใดอ้างหรือ ใช้
อานาจแทรกแซงเกี่ย วข้องกับการตัดสินใจเพิ่มขึ้นจึงส่งผลให้ ดัชนี
ความสุขโลกเพิ่มขึ้น
การเอื้ อ อาทรของคนในสั งคม เป็ น ปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ดั ชนี
ความสุขโลกในทิศทางเดียวกัน คือการช่วยเหลือเกื้อกูลด้วยวัตถุ
สิ่งของโดยไม่หวังผลตอบแทนในสังคมเพิ่มขึ้นส่งผลให้ดัชนีความสุข
โลกเพิ่มขึ้น
การรับรู้การทุจริต เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อดัชนีความสุขโลกใน
ทิศทางเดียวกัน เนื่องจากมีการรับรู้การทุจริตเป็นการได้รับรูถ้ ึงความ
โปร่งใส นาไปสู่การพัฒนาประเทศที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นส่งผลให้
ดัชนีความสุขโลกเพิ่มขึ้น
2. ศึกษาดัชนีความสุขเชิงเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มประเทศที่
พัฒนาแล้ว และกลุ่มประเทศที่กาลังพั ฒนา โดยการทดสอบการ
วิ เ คราะห์ ค่ าสถิติ ที (Independent samples t-test) พบว่ า ดั ชนี
ความสุขของกลุ่มประเทศที่พั ฒนาแล้ว และกลุ่มประเทศที่ ก าลั ง

9. กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาครั้งนี้สาเร็จได้ด้วยดีเนื่องจากได้รับความกรุณาจาก
อาจารย์ ดร.ธนวิทย์ บุญสิทธิ์ อาจารย์ประจาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ ที่ได้กรุณา
ให้ ค วามรู้ การแนะน าแนวทางในการวิ จั ย จนผู้ ศึ ก ษาสามารถ
ประยุกต์ความรู้ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการศึกษาครั้งนี้ ขอกราบ
ขอบพระคุณคณาจารย์หลายท่านที่ ดิ ฉันได้ นาความรู้จ ากหนั งสื อ
บทความและเว็บไซต์ต่าง ๆ ของท่านที่ปรากฏในการอ้างอิงครั้ งนี้
ผู้ศึกษาขอพระคุณอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้ด้วย
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ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อดัชนีความสุขโลก
ตัวแปร
Multiple regression
WHI
Bootstrap
𝛃
(World happiness index)
Std. Err.
(z)
**
GDP
0.8402
0.2218
(Gross domestic product)
(3.79)
SS
1.0890**
0.3064
(Social support)
(3.55)
HLE
0.9862**
0.3364
(Healthy life expectancy)
(2.93)
FMC
1.3471**
0.3319
(Freedom to make life choices)
(4.06)
GEN
0.2789
0.6193
(Generosity)
(0.45)
POC
0.8837
0.6670
(Perception of corruption)
(1.32)
UNE
-1.0144
0.0075
(Unemployment)
(-1.92)
POP
-4.07e-10
3.85e-10
(Population)
(-1.06)
R-squared
0.7883
F
50
Prob > F
0.0000
Obs.
156
หมายเหตุ : * มีนัยสาคัญ ณ ระดับ 0.05 ** มีนัยสาคัญ ณ ระดับ 0.01

Lin-log Model
Robust
β
Std. Err.
(t)
**
0.4801
0.1569
(3.06)
1.2666**
0.3420
(3.70)
0.7254**
0.2357
(3.08)
0.2240*
0.08745
(2.56)
0.2122**
0.1016
(2.09)
0.1595*
0.5995
(2.66)
-0.0941
0.0646
(-1.046)
-0.0267
0.0300
(-0.89)
0.7159
45.86
0.0000
156

Log-log Model
Robust
β
Std. Err.
(t)
**
0.096297
0.0310
(3.10)
0.240539**
0.0697
(3.45)
0.131111**
0.0472
(2.77)
0.054275**
0.0175
(3.08)
0.032736
0.0200
(1.63)
0.017091
0.0107
(1.59)
-0.019498
0.0118
(-1.64)
-0.0042
0.0056
(-0.76)
0.7222
52.62
0.0000
156

ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบดัชนีความสุขระหว่างประเทศที่พัฒนา และประเทศที่กาลังพัฒนา
Country
Developed
Developing

Mean
Difference
6.5399
4.9837

t

P

df

60.830
57.929

0.000
0.000

41
115

Std.
Deviation
0.9185
0.6967

[4] ณัฐธิดา ตาแก้ว. (2557). ดัชนีความสุขโลกกับการพัฒนาที่ยั่งยืน:
การวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบระหว่างกลุม่ ประเทศ 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
เป้าหมายด้านความสุขของมนุษย์. สืบค้นจาก https://244386ArticleText-85026-1-10-20200911.pdf.
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อจำนวนผู้โดยสำรที่ใช้บริกำรท่ำอำกำศยำนในประเทศไทย
Factors Affecting Number of Passengers Using the Airport in Thailand
มูฮัมหมัดฟำริห์ กำญจนกรกุล1 และ ธนวิทย์ บุญสิทธิ์2
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2สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

บทคัดย่อ
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อปริมาณผู้ใช้บริการท่าอากาศยานไทยและเพื่อเปรียบเทียบจานวนผู้ใช้บริการใน
สนามบินแต่ละกลุ่ม ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาเป็นข้อมูลภาคตัดขวาง (Cross-sectional data) จากฐานข้อมูลกรมท่าอากาศยาน และท่าอากาศ
ยานไทย ในปี 2561 มีกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 30 สนามบิน ใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple regression analysis) และค่าสถิติ
เอฟในการวิเคราะห์ข้อมูล ผลการศึกษาพบว่า สนามบินที่มีจานวนผู้โดยสารที่ ใช้บริการท่าอากาศยานมากที่สุด 5 สนามบิน ได้แก่ สนามบิน
สุวรรณภูมิ สนามบินนานาชาติภูเก็ต สนามบินนานาชาติดอนเมือง สนามบินนานาชาติเชียงใหม่ ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ ผลการ
วิเคราะห์ พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อจานวนผู้โดยสารที่ใช้บริการท่าอากาศยาน ได้แก่ จานวนเที่ยวบินที่ให้บริการ สายการบินที่ให้บริการ และ
ความปลอดภัย อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ณ ระดับ 0.01 และจากการเปรียบเทียบจานวนผู้ใช้บริการ พบว่า จานวนผู้ใช้บริการท่าอากาศยาน
ของกลุ่มสนามบินนานาชาติมีจานวนผู้ใช้บริการมากกว่ากลุ่มสนามบินในกรมท่าอากาศยานไทย ณ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ณ ระดับ 0.01
คำสำคัญ: ท่าอากาศยาน, ผู้โดยสาร, จานวนเที่ยวบิน, จานวนสายการบิน, 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
ศูนย์กลางธุรกิจการบินในภูมิภาคและมีข้อได้เปรียบจากทาเลที่ตั้ง
เนื่ องจากมีพ รมแดนติด ประเทศในอาเซี ยนถึ ง 4 ประเทศ ท าให้
ธุรกิจการบิน มีมู ลค่า เพิ่ม สูงขึ้ น และ ส่งผลต่ อผลิต ภัณ ฑ์ มวลรวม
ภายในประเทศ [1]
บริษั ท การบิ น แห่ งประเทศไทย จ ากั ด ให้ บ ริก ารสายการบิ น
ต่างๆ ประมาณ 9.09 แสนเที่ยวบิน เฉลี่ยเติบโตขึ้น ร้อยละ 9 ถึง
10 ทั้ งนี้ ท างบริ ษั ท ได้ ป ระเมิ น ว่ า ในปี 2564 ประเทศไทยจะมี

1. บทนำ
ธุรกิจ การบิ น ถื อ เป็ น ธุรกิ จที่ มี ค วามสาคั ญ ยิ่ งต่ อ ประเทศไทย
เนื่ อ งจากเป็ น ธุ ร กิ จ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การท่ อ งเที่ ย วซึ่ งสร้ า งมู ล ค่ า
มหาศาลให้แก่ประเทศ ยิ่งไปกว่านั้นการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (ASEAN Economic Community) ทาให้มีความต้องการ
ใช้บริการโดยสารเครื่องบินเพื่อเดินทางท่องเที่ยวและติดต่อธุรกิจ
ทั้ งภายในและภายนอกประเทศเพิ่ ม มากขึ้ น ในฐานะที่ ไทยเป็ น
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เที่ยวบินเพิ่มขึ้นเป็น 1.5 ล้านเที่ยวบินต่อปี และจะเพิ่มขึ้นไปถึง 2
ล้านเที่ยวบินต่อปีในปี 2570 ในแง่ของผลประกอบการทางการเงิน
ในปี 2559 อุ ต สาหกรรมสายการบิ น มี ก าไรด าเนิ น การอยู่ ที่
ประมาณ 60 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ จานวนผู้โดยสารที่ใช้บริการ
ท่ า อากาศยานมี ทั้ ง สิ้ น 129.20 ล้ า นคน หรื อ เฉลี่ ย ประมาณ
354,000 คนต่ อ วัน เพิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ 7.73 โดยแบ่ งเป็ น ผู้ โดยสาร
ระหว่ า งประเทศ 72.54 ล้ า นคน และผู้ โดยสารภายในประเทศ
56.66 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.57 และ 9.26 ตามลาดับ สาหรับ
การขนส่งสินค้าและไปรษณียภัณฑ์มีจานวน 1.57 ล้านตันเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 11.89 ท่าอากาศยานที่มีปริมาณผู้โดยสารและเที่ยวบิ น
มากที่สุด คือ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ มีผู้โดยสาร 59.08 ล้านคน
และมีปริมาณเที่ยวบิน 345,767 เที่ยวบิน ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.50
และ 3.75 รองลงมาคื อ ท่ าอากาศยานดอนเมื อง ซึ่ งมี ผู้ โดยสาร
37.18 ล้านคน ท่าอากาศยานมี 253,544 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้นร้อยขึ้น
7.19 และ 5.38 ตามลาดับ [2]
ทั้ งนี้ ก ารเลื อ กใช้ บ ริ ก ารสนามบิ น หรือ สายการบิ น ขึ้ น อยู่ กั บ
ปัจ จัยต่ าง ๆ ทั้ งอาคารผู้ ให้ บ ริการ ลานบิ น และส่วนต่ าง ๆ เพื่ อ
รองรับการให้บริการ การบริการเป็นภารกิจหลักของท่าอากาศยาน
หรื อ เป็ น ผลิ ต ผลของท่ า อากาศยานที่ ท่ า อากาศยานทั่ ว โลกจะ
แข่ งขัน กั น เพื่ อ สร้างสรรค์ พั ฒ นา และปรับ ปรุงการบริก ารที่ ท่ า
อากาศยานของตน เพื่อให้ผู้ใช้บริการพึงพอใจที่สุด เพราะความพึง
พอใจนี้จะน ามาซึ่ งความสาเร็จในการดาเนิ น งานชื่อ เสีย งของท่ า
อากาศยาน และรายได้ ข องสายการบิ น ซึ่ งจะส่ งผลต่ อการช่ ว ย
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในที่สุด [3]
จากที่ ก ล่ า วมาข้ า งต้ น การใช้ บ ริ ก ารของท่ า อากาศยานมี
แนวโน้มที่จะสูงขึ้น การทราบถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อจานวนผู้โดยสาร
เป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนปรับปรุงการให้บริการ เพื่อรองรับ
จานวนผู้ใช้บริการที่มีจานวนสูงขึ้น เพื่อพัฒนาการให้บริการให้มี
ประสิท ธิภ าพและเป็ น ที่ พึ งพอใจของผู้ ใช้ บ ริ การ และพั ฒ นาท่ า
อากาศยานไทยให้ทัดเทียมหรือโดดเด่นกว่ากลุ่มประเทศอาเซียน

ทัศนคติที่ผู้รับบริการสะสม ข้อมูลความคาดหวังไว้ว่าจะได้รับจาก
บริการ ซึ่งหากอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ผู้รับบริการก็จะมีความพึง
พอใจในการให้ บ ริ ก ารซึ่ ง จะมี ร ะดั บ แตกต่ า งกั น ไปตามความ
คาดหวังของแต่ละบุคคล [5]
นอกจากนี้จากงานวิจัยของ อริ ยาภรณ์ ตั้งศรีธนาวงศ์ (2558)
ศึกษาเรื่องการรับรู้คุณภาพการบริการท่าอากาศยานนานาชาติดอน
เมืองที่มีผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวนานาชาติ พบว่าการ
รับรู้คุณภาพการบริการของท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมืองด้าน
การเดินทางเข้าถึงสนามบินและการเดินทางภายในสนามบิน ด้าน
การบริการและสิ่งอานวยความสะดวกในสนามบิน ด้านร้านอาหาร
ภายในท่าอากาศยาน ด้านร้านค้าภายในท่าอากาศยาน ด้านระบบ
ความปลอดภั ยของ ท่ าอากาศยาน ด้ านสิ่ งแวดล้อ มโดยทั่ วไป
และด้านระบบตรวจคนเข้า/ออกเมืองและระบบศุลกากร มีอิทธิพล
ต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวนานาชาติ [6]
ศั ก ดิ์ ด า ศิ ริ ภั ท รโสภณ และ ปารย์ ทิ พ ย์ ธนาภิ คุ ป ตานนท์
(2554) สรุปว่า ความสัมพันธ์ระหว่างคุณ ภาพการบริการในด้าน
ต่าง ๆ มีผลต่อระดับความพึงพอใจและความภักดี ของผู้รับบริการ
โดยเฉพาะคุณภาพ การบริการด้านการตอบสนองที่ รวดเร็วจะส่ง
ต่ อ ระดั บ ความพึ ง พอใจใน ขณะที่ คุ ณ ภาพการบริ ก าร ด้ า น
ภาพลักษณ์ของสถานที่การสร้างความมั่นใจและด้ านการเอาใจใส่
ดูแลของสถานบริการทางแพทย์จะสงผลต่อระดับความภักดีของ
คนไข้ที่เข้ามารับบริการ [7]
Hu & Huang (2011) ศึ ก ษาเรื่ อ ง ผลกระทบของคุ ณ ภาพ
บริการ นวัตกรรมและภาพลักษณ์ขององค์กรต่อความพึงพอใจและ
ความภัก ดีข องลูก ค้าของสถานีข นส่งสิน ค้าทางอากาศ (The Air
Cargo Terminals: ACTs) ผลการศึ ก ษาพบว่ า คุ ณ ภาพบริ ก าร
นวัตกรรม และภาพลักษณ์ขององค์กรต่อความพึงพอใจ ความพึง
พอใจของลูกค้ามีผลต่อความภักดีในการใช้บริการสถานีขนส่งสินค้า
ทางอากาศ [8] Nasser and Hussain (2015) ศึกษาเรื่อง คุณภาพ
การบริการและความพึงพอใจของผู้โดยสารสายการบินที่ดาเนินงาน
ในดู ไ บ การวิ เคราะห์ เชิ ง ประจั ก ษ์ ซึ่ งเป็ น การวิ เคราะห์ ค วาม
เชื่อมโยงระหว่างคุณภาพการบริการ ภาพลักษณ์ผู้ให้บริการ ความ
คาดหวังของลูกค้า การรั บรู้คุณ ค่า ความพึงพอใจของลูกค้า และ
ความภักดีในตราสินค้าของสายการบินที่ดาเนินการในดูไบตัวแปรที่
ชี้ วั ด คุ ณ ภาพการวิ จั ย ถู ก ก าหนดโดยใช้ ก รอบแนวคิ ด ของ
SERVQUAL ที่ มี ก ารปรั บ ปรุ ง การวิ จั ย ในครั้ งนี้ เป็ น การวิ จั ย เชิ ง
ปริมาณ โดยการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามจานวน 253 ชุด
และแบบจ าลองสมการเชิ งโครงสร้างในการวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล ซึ่ ง
พบว่า คุ ณ ภาพการบริการ การรับ รูคุ ณ ค่า และภาพลั กษณ์ ต รา
สินค้าส่งผลในเชิงบวกต่อความพึงพอใจของลูกค้าอย่างมีนัยสาคัญ
ซึ่งนาไปสู่ความภักดีในตราสินค้าและการนาไปใช้ประโยชน์ [9]

2. วัตถุประสงค์ในกำรวิจัย
1. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อปริมาณผู้ใช้บริการท่าอากาศยานไทย
2. เพื่อเปรียบเทียบจานวนผู้ใช้บริการท่าอากาศยานนานาชาติ
กับกรมท่าอากาศยานไทย

3. งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ในการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อจานวนผู้โดยสารที่ใช้บริการท่า
อากาศยานในประเทศไทย มีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจานวนมาก เช่น
การศึกษาของ โสรยา พูลเกษ (2550) ศึกษาเรื่อง คุณภาพบริการ
หมายถึง คุณสมบัติคุณลักษณะทั้งที่จับต้องได้และไม่ได้ของบริการ
ที่ ท าให้ ผู้ รั บ บริ ก ารรั บ รู้ ได้ ว่ า มี ค วามโดดเด่ น หรื อ เกิ น กว่ าความ
คาดหวัง เป็นที่น่าประทับใจ และเป็นบริการที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้มารับบริการ [4] ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สม
วงศ์ พงศ์ ส ถาพร (2550) ศึ ก ษาเรื่อ งคุ ณ ภาพการให้ บ ริก ารเป็ น
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จากภาพแสดงถึงจานวนผู้ใช้บริการสนามบิน ซึ่งสนามบินที่มี
ผู้ใช้บริการมากสุด ได้แก่ สนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินนานาชาติ
ภูเก็ต สนามบินนานาชาติดอนเมือง สนามบินนานาชาติเชียงใหม่
ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่

4. วิธีกำรศึกษำ
ในการศึ ก ษาครั้ งนี้ ใช้ ในการศึ ก ษาเป็ น ข้ อ มู ล ภาคตั ด ขวาง
(Cross-sectional data) จากฐานข้อมูลกรมท่าอากาศยาน และท่า
อากาศยานไทย ในปี 2561 มีกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 30 สนามบิน
การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ใช้ ก ารวิ เ คราะห์ ก ารถดถอยพหุ คู ณ เพื่ อ
วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อจานวนผู้ใช้บริการ และใช้สถิติเอฟในการ
วิเคราะห์เปรียบเทียบจานวนผู้ใช้บริการระหว่างสนามบินในกรมท่า
อากาศยานสนามบิ น กั บ สนามบิ น นานาชาติ ก ารวิ เคราะห์ ก าร
ถดถอยมีแบบจาลอง ดังนี้

จำนวนสำยกำรบินที่ให้ บริกำร
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แบบจาลองที่ 3
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5. จำนวนผู้โดยสำรและสำยกำรบินแต่ละสนำมบิน
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Phitsanulok
Ubonratchathani
Suvarnabhumi Airport
Phuket Airport
Mae Fah Luang Airport

รูปที่ 2 จำนวนสำยกำรบินที่ให้บริกำรในท่ำอำกำศยำนไทย
จากภาพแสดงถึงจานวนสายการบินที่ให้บริการในท่าอากาศ
ยานไทย ท่าอากาศยานที่มีจานวนสายการบินให้บริการมากที่สุด
ได้แก่ สนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินนานาชาติภูเก็ต สนามบิน
นานาชาติเชียงใหม่ สนามบินนานาชาติกระบี่ สนามบินนานาชาติ
เชียงใหม่
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6. ผลกำรศึกษำ
6.1 ปัจจัยที่ส่งผลต่อจำนวนผู้โดยสำรที่ใช้บริกำรท่ำอำกำศยำน
ในประเทศไทย
จากการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อจานวนผู้โดยสารที่ ใช้บริการท่า
อากาศยานในประเทศไทยในครั้งนี้ พ บว่ามี ปั จ จัย ที่ มี อิท ธิพ ลต่ อ
จานวนผู้ใช้บริการ และปัจจัยที่ไม่มีอิทธิพล โดยได้ทาการวิเคราะห์
ทั้งสามแบบจาลอง ได้แก่
แบบจาลองที่ 1 : Linear regression model
มีค่ า Prob> F = 0.000 น้ อ ยกว่าระดับ นั ยส าคัญ 0.05 แสดงให้
เห็ น ว่ า ตั ว แปรอิ ส ระมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ตั ว แปรตาม ค่ า R-squared
เท่ากับ 0.972 โดยมีค่า F เท่ากับ 134.24 และสามารถอธิบายได้
ว่า หากจานวนเที่ยวบินที่ให้บริการเปลี่ยนแปลงไป 1 หน่วย จะทา
ให้จานวนผู้ใช้บริการท่าอากาศยานมีการเปลี่ยนแปลงไป 145.425
หน่ วย ในทิ ศ ทางเดี ย วกั น ณ ระดั บ นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ 0.01 ซึ่ ง
สาเหตุทาให้เที่ยวบินที่ให้บริการมีอิทธิพลต่อจานวนผู้ใช้บริการท่า
อากาศยาน ในทิศทางเดียวกันนั้น เนื่องจาก ยิ่งมีจานวนเที่ยวบินที่

1500000

0

PSG

Buriram
Khonkaen
Nakhon si thammarat
Suratthani
Udonthani
Don Mueang Airport
Chiang Mai Airport
Hat Yai Airport

59

60

Chumphon
Krabi
Phitsanulok
Ubonratchathani
Suvarnabhumi Airport
Phuket Airport
Mae Fah Luang Airport

รูปที่ 1 จำนวนผู้ใช้บริกำรสนำมบินมำกที่สุด

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

261

ภาคบรรยาย

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ประจาปี พ.ศ. 2563 วันที่ 15 – 16 ธันวาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

ให้บริการเพิ่มขึ้นก็จะส่งผลให้จานวนผู้ใช้บริการท่าอากาศยานมาก
ขึ้น เนื่องจากมีความหลากหลายในการเดินทาง หรือ มีจานวนที่
รองรับผู้โดยสารได้มากยิ่งขึ้น
แบบจาลองที่ 2 : Log-log regression model
สามารถอธิบายได้ว่า จานวนเที่ยวบินที่ให้บริการ และ รายได้ มี
การเปลี่ยนแปลงไป 1 หน่วย จะทาให้จานวนผู้ใช้บริการท่าอากาศ
ยานมีการเปลี่ยนแปลงไป .750 หน่วย .929 หน่วย ตามลาดับ ใน
ทิศทางเดียวกัน ณ ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.01และสายการบินที่
ให้บริการ จานวนประชากรมีการเปลี่ยนแปลงไป 1 หน่วย จะทาให้
จานวนผู้ใช้บริการท่าอากาศยานมีการเปลี่ยนแปลงไป -.295 หน่วย
-.448 หน่วย ในทิศทางตรงกันข้าม ณ ระดับนัยสาคัญ 0.05 ทาให้
จานวนเที่ยวบินที่ ให้ บริการ สายการบินที่ให้บริการ รายได้ และ
จานวนประชากร มีอิทธิพลต่อ จานวนผู้ใช้บริการท่าอากาศยาน ใน
ทิศทางเดียวกันนั้น เนื่อง จาก ทักวันนี้โลกมีอัตราการเพิ่มขึ้นของ
ประชากรในจานวนที่เพิ่มขึ้น จึงทาให้ ต้องเพิ่ม เที่ยวบิน และ สาย
การบินที่ให้บริการเพิ่มขึ้น เพื่อให้เพื่อพอต้องผู้ที่ต้องการใช้บริการ
ท่าอากาศยานที่ใช้ในการเดินทาง
แบบจาลองที่ 3 : Quadratic regression model
มีค่ า Prob> F = 0.000 น้ อ ยกว่าระดับ นั ยส าคัญ 0.05 แสดงให้
เห็ น ว่ า ตั ว แปรอิ ส ระมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ตั ว แปรตาม ค่ า R-squared
เท่ากับ 0.983 มีค่า F เท่ากับ 190.90 และสามารถอธิบายได้ว่า
หากจานวนเที่ ยวบินที่ให้บ ริการ ความปลอดภัย ความปลอดภั ย
กาลังสอง มีการเปลี่ยนแปลงไป 1 หน่วย ทาให้จานวนผู้ใช้บริการ
ท่าอากาศยานมีก ารเปลี่ ยนแปลงไป 148.123หน่ วย 2.76e+07
หน่วย 162886.2 หน่วย ตามลาดับ ในทิศทางเดียวกัน ณ ระดับ
นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ 0.01 และ สายการบิ น ที่ ใ ห้ บ ริ ก าร มี ก าร
เปลี่ยนแปลงไป 1 หน่วย จะทาให้จานวนผู้ใช้บริการท่าอากาศยาน
มีการเปลี่ยนแปลงไป -103439.6 หน่วย ในทิศทางตรงกันข้าม ณ
ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่า หากจานวน
เที่ยวบินที่ให้บริการ สายการบินที่ให้บริการ มีอิทธิพลต่อ จานวน
ผู้ใช้บริการท่าอากาศยาน ในทิศทางเดียวกันนั้น เนื่อง จาก ทักวันนี้
โลกมีอัตราการเพิ่มขึ้นของประชากรในจานวนที่เพิ่มขึ้น จึงทาให้
ต้องเพิ่ม เที่ยวบิน และ สายการบินที่ ให้บริการเพิ่มขึ้น เพื่อให้เพื่อ
พอต้องผู้ที่ต้องการใช้บริการท่าอากาศยานที่ใช้ในการเดินทางและ
ยังต้องคานึงถึงความปลอดภัยของท่าอากาศยาน เนื่องด้วยความ
ปลอดภัยเป็นหลักสาคัญที่มนุษย์จะเลือกใช้บริการ ถ้าหากมีสาย
การบินที่มาก หรือ จานวนที่เพิ่มมากขึ้น แต่ไม่มีความปลอดภัยแล้ว
ละก็ ก็ไม่อาจทาให้ จานวนผู้ที่มาใช้บริการท่าอากาศยานเพิ่มขึ้น

นานาชาติมีจานวนผู้ใช้บริการท่าอากาศยานมากกว่ากลุ่มสนามบิน
ในกรมท่ าอากาศยาน ที่ 24902915.9 หน่วย ณ ระดับ นัยสาคั ญ
ทางสถิติ 0.01

7. อภิปรำยผล
จากการศึกษาในครั้งนี้สามารถอธิบายเหตุผลของปัจจัยที่ส่งผล
ต่อจานวนผู้โดยสารที่ใช้บริการท่าอากาศยานในประเทศไทย ดังนี้
ความปลอดภัย มีความสัมพันธ์ในทิ ศทางเดียวกันกับจานวน
ผู้ใช้บริการท่าอากาศยาน คือ หากท่าอากาศยานมีความปลอดภัย
เพิ่มมากขึ้นจะส่งผลให้จานวนผู้ใช้บริการเพิ่มมากขึ้นด้วย เนื่องจาก
ความปลอดภัย คื อปั จจั ยส าคัญ อย่างหนึ่ งในการเลือ กใช้บ ริก าร
หากท่ าอากาศยานไม่ มี ค วามปลอดภั ย ก็ อ าจส่ งผลให้ มี จ านวน
นักท่องเที่ยวหรือผู้ใช้บริการลดน้อยลง แต่ถ้าหากท่าอากาศยานมี
ความปลอดภั ย ก็ จ ะเป็ น ที่ พึ งพอใจแก่ ผู้ ที่ ม าใช้ บ ริ ก าร ท าให้ มี
ผู้ใช้บริการเพิ่มมากขึ้น
จานวนเที่ยวบินที่ให้บริการมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน
กั บ จ านวนผู้ ใช้ บ ริ ก ารท่ า อากาศยาน คื อ หากท่ า อากาศยานมี
จานวนเที่ยวบินที่ให้บริการเพิ่มขึ้นก็จะส่งผลให้จานวนผู้ใ ช้บริการ
เพิ่ ม มากขึ้ น ด้ ว ย เนื่ อ งจาก ยิ่ งมี จ านวนเที่ ย วบิ น มากเท่ า ไหร่ ก็
สามารถตอบโจทย์ในการเดินทาง หรือเป็นแผนการเดินทางให้ แก่
ผู้ใช้บริการ ได้สะดวกต่อการเดินทาง ทาให้เกิดความประทับใจใน
การให้บริการของท่าอากาศยาน จานวนสายการบินที่ให้บริการมี
ความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับจานวนผู้ใช้บริการท่าอากาศ
ยาน คือ หากท่าอากาศยานมีจานวนสายการบินที่ให้บริการเพิ่มขึ้น
จะทาให้จานวนผู้ใช้บริการท่าอากาศยานลดลง เนื่องจาก การที่เปิด
สายการบินหลายๆประเทศ ไม่ได้การันตีว่าจะมีผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้น
หรือในบางครั้งอาจจะไม่มีผู้ใช้บริการเลยในสายการบินนั้น เพราะ
ในบางประเทศไม่ ได้ นิ ย มในการใช้ บ ริ ก ารสายการบิ น ท าให้ ไม่
จาเป็นต้องมาใช้บริการท่าอากาศยาน
จากการเปรียบเทียบจานวนผู้ใช้บริการท่าอากาศยานระหว่าง
กลุ่มสนามบินในกรมท่าอากาศยาน และ กลุ่มสนามบินนานาชาติ
โดยที่กลุ่มสนามบินนานาชาติมีจานวนผู้ ใช้บริการท่าอากาศยาน
มากกว่ากลุ่มสนามบินในกรมท่าอากาศยาน

8. สรุปผลและข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อจานวนผู้โดยสารที่ใช้บริการท่า
อากาศยานในประเทศไทย พบว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลประกอบด้วย
ความปลอดภัย จานวนเที่ยวบินที่ให้บริการ สายการบินที่ให้บริการ
หากปั จ จั ย เหล่ า นี้ เปลี่ ย นแปลงไป 1 หน่ ว ย จะท าให้ จ านวน
ผู้ ใช้ บ ริ ก ารท่ า อากาศยานมี ก ารเปลี่ ย นแปลงตามไปด้ ว ยซึ่ งจะ
เปลี่ยนแปลงดังนี้ 162886.2 หน่วย 148.123หน่วย ตามลาดับ ใน
ทิศทางเดียวกัน ณ ระดั บนัยสาคัญ ทางสถิติ 0.01 สายการบิน ที่
ให้บริการ มีการเปลี่ยนแปลงไป
1ห น่ ว ย จะท าให้ จ านวนผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารท่ า อากาศยานมี ก าร
เปลี่ยนแปลงไป -103439.6 หน่วย ในทิศทางตรงกันข้าม ณ ระดับ

6.2 กำรเปรียบเทียบจำนวนผู้ใช้บริกำรท่ำอำกำศยำน
จาการเปรี ย บเที ย บจ านวนผู้ ใช้ บ ริ ก ารท่ า อากาศยาน
จาแนกโดยการแบ่งกลุ่มเป็นสองกลุ่ม ได้แก่ สนามบินในกรมท่ า
อากาศยาน และ สนามบินนานาชาติ โดยวิธี เปรียบเทียบพหุคูณ
พบว่า กลุ่ ม สนามบิ น ในกรมท่ าอากาศยาน และ กลุ่ ม สนามบิ น
นานาชาติ แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ 0.01 โดยที่กลุ่มสนามบิน
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นัยสาคัญทางสถิติ 0.05 ผลที่ได้จาการศึกษาครั้งนี้จะเป็นประโยชน์
กั บ ท่ า อากาศยานต่ า งๆในประเทศไทย เพื่ อ เป็ น แนวทางการ
วางแผนในการขยายคุณ ภาพการให้บริการ ความปลอดภัย และ
จานวนเที่ยวบิน ให้ดียิ่งขึ้น เพื่อรองรับจานวนผู้ใช้บริการที่เพิ่มขึ้น
1. จากการศึกษาพบว่า จานวนเที่ยวบินที่ให้บริการไม่เพียงพอ
แก่ผู้ใช้บริการ ดังนั้นผู้บริหารท่าอากาศยานหรือหน่วยงานต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องควร ให้ความสาคัญกับปัจจัยการตอบสนองความต้องการ
โดยต้องเพิ่มจานวนเที่ยวบินให้แต่ละท่าอากาศยาน เพื่อให้สามารถ
ให้รองรับปริมาณผู้โดยสารทุกช่วงเวลาเพื่อให้ สามารถให้บริการ
ลูกค้าได้ทั่วถึง โดยสิ่งสาคัญที่สุดที่ควรให้เจ้าหน้าที่ท่าอากาศยาน
ต้อ งตระหนั ก ไว้เสมอคื อ ความเอาใจใส่ เพื่ อสร้างความพึ งพอใจ
สูงสุดให้แก่ผู้ใช้บริการ
2. จากการศึ ก ษาพบว่า ความปลอดภั ยนั้ น จ าเป็ น จะต้ อ งมี
ความปลอดภัยที่เหมาะสมในทางที่ดี หรือก็คือควรมีพนักงานรักษา
ความปลอดภัยประจาจุดสาคัญ และมีกล้องวงจรปิดตามทางเดิน
และจุดอับ เพราะ ความปลอดภัยของการบริการของท่าอากาศยาน
นั้น ส่งผลต่อปัจจัยของผู้โดยสารที่มาใช้บริการ หากท่าอากาศยาน
ไม่มีความปลอดภัย จานวนผู้โดยสารก็จะลดน้อยลง

3. จานวนสายการบินที่ให้บริการ แต่ละท่าอากาศยาน จะเห็น
ได้ว่า ท่าอากาศยานที่เป็นนานาชาติ จะมีจานวนผู้โดยสารมากกว่า
ท่าอากาศยานในกรมท่าอากาศยานไทย เพราะ มี จานวนสายการ
บิ น ที่ ห ลากหลาย ท าให้ มี จ านวนผู้ โ ดยสารมากกว่ า และ เป็ น
ตัวเลือกที่ดีในการใช้บริการได้มากว่า ทาให้ ท่าอากาศยานที่มีสาย
การบินที่ให้บริการมากๆ ส่งผลให้มีจานวนผู้ใช้บริการเพิ่มมากขึ้น
ด้วย ทั้งนี้อยากให้พัฒนาท่าอากาศยานในกรมท่าอากาศยานไทยให้
มีสายการบินที่เพิ่มขึ้น อาจทาให้มีจานวนผู้โดยสารเพิ่มมากขึ้น

9. กิตติกรรมประกำศ
การศึกษาครั้งนี้สาเร็จลุล่วงได้ด้วยดี เพราะได้รับความกรุณา
อย่ า งยิ่ ง จาก อาจารย์ ดร.ธนวิ ท ย์ บุ ญ สิ ท ธิ์ ผู้ ใ ห้ ค วามรู้ แ ละ
คาแนะน าต่ าง ๆ อั น เป็ น ประโยชน์ ในการศึ ก ษาครั้งนี้ ขอกราบ
ขอบพระคุ ณ คณาจารย์ห ลายท่านที่ กระผมได้ น าเอาความรู้จ าก
หนังสือและตาราบทความของท่านที่ปรากฏในการอ้างอิงครั้งนี้ ขอ
กราบขอบพระคุณอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้

ตำรำงที่ 1 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อจานวนนักท่องเที่ยว
ตัวแปร
Linear Model
NUA
Robust
𝛃
(Number of airport
Std. Err.
(t)
passengers)
CVN
69096.43
100290.2
(Convenience)
(0.69)
SAFE
315175.6
297235
(Safety)
(1.06)
2
SAFE
2
(Safety )
NOF
145.425***
40.739
(Number of flights)
(3.57)
IC
.029
.044
(Income)
(0.66)
ATP
-11807.57
47234.44
(Airlines provided)
(-0.25)
POP
-.593
.355
(Population)
(-1.67)
R-squared
0.972
F
134.24
Prob > F
0.000
Obs.
30
หมำยเหตุ : ** มีนัยสาคัญที่ระดับ 0.05 ***มีนัยสาคัญที่ระดับ 0.01

Log-log model
Robust
𝛃
Std. Err.
(t)
-2.620
(-0.91)
-.066
(-0.02)
-

1.625

.750***
(4.19)
.929***
(5.59)
-.448***
(-3.25)
-.295**
(-2.10)

.332

2.094
-

.336
.106
.128
0.976
158.50
0.000
30

Quadratic model
Robust
𝛃
Std. Err.
(t)
70555.19
91643.77
(0.51)
2.76e+07*** 1.45e+07
(-3.92)
162886.2*** 85953.16
(3.96)
148.123***
23.030
(6.61)
-.010
.029
(-0.41)
-103439.6** 76944.14
(-1.88)
.145
.439
(0.22)
0.983
190.90
0.000
30
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ตำรำงที่ 2 ผลการเปรียบเทียบจานวนผู้ใช้บริการท่าอากาศยานจาแนกตามกรมที่สังกัด
Mean
Difference
-24902915.9***

Airport
N
สนามบิน
24
ในกรมท่าอากาศยาน
สนามบินนานาชาติ
6
24902915.9***
รวม
30
หมำยเหตุ : ***มีนัยสาคัญที่ระดับ 0.01

Std.Error
Difference
4288780.231

df
28

t
-5.807

9047841.069

5.004

-2.752

F
p
58.44 .000***

[9] Nasser and Hussain. (2015).ศึ กษ าเรื่ อ ง คุ ณ ภ าพ การ
บริ ก ารและความพึ ง พอใจของผู้ โ ดยสารสายการบิ น ที่
ดาเนินงานในดูไบ สืบค้นจาก http://dspace.bu.ac.th/
bitstream/123456789/2244/1/siriporn_tant.pdf
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การวิเคราะห์เปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลต่อปริมาณการนาเข้าและส่งออกไวน์
ของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก
A Comparative Analysis of Factors Affecting Wine Imports and Exports of
Countries around the World
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2สาขาวิชาเอกเศรษฐศาสตร์

บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อปริมาณการนาเข้าและส่งออกไวน์ของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก และเพื่อ
เปรียบเทียบปริมาณการนาเข้าและส่งออกไวน์ของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก จาแนกตามกลุ่มรายได้ ข้อมูลที่ใช้ศึกษาเป็นข้อมูลภาคตัดขวางจาก
ฐานข้อมูล World’s Top Export ในปี 2018 มีกลุ่มตัวอย่าง จานวน 61 ประเทศ โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงซ้อนและการวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว จากการศึกษาพบว่า ประเทศที่นาเข้าไวน์มากที่สุด 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 ผลการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อปริมาณการนาเข้าไวน์ ได้แก่ จานวนประชากร
ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ ณ ระดับนัยสาคัญ 0.01 และผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติกาลังสอง ณ ระดับนัยสาคัญ 0.05 ส่วนปัจจัยที่ส่งผล
ต่อปริมาณการส่งออกไวน์ ได้แก่ จานวนประชากร ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ และความมั่งคั่ง ณ ระดับนัยสาคัญ 0.05 และการบริโภคไวน์
ต่อหัว ณ ระดับนัยสาคัญ 0.01 นอกจากนี้การเปรียบเทียบปริมาณการนาเข้าและส่งออกไวน์ จาแนกตามกลุ่มรายได้ พบว่า กลุ่มที่มีรายได้สูง
จะมีปริมาณการนาเข้าไวน์มากกว่ากลุ่มประเทศที่มีรายได้ค่อนข้างสูง และกลุ่มประเทศที่มีรายได้ค่อนข้างต่า ณ ระดับนัยสาคัญ 0.05
คาสาคัญ: การนาเข้าไวน์, 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. บทนา

2. วัตถุประสงค์

ไวน์ (wine) เป็ น เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ ป ระเภทหนึ่ ง
เช่นเดียวกับ สุรา เบียร์ วิสกี้ การทาไวน์เป็นอาชีพเก่าแก่ทากันมา
หลายพั น ปี เป็ น ขบวนการทางวิ ทยาศาสตร์ง่า ย ๆ เมื่ อ ยีสต์เจอ
น้าตาล จะกินน้าตาลแล้วคลายแอลกอฮอล์และคาร์บอนไดออกไซด์
ออกมา การทาไวน์คือการเอาองุ่นซึ่งสุกหวานได้ที่แล้ วมาหมักให้
ยีสต์ทางาน น้าตาลในองุ่นจะเปลี่ยนเป็นแอลกอฮอล์ แล้วกลายเป็น
ไวน์ในที่สุด [1] [2] ไวน์ที่ดื่มกันในท้องตลาดมีมากมายหลายชนิด
อาจเรี ย กชื่ อ ตามประเภทของผลไม้ ชื่อ ผู้ ผ ลิ ต หรื อ ปริ ม าณของ
แอลกอฮอล์เป็นเกณฑ์ แบ่งได้หลายชนิด ได้แก่ แบ่งตามชนิดของสี
แบ่งตามความหวานของไวน์ แบ่งตามปริมาณแอลกอฮอล์ในไวน์
แบ่งตามปริมาณแก๊สที่ละลายอยู่ในไวน์ แบ่งตามวัตถุดิบที่ใช้ผลิต
[3] เช่ น ไวน์ ข าว (White Wine) ไวน์ แ ดง (Red Wine) ไวน์ โ รเซ่
(Rose Wine) ไวน์ ห วาน ( Dessert Wine) สปาร์ ค กลิ้ ง ไวน์
(Sparkling Wine)
อุตสาหกรรมไวน์ผลไม้เป็นอุตสาหกรรมแปรรู ปผลิ ตผลทาง
การเกษตรที่มีความสาคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศเพราะ
นอกจากจะเป็นการช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตผลทางการเกษตรแล้ว
ยั งเป็ น อุ ต สาหกรรมที่ ส ามารถผลิ ต เพื่ อ ทดแทนการน าเข้ า และ
ส่งออกไวน์ราคาแพงจากต่างประเทศได้อีก [4]
ในปัจจุบันการบริโภคไวน์ได้รับความนิยมเพิ่มขึน้ โดยเฉพาะไวน์
นาเข้าจากฝรั่งเศส ออสเตรเลีย อิตาลี ชิลี และสหรัฐอเมริกา ส่งผล
ให้ยอดขายทั่วโลกจากการส่งออกไวน์มีมูลค่า 37.4 พันล้านเหรียญ
สหรัฐ ในปี 2561 ประเทศที่มี การส่งออกไวน์สูงสุดในปี 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
ของการส่งออกไวน์ทั้งหมด [5]
จากการที่ไวน์ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นทาให้มูลค่าของการ
นาเข้าไวน์ทั่วโลกมีมูลค่า 37.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2561
ประเทศที่นาเข้าไวน์สูงสุดในช่วงปี 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 เนเธอร์ แ ลนด์ ร้ อ ยละ 3.6 สวิ ส เซอร์ แ ลนด์ ร้ อ ยละ 3.2
เบลเยียมร้อยละ 3 ฝรั่งเศสร้อยละ3 รัสเซียร้อยละ 2.8 สวีเดนร้อย
ละ 2.1 เดนมาร์กร้อยละ 2 และสิงคโปร์ร้อยละ 1.7 ของการนาเข้า
ไวน์ทั้งหมด [6]
จากที่ ก ล่ า วมาข้ า งต้ น จะเห็ น ได้ ว่ าอุ ต สาหกรรมไวน์ ได้สร้าง
มูลค่าการนาเข้าและส่งออกไวน์ของแต่ละกลุ่มประเทศเป็นจานวน
มาก ดังนั้นการศึกษาในครั้งนี้มุ่งเน้นการเปรียบเทียบมูลค่าการ
นาเข้าและส่งออกไวน์ของแต่ละกลุ่มประเทศและปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อการนาเข้าและส่งออกไวน์ของแต่ละกลุ่มประเทศ

1. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อปริมาณการนาเข้าและส่งออกไวน์
ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก
2. เพื่ อ เปรี ย บเที ย บปริ ม าณการน าเข้ า และส่ งออกไวน์ ข อง
ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก จาแนกตามกลุ่มรายได้

3. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ในการศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ การน าเข้ า และส่ ง ออก
อุตสาหกรรมไวน์ มีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจานวนมาก เช่น การศึกษา
ของ Leonida, Sofia and Patrícia (2562) ในการวิเคราะห์การ
ส่ งออกไวน์ ส าหรั บ 10 ประเทศหลั ก ที่ ผ ลิ ต ไวน์ ใ นยุ โ รป โดยใช้
เทคนิคที่ได้รับความนิยมและความสัมพันธ์อั นดับของ Spearman
ระหว่ า งรอบผลลัพ ธ์ ส าหรับ การส่งออกตามมูล ค่า เผยให้เ ห็นถึง
ระดับการประสานที่แข็งแกร่งตลอดช่วงเวลาสาหรับคนส่วนใหญ่
ของประเทศโดยมีแนวโน้มที่จะเติบโตตลอดเวลา [7] นอกจากนี้
Mariarosaria (2557) ได้ ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ มู ล ค่ า การส่ ง ออกไวน์
ปริ ม าณและสถานะในตลาดส่งออกที่ม ากในขณะที่ ป ริมาณการ
ส่งออกที่สูงขึ้นมีแนวโน้มที่จะเป็นรูปธรรมไปยังตลาดปลายทางที่มี
รายได้สูง [8]
นี ร ะนุ ช โชติ พั น ธ์ และ สุ ภ าพร คู พิ ม าย (2555) ได้ ศึ ก ษา
เกี่ยวกับอิทธิพลต่อช่องทางการจัดจาหน่ายไวน์ พบว่า ช่องทางการ
จั ด จ าหน่ า ยด้ า นการให้ บ ริ ก ารผ่ า นทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เ ป็ น ช่ อ ง
ทางการจัดจาหน่ายที่มีความสาคัญมาก ผลการทดสอบสมมติฐาน
พบว่า อายุ ระดับการศึกษา และรายได้ที่แตกต่างกันมีผลต่อช่อง
ทางการจัดจาหน่ายไวน์ [9]
นงนุช หวังสวาสดิ์ (2549) ได้ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่กาหนด
มูลค่าการนาเข้าไวน์ของประเทศไทย พบว่า ตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อ
มูลค่านาเข้าไวน์ คือ ปริมาณการบริโภคในประเทศ และราคาไวน์
ในประเทศเฉลี่ย มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกับสมมติฐานที่ตั้งไว้
ส่วนราคาไวน์นาเข้าเฉลี่ยและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
มี ค วามสั ม พั น ธ์ ใ นทิ ศ ทางตรงกั น ข้ า มกั บ สมมติ ฐ านที่ ตั้ ง ไว้ แต่
ปริ ม าณการบริ โภคและอั ตราแลกเปลี่ ยนเงิ น ตราต่า งประเทศมี
ความสัมพันธ์กับมูลค่าการนาเข้าไวน์ [10]

4. วิธีการศึกษา
ในการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อปริมาณการนาเข้าและส่งออกไวน์
ของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงซ้อน
(Multiple regression analysis) มี แ บบจ าลอง 3 แบบที่ ใ ช้ คื อ
Quadratic model, Log-log model, Log-lin model
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แบบจาลองการนาเข้า

ภาพที่ 2 ประเทศที่ มี ป ริ ม าณการส่ ง ออกไวน์ ม ากที่ สุ ด 10
ประเทศ ได้แก่ ฝรั่งเศส อิตาลี สเปน ออสเตรเลีย ชิลี เยอรมนี
นิวซีแลนด์ โปรตุเกส อาเจนตินา อังกฤษตามลาดับ จะเห็นได้ว่า
ประเทศที่ มี ก ารส่ งออกมากที่ สุ ด คื อ ประเทศที่ อ ยู่ ใ นทวี ป ยุ โ รป
เนื่องจากสภาพภูมิอากาศ และพื้นที่ต่าง ๆ เหมาะกับการเพาะปลูก
องุ่นเพื่อนาไปหมักเพื่อทาไวน์

Import = β0 + β1 (POP) + β2 (ARS) + β3 (GROWTH) + β4 (GDP)
+ β5 (WEALTH) + β6 (EXC) + β7 (INF) + β8 CONP
+ 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

6. ผลการศึกษา
6.1 ปัจจัยทีส่ ่งผลต่อปริมาณการนาเข้าและส่งออกไวน์ของ
ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก
6.1.1 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อปริมาณการนาเข้าไวน์
ของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก
จากการศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ ปริ ม าณการน าเข้ า ไวน์ ข อง
ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก พบว่าจากตารางที่1 แบบจาลอง Quadratic
model เป็นแบบจาลองที่ดีที่สุด เนื่องจากมีค่า R-squared เท่ากับ
0.8414 ซึ่งมากที่สุด โดยปัจจัยที่ส่งผลต่อปริมาณการนาเข้าคือ
จานวนประชากร เพราะถ้าจานวนประชากรเพิ่มขึ้น 1 หน่วย จะทา
ให้ปริมาณการนาเข้าไวน์ลงลด 2.431131 เช่นเดียวกับผลิตภัณฑ์
มวลรวมประชาชาติ เนื่องจากเมื่อผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ
เพิ่มขึ้น 1 หน่วย จะทาให้มีการนาเข้าเพิ่มมากขึ้น 678.0098 แต่
เมื่อมีผลิตภัณฑ์มวลรวามประชาชาติเพิ่มมากขึ้นถึงจุด ๆ หนี่งจะ
ส่งผลให้ปริมาณการนาเข้าไวน์ลดลงเพราะถ้ามีการนาเข้าไวน์มาก
จนเกินไปแต่ผู้บริโภคมีจานวนเท่าเดิมก็จะทาให้รายได้ของประเทศ
ลดลง การนาเข้าไวน์จึงลดลงตามมาด้วย
แบบจาลองคือแบบจาลอง Log-log model โดยแบบจาลองนี้
มีค่า R-squared เท่ากับ 0.8176 ซึ่งเป็นแบบจาลองที่ดีเป็นอันดับ
ที่ ส อง โดยตั ว แปรที่ ส่ ง ผลต่ อ การน าเข้ า ไวน์ คื อ อั ต ราเงิ น เฟ้ อ
เพราะถ้าอัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้น 1 หน่วย จะทาให้ปริมาณการนาเข้า
ไวน์ลดลง -0.0642891 หน่วย เนื่องจากถ้าอัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นก็
จะส่งผลให้ราคาไวน์ในการนาเข้านั้นเพิ่มขึ้น ดังนั้นการนาเข้าไวน์
จึ ง ลดลง นอกจากนี้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ม วลรวมประชาชาติ และอั ต รา
แลกเปลี่ ย น ก็ เ ป็ น ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ ปริ ม าณการน าเข้ า ไวน์
เช่นเดียวกัน เนื่องจากเมื่อปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งเพิ่มขึ้น 1 หน่วยจะทา
ให้การนาเข้าไวน์เพิ่มมากขึ้น 1.195079 และ 0.257143 ตามลาดับ
แต่ในระดับนัยสาคัญแตกต่างกัน
แบบจาลองสุดท้ายคือแบบจาลอง Quadratic model ซึ่งมีค่า
R-squared เท่ากับ 0.7044 และมีตัวแปรส่งผลต่อปริมาณการ
นาเข้าไวน์ คือ ดัชนีความมั่งคั่งที่มีความสัมพันธ์ ณ ระดับนัยสาคัญ
0.01 และอัตราแลกเปลี่ยน ที่มีความสัมพันธ์ ณ ระดับนัยสาคัญ
0.10 ซึ่งทั้งสองตัวแปรมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน คือ ถ้า
ปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งเพิ่มขึ้น 1 หน่วยจะทาให้ปริมาณการนาเข้าไวน์
เพิ่มมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับตัวแปรการบริโภคต่อหัว เนื่องจากมี
ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน ณ ระดับนัยสาคัญ 0.10 เมื่อการ
บริโภคต่อหัวเพิ่มขึ้น จะทาให้ปริมาณการนาเข้าไวน์เพิ่มขึ้น แต่ใน
ขณะเดี ย วกั นถ้ า การบริโภคไวน์ต่ อ หัว เพิ่ มมากเกิน ไปก็ จ ะทาให้

แบบจาลองการส่งออก
log Export = β0 + β1 (POP) + β2 (ARS) + β3 (GROWTH) + β4 (GDP)
+ β5 (WEALTH) + β6 (EXC) + β7 (INF) + β8 CONP
+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) + β8 CONP
+ β9 (CONP 2 ) + μ

5. ปริมาณการนาเข้าและส่งออกไวน์

ภาพที่ 1 ประเทศที่มีปริมาณการนาเข้าไวน์มากที่สุด 10 ประเทศ

ภาพที่ 1 ประเทศที่ มี ป ริ ม าณการน าเข้ า ไวน์ ม ากที่ สุ ด 10
ประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา อังกฤษ เยอรมนี จีน แคนาดา ญี่ปุ่น
เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส ตามลาดับ จะ
เห็นได้ว่าประเทศที่มีการนาเข้ ามากที่สุดจะเป็นประเทศที่มีขนาด
ใหญ่และมีประชากรเป็นจานวนมาก จาเป็นต้องมีการนาเข้ามาก
เ ป็ น พิ เ ศ ษเ พื่ อ ต อบ ส น อ งค ว า ม ต้ อ ง กา ร ขอ งป ร ะ ช า ก ร
ภายในประเทศ

ภาพที่ 2 ประเทศที่มีปริมาณการส่งออกมากที่สุด 10 ประเทศ
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ปริ ม าณการน าเข้ า ไวน์ ล ดลง เพราะอาจจะมาตราการในการ
จาหน่ายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และมีอัตราภาษีที่เพิ่มขึ้น ราคา
ไวน์ก็จะเพิ่มขึ้นทาให้การบริโภคน้อยลงส่งผลให้ปริมาณการนาเข้า
ไวน์ลดลงด้วยเช่นเดียวกัน
6.1.2 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อปริมาณการส่งออกไวน์
ของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก
จากการศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ ส่ งผลต่ อ ปริ ม าณการส่ งออกไวน์ ข อง
ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก จากตารางที่2 พบว่ามีแบบจาลองทั้งหมด 3
แบบจ าลอง ซึ่ งแบบจ าลองที่ ดี ที่ สุ ด คื อ แบบจ าลอง Quadratic
model เพราะมี ค่ า R-squared เท่ า กั บ 0.6945 และมี ตั ว แปรที่
ส่งผลต่อปริมาณการส่งออกไวน์ คือ จานวนประชากร ที่ส่งผลใน
ทิศทางตรงกันข้าม เพราะว่า ถ้าจานวนประชากรเพิ่มขึ้น 1 หน่วย
จะทาให้มีปริมาณการส่งออกไวน์ลดลง -4.17e-08 เนื่องจาก เมื่อ
จ านวนประชากรเพิ่ มขึ้ น จะท าให้ มีก ารปลู กสร้ างอาคารหรือสิ่ง
อานวยความสะดวกมากขึ้นส่งผลให้พื้นมีพื้นที่เพาะปลูกองุ่นน้อยลง
ทาให้การผลิตและปริมาณการส่งออกลดน้อยลงด้วย ซึ่งสอดคล้อง
กับผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติที่เพิ่มขึ้น แล้วทาให้การส่งออก
ลดลง เนื่ อ งจากประเทศมี ร ายได้ ม ากขึ้ น จะท าให้ ก ารบริ โ ภค
ภายในประเทศมี ม ากขึ้ น ด้ ว ย ดั ง นั้ น จึ ง มี ป ริ ม าณการส่ ง ออกที่
น้อยลง และการบริโภคต่อหัวซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อปริมาณการ
ส่งออกไวน์ในทิศทางเดียวกัน เนื่องจากไวน์เป็นที่นิยมมากขึ้นจึงมี
การส่งออกเพื่อสร้างรายได้ให้กับประเทศเพิ่มมากขึ้น

ไวน์ระหว่างกลุ่มที่มีระดับรายได้ต่างกันค่า Pr (F>t) = 0.006 และ
0.045 ตามลาดับ ณ ระดับนัยสาคัญ 0.05 แสดงให้เห็นว่า ค่าเฉลี่ย
ของปริมาณการนาเข้าและส่งออกไวน์ของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก
โดยจาแนกตามกลุ่มรายได้ของแต่ละประเทศมีความแตกต่างกัน ณ
ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
จากการเปรียบเทียบปริมาณการนาเข้าและส่งออกไวน์ ข อง
ประเทศต่า ง ๆ ทั่ ว โลก จ าแนกกลุ่ ม รายได้ พบว่ า มี ป ริ มาณการ
นาเข้าไวน์ของกลุ่มประเทศที่มีรายได้ค่อนข้างต่ากับกลุ่มที่มี รายได้
สูงและ กลุ่มประเทศที่มีรายได้ค่อนข้างสูงและกลุ่มที่มีรายได้สูง
แตกต่างกัน ณ ระดับนัยสาคัญ 0.05 โดยกลุ่มประเทศที่มีรายได้สูง
จะมีการนาเข้าไวน์มากกว่าประเทศที่มีรายได้ค่อนข้างสูง 1.1e+09
หน่วย และประเทศที่มีรายได้สูงมีการนาเข้ามากกว่าประเทศที่มี
รายได้ค่อนข้างต่า 9.0+08 หน่วย ด้วยเช่นกัน มีความสัมพันธ์ ณ
ระดับนัยสาคัญ 0.05
7. อภิปรายผล
จากการศึกษาในครั้งนี้สามารถอธิบายปัจจัยที่ส่งผลต่อปริมาณ
การน าเข้ า และส่ ง ออกไวน์ ป ระเทศต่ า ง ๆ ทั่ ว โลกได้ ซึ่ ง บรรลุ
วั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ ตั้ งไว้ คื อ เพื่ อ ศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ ส่ งผลต่ อ ปริ ม าณการ
น าเข้ า และส่ ง ออกไวน์ ข องประเทศต่ า ง ๆทั่ ว โลก และเพื่ อ
เปรียบเทียบปริมาณการนาเข้าและส่งออกไวน์ จาแนกตามกลุ่ม
รายได้ เนื่องจาก การวิเคราะห์การถดถอย มีความสัมพันธ์กัน ณ
ระดับนัยสาคัญ 0.01 0.05 และ 0.1 ส่วนและการวิเคราะห์ความ
แปรปรวน มีความสัมพันธ์ ณ ระดับนัยสาคัญ 0.05 ซึ่งจะมีตัวแปร
อิสระอย่างน้อย1ตัว ส่งผลต่อตัวแปรตามคือปริมาณการนาเข้าไวน์
และปริมาณการส่งออกไวน์ มีค่าเปลี่ยนแปลงตามตัว แปรอิสระที่
เปลี่ยนแปลงไป

แบบจ าลองที่ ดี ร องลงมาคื อ แบบจ าลอง Log-lin model
เนื่องจากมีปัจจัยที่ส่งผลต่อปริมาณการส่งออกไวน์เป็นจานวนมาก
คือจานวนประชากร และผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ ซึ่งส่งผลใน
ทิศทางตรงกันข้าม ณ ระดับนัยสาคัญ 0.01 และการบริโภคต่อหัวก็
เป็ น ปั จ จั ย ที่ ส่ งผลต่ อ ปริ ม าณการส่ งออกไวน์ ด้ ว ยเช่ น กั น แต่ ใ น
ทิศทางเดียวกัน นอกจากนี้ดัชนีความมั่งคั่งของประเทศก็ส่งผลใน
ทิศทางเดียวกัน เนื่องจากประเทศที่มีความมั่งคั่งจะมีกาลังในการ
ผลิตไวน์เพื่อส่งออกได้เป็นจานวนมากซึ่งปัจจัยนี้ทาให้การส่งออก
ไวน์เพิ่มขึ้น 0.005625 หน่วย
แบบจาลอง Log-log model เป็นแบบจาลองที่มีปัจจัยที่ส่งผล
ต่อปริมาณการส่งออกไวน์คื อ การบริโภคต่อหัว ซึ่งเป็นปัจจั ย ที่
ส่งผลในทิศทางเดียวกัน ณ ระดับนัยสาคัญ 0.01 เนื่องจากการ
เพิ่ ม ขึ้ น ของการบริ โ ภคไวน์ ท าให้ ก ารส่ ง ออกเพิ่ ม ขึ้ น 1.420394
หน่วย เพราะการส่งออกที่เพิ่มมากขึ้นเป็นการการันตีคุณภาพ และ
ความนิยมในต่างประเทศ
6.2 การเปรียบเทียบปริมาณการนาเข้าและส่งออกของแต่ละ
ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก จาแนกตามกลุ่มรายได้
การเปรียบเทียบปริมาณการนาเข้าและการส่งออกไวน์ โดย
จาแนกตามกลุ่มรายได้นั้นได้ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวน (Oneway ANOVA) โดยกาหนดให้ รายได้ต่า = 1 รายได้ค่อนข้างต่า =
2 รายได้ ค่ อ นข้ า งสู ง = 3 รายได้ สู ง = 4 ซึ่ ง ผลการทดสอบ
สมมติฐานเพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของการนาเข้าและการส่งออก

8. สรุปผลและข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาจะเห็นได้ว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อปริมาณการนาเข้า
ได้ แ ก่ จ านวนประชากร ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ม วลรวมประชาชาติ และ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ม วลรวมประชาชาติ ก าลั ง สอง และปั จ จั ย ที่ ส่ งผลต่ อ
ปริ ม าณการส่ ง ออก คื อ จ านวนประชากร ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ม วลรวม
ประชาชาติ ดัชนีความมั่งคั่ง การบริโภคต่อหัว ซึ่งถ้าปั จจัยเหล่านี้
เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงไป ก็จะส่งผลให้ปริมาณการนาเข้า
และส่งออกไวน์เพิ่มขึ้นหรือลดลงตามไปด้วย จากการวิเคราะห์การ
ถดถอย (Multiple regression analysis) สาเหตุของปัจจัยต่าง ๆ
ที่ส่งผลมีดังนี้
1. รั ฐ บาลควรมี น โยบายสนั บ สนุ น ให้ ม ากขึ้ น เนื่ อ งจากเป็ น
อุตสาหกรรมที่สร้างรายได้ให้กับประเทศ
2. รั ฐ บาลควรลงทุ น ในอุ ต สาหกรรมไวน์ ม ากขึ้ น เพื่ อ เพิ่ ม
ผลิตภัณฑ์มวลรวมประเทศให้เพิ่มขึ้น
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3. รั ฐ บาลควรจัดสรรพื้ นที่ ท างการเกษตรเพราะเมื่ อจานวน
ประชากรเพิ่มมากขึ้นจะทาให้พื้นที่การเกษตรลดลงเพราะสร้างสิ่ ง
อานวยความสะดวก
4. รัฐบาลควรศึกษาถึงการขยายตลาดการนาเข้าและส่งออก
ไวน์เพราะผู้บริโภคส่วนใหญ่ คิดว่าไวน์มีราคาสูง และเป็ นสินค้า
ฟุม่ เฟือย

9. กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาในครั้ งนี้สามารถสาเร็จลุล่วงได้ด้วยดีเพราะได้รับ
ความกรุณาอย่างยิ่งจากอาจารย์ ดร.ธนวิทย์ บุญสิทธิ์ อาจารย์
ประจาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ที่ได้กรุณาให้ความรู้ แนะ
แนวทางในการวิจัยจนผู้ศึกษาสามารถประยุกต์ความรู้ในเชิง สห
วิทยาการได้ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการศึกษาในครั้งนี้ ทั้งนี้ขอ
กราบขอบพระคุณคณาจารย์หลายท่านที่กระผมได้นาเอาความรู้
จากหนังสือและตาราบทคามของท่านที่ปรากฏในการอ้างอิงครั้งนี้
ผู้ศึกษาขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้ด้วย

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อปริมาณการนาเข้าไวน์ของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก
Quadratic model
Log-log model
ตัวแปร
POP
(Population)
AREA
(Area size)
GROWTH
(Growth rate)
GDP
(Gross Domestic Product)

GDP2

(Gross Domestic Product2)

WEALTH
(Wealth rate)
EXC
(Exchange rate)
INF
(Inflation)
CONP
(Consumption per capita)

CONP2
(Consumption per capita)

R-squared
F
Prob>F
Obs

𝛽
(t)
1.21e+08
(0.52)
-5.19e+07
(-0.69)
-7.30e+07
(-1.34)
1.55e+07
(0.13)
-

Robust
Std. Err.
2.31e+08
7.50e+07
5.45e+07
1.19e+08
-

176035.3*** 65840.04
(2.67)
2.09e+07*
1.22e+07
(1.72)
-1.89e+08
1.33e+07
(-1.42)
2.78e+08*
1.63e+08
(1.71)
-4.84e+07* 2.78e+09
(-1.74)
0.7044
6.81
0.0000
60

Quadratic model

Robust HC2
𝛽
𝛽
Std. Err.
(t)
(t)
-0.4692658 0.3294827 -2.43113***
(-1.42)
(-3.34)
-0.0991667 0.1002324
(-0.99)
-0.0171829 0.0775619
2.12e+07
(-0.22)
(1.33)
1.195079*** 0.2637205 687.0098***
(4.53)
(3.35)
-0.0000168*
(-1.90)
0.0000319 0.0000255
(1.25)
0.0257143* 0.0144583
1.24e-07
(1.78)
(1.62)
-0.0642891* 0.0368277
8997.905
(-1.75)
(1.51)
-0.1466972 0.1138613
3117464
(-1.29)
(0.07)
0.8176
41.44
0.0000
60

Robust
Std. Err.
0.7281756
1.59e+07
194.4971
8.87e-06
7646887
5968.216
4.18+07
-

0.8414
7060.28
0.0000
61

หมายเหตุ: *มีนัยสาคัญที่ระดับ 0.10 ** มีนัยสาคัญที่ระดับ 0.05 ***มีนัยสาคัญที่ระดับ 0.01
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ตารางที่2 ผลการวิเคราะห์ปจั จัยที่ส่งผลต่อปริมาณการส่งออกไวน์ของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก
Log-lin model
Log-log model
ตัวแปร
Jackknife
Bootstrap
𝛽
𝛽
Std. Err.
Std. Err.
(t)
(t)
POP
(Population)
AREA
(Area size)
GROWTH
(Growth rate)
GDP
(Gross Domestic Product)

WEALTH
(Wealth rate)
EXC
(Exchange rate)
INF
(Inflation)
CONP
(Consumption per capita)

CONP2

-4.97e-08***
(-2.72)
1.81e-07
(1.07)
0.0616664
(0.24)
-4.99e-06***
(-2.87)
0.00566***
(2.99)
0.041947
(1.42)
-0.0000443
(-0.00)
1.250034***
(5.25)
-

1.82e-08
1.69e-07
0.2535877
1.74e-06
0.0018918
0.0295279
0.0849313
0.2381353
-

0.6033732
(1.10)
-0.2369886
(-0.98)
0.2020919
(0.94
0.289162
(0.88)
0.0002137
(-0.54)
0.0251399
(0.80)
0.0689395
(0.67)
1.420394***
(5.37)
-

0.5480272
0.2423895
0.2139058
0.3302588
0.0002137
0.0312554
0.1032471
0.2647123
-

(Consumption per capita)

R-squared
F
Prob>F
Obs

0.6627
17.54
0.0000
61

0.6943
165.75
0.0000
60

Quadratic model
Jackknife
𝛽
Std. Err.
(t)
-4.17e-08**
1.91e-08
(-2.19)
1.24e-07
1.76e-07
(0.71)
0.0822308 0.2367238
(0.35)
-4.38e-06**
1.85e-06
(-2.37)
0.0049152** 0.001979
(2.48)
-0.0357683 0.0283209
(1.26)
-0.0000297 0.0689477
(-0.00)
2.282789*** 0.6410567
(3.56)
-0.196448 0.1257097
(-1.56)
0.6945
16.65
0.0000
61

หมายเหต: *มีนัยสาคัญที่ระดับ 0.10 ** มีนัยสาคัญที่ระดับ 0.05 ***มีนัยสาคัญที่ระดับ 0.01

ตารางที่3 การเปรียบเทียบปริมาณการนาเข้าและส่งออกของแต่ละประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก จาแนกตามกลุ่มรายได้
ตัวแปร
Import
Export

แหล่งความ
แปรปรวน
ระหว่างกลุม่
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุม่
ภายในกลุ่ม
รวม

Sum of
squares
1.522E+19
6.357E+19
7.879E+19
2.373E+19
1.581E+20
1.819E+20

Df

Mean
square
5.074E+18
1.115E+18

3
57
60
3
57
60

7.912E+18
2.774E+18

F

p

4.550

0.006**

2.852

0.045**

หมายเหตุ: **มีนัยสาคัญระดับ0.05
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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

คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
1Email: Nitichot3369@gmail.com; 2Email: thanawit_dome@hotmail.com

2สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

บทคัดย่อ
บทความนี้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่ออุปสงค์รถยนต์ไฮบริดในทวีปยุโรป ในปัจจุบันรถยนต์ไฮบริดเป็นที่นิยมอย่างมากเพราะเป็นรถยนต์ที่
ประหยัดพลังงาน การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่สงค์ผลต่ออุปสงค์รถยนต์ไฮบริด และเพื่อเปรียบเทียบอุปสงค์รถยนต์
ไฮบริดของแต่ละประเทศในทวีปยุโรปจาแนกตามกลุ่มระดับรายได้ 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 จานวนประชากร อัตราเงินเฟ้อ ขนาดพื้นที่ ความหนาแน่นของประชากร เป็นปัจจัยที่
ส่งผลต่ออุปสงค์รถยนต์ไฮบริดอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ณ ระดับ 0.05 และจากการเปรียบเทียบรายได้มวลรวมประชาชาติพบว่าค่าเฉลี่ยของ
อุปสงค์รถยนต์ไฮบริดแตกต่างกัน ณ ระดับนัยสาคัญ 0.05
คำสำคัญ: 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,
จึงมีการคิดค้นสร้างรถยนต์ไฮบริดเพื่อประหยัดพลังงานเชื้อเพลิง
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม [1]
จากภาวะราคาน้ามันที่มีการปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผล
ให้ เ กิ ด การหาแนวทางในการอนุรั ก ษ์ พ ลั งงานและการประหยัด
เชื้อเพลิงทั่วโลก รวมถึง ผลกระทบต่อแนวโน้มอุตสาหกรรม และ
ตลาดรถยนต์ ข องโลก โดยรถยนต์ นั่ ง ขนาดเล็ ก และรถยนต์ ที่ มี
ประสิทธิภาพในการประหยัดเชื้อเพลิงมีแนวโน้มในตลาดดีขึ้น ซึ่ง
สวนทางกับรถยนต์นั่งขนาดใหญ่ที่กินน้ามันมาก จะเห็นได้ว่า ราคา

1. บทนำ
รถยนต์ เ ป็ น ยานพนะที่ มี ค วามส าคั ญ ต่ อ ชี วิ ต ประจ าวั น ของ
มนุ ษ ย์ ท าหน้ า ที่ รั บ ส่ งระหว่ า งที่ อ ยู่อ าศัย กับ ที่ ท างานให้มีความ
สะดวกสบาย รวดเร็วและประหยัดเวลาในการติดต่ อธุ ร กิ จ หรื อ
ติ ด ต่ อ เรื่ อ งส าคั ญ หรื อ เพื่ อ ไปพั ก ผ่ อ นตามสถานที่ ต่ า ง ๆ แม้ แ ต่
ชนบทหรือถิ่นทุรกันดานก็จาเป็นต้องใช้รถยนต์เพื่อ เข้าถึงสถานที่
ต่ า ง ๆ ในปั จ จุ บั น ราคาน้ ามั น เชื้ อ เพลิ งมีร าคาสูงขึ้ น ประชาชน
ต้องการรถยนต์ที่ประหยัดพลังงานและไม่ส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม
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น้ามันมีการปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง สาเหตุจากปัจจัยสาคัญ คือ
ปริมาณพลังงานที่ลดน้อยลงและความต้องการใช้น้ามันที่มีมากขึ้น
นอกจากการหาพลังงานทางเลือกหรือพลังงานทดแทนแล้ว อีกวิธี
หนึ่ งในเทคโนโลยียานยนต์ประหยั ดพลังงานที่ กาลังได้รับความ
สนใจจากทั้งผู้ผ ลิตและผู้บริโภคในปัจจุบัน ได้แก่รถยนต์ไฮบริด
รถยนต์ไฮบริดคือ รถยนต์ที่มีแหล่งกาเนิดพลังงานมากกว่า 1 แห่ง
นั่ น คื อ น้ ามั น และไฟฟ้ า เป็ น เหตุที่ ท าให้ร ถยนต์ไฮบริดเป็นสิ่งที่
น่ า สนใจเป็น อย่า งมาก โดยรู ป แบบของรถยนต์ไฮบริดที่ นิยมใน
ปั จ จุ บั น มี แ บบ Power-split หรื อ Series-Parallel Hybrid หาก
ขับด้วยความเร็วสูง รถจะใช้เป็นระบบเครื่องยนต์ที่ใช้น้ามัน ถ้าใช้
ความเร็ ว ต่ า รถจะใช้ ร ะบบเครื่ อ งไฟฟ้ า โดยการเอาพลั ง งาน
แบตเตอรี่มาใช้แทน ระบบจะสามารถช่วยในการประหยัดพลังงาน
น้ามันมากกว่ารถประเภทอื่น รถยนต์ไฮบริดเป็นรถยนต์ที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อมเพราะมีการปล่อย ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์น้อยกว่า
จึงช่วยลดมลพิษต่อโลก และเมื่อมีการใช้ระบบไฟฟ้า รถจะไม่มีเสียง
ดังซึ่งช่วยลดมลภาวะทางเสียงด้วย [2]
รถยนต์ไฮบริดเป็นรถที่ประหยัดค่าใช้จ่ายในเรื่องของพลังงาน
น้ ามั น เชื้ อ เพลิ ง ท าให้ เ ป็ น ที่ นิ ย มมากในยุ โ รป เพราะไม่ ท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากมายจะเห็นได้ว่า
ยอดขายของรถไฮบริดเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ทุกปีและยังคงเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ
ในยุโรปยอดขายรถยนต์ไฮบริด เติบโตได้ดีเพราะมีมาตรการจูงใจ
ทางภาษีเพื่อส่งเสริมให้ผู้ขับขี่หันมาใช้รถยนต์ไฮบริดมากขึ้น โดย
รัฐบาลอนุญาตให้ผู้ซื้อรถยนต์ไฮบริดใหม่ สามารถนาค่าใช้จ่ายใน
การซื้อรถมาใช้ลดหย่อนภาษีในจานวนที่กาหนดเพื่อลดภาระภาษี
เงินได้ มีผลตั้งแต่ 1 มกราคม 2549 เป็นต้นมา [3]
จากข้อมูลข้างต้น จะเห็นได้ว่าในปัจจุบันทุกประเทศในยุโรปให้
ความสาคัญกับรถยนต์ไฮบริดเป็น อย่างมาก ดังนั้นการศึกษานี้จึง
สนใจศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่ออุปสงค์รถยนต์ไฮบริด ในกลุ่มประเทศ
ในทวีปยุโรปและเปรียบเทียบอุปสงค์รถยนต์ไฮบริดจาแนกตามกลุม่
รายได้

ของรถยนต์มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของผู้บริโภครถยนต์
ไฮบริดอย่างมีนัยสาคัญมีความสัมพันธ์กันในทิศทางเดียวกัน [4] ซึ่ง
สอดคล้องกับวิจัยของ อธิป รัฐเมธา (2554) ได้ศึกษาเรื่อง ความ
เต็มใจจ่ายสาหรับซื้อรถยนต์ไฮบริด กรณีศึกษา ผู้ใช้รถยนต์ พบว่า
กลุ่มผู้บริโภคที่มีรายได้ครัวเรือนน้อยจะมีความสนใจรถยนต์ไฮบริด
มากกว่ า กลุ่ ม ผู้ บ ริ โ ภคที่ มีร ายได้ มาก เนื่ อ งด้ ว ยรถยนต์ ไ ฮบริดมี
ประสิทธิภาพในการใช้พลังงานสูงทาให้ประหยัดค่าน้ามันลงไปได้
และจากการศึกษายังพบว่าผู้บริโภคเพศหญิงมีความเต็มใจ จ่าย
ส าหรั บ รถยนต์ ไ ฮบริ ด สู ง กว่ า เพศชาย รวมถึ ง ปั จ จั ย เรื่ อ งขนาด
เครื่องยนต์ รถยนต์ไฮบริดที่มี เครื่องยนต์ขนาดต่ากว่า 2,000 ซีซี
จะได้รับความสนใจมากขึ้นเพราะมีราคาที่ถูกและประหยัดน้ามัน
[5]
นอกจากนี้การศึกษาของ ณัฏฐ์ โตรุ่งเลิศ (2558) ได้ศึกษาเรื่อง
ความเป็นไปได้ในการใช้รถยนต์ไฮบริดเพื่อ ประหยัดพลังงาน พบว่า
การศึกษาความคุ้มค่าในการใช้งานรถยนต์ไฮบริดนั้นแปรผัน ตรง
กับระยะทางที่ใช้งาน ราคาน้ามัน และสัดส่วนการใช้งานรถยนต์
ย่านใจกลางเมืองโดยถ้ามีการใช้งานรถยนต์ที่มากราคาน้ามันจะ
แพงและใช้งานย่านใจกลางเมืองจะส่งผลให้รถยนต์ไฮบริดมีความ
คุ้มค่าสูงขึ้น [6] ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ Wan Ying Chua,
Alvin Lee & Saalem Sadeque (2553) ได้ศึกษาถึงปัจจัยที่ทาให้
ผู้บริโภคซื้อรถยนต์ไฮบริด พบว่า ผู้ซื้อรถยนต์ไฟฟ้าไฮบริด และ
รถยนต์ทั่วไปเมื่อทาการประเมินยานพาหนะโดยมีเจตนาที่จะซื้อ ผู้
ซื้อรถยนต์ที่เติมน้ามันตามอัตภาพรายงานว่าพวกเขาถือว่าคุณภาพ
และประสิทธิภาพเป็นปัจจัยที่สาคัญที่สุดในการเลือก พวกเขาให้
คะแนนความส าคั ญ น้ อ ยที่ สุ ด ภาพที่ ไ ด้ จ ากการขั บ ขี่ ร ถยนต์
โดยเฉพาะและอิทธิพลทางสังคม ในทางกลับกันผู้ซื้อรถยนต์ไฮบริด
ที่ ใ ช้ น้ ามั น เบนซิ น ไฟฟ้ า รายงานว่ า อิ ท ธิ พ ลทางสั ง คมและการ
ประหยัดพลังงาน เป็นสิ่งที่สาคัญที่สุดในการพิจารณาและคุณภาพ
และการดึงดูดความสนใจมีความสาคัญน้อยที่สุด การค้นพบเหล่านี้
ทาให้นักการตลาดโซเชียลมีความเข้าใจที่สาคัญที่ช่วยในการเลือก
รูปแบบที่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการเผยแพร่ยานพาหนะที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม [7]
นอกจากนี้ ก ารศึ ก ษาของ รั ช นู ชยุ ติ แ สงไพศาล (2554) ได้
ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์โตโยต้าแคม
รี่ ไฮบริ ด พบว่ า ผู้ บ ริ โ ภคที่ มี เ พศ อายุ ระดั บ การศึ ก ษา อาชี พ
รายได้ต่อเดือน และรายได้ต่อครัวเรือน แตกต่างกันมีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อรถยนต์โตโยต้าแคมรี่ ไฮบริด (Toyota Camry Hybrid)
ไม่แตกต่างกัน ส่วนของปัจจัยส่วนประสมการตลาดด้านผลิตภัณฑ์
ด้านราคาด้านช้องทางการจัด จาหน่ายด้านการส่งเสริมการตลาด
ด้านกระบวนการให้บริการด้านบุคลากร ลักษณะทาง กายภาพไม่มี
ผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์โตโยต้า แคมรี่ ไฮบริด ปัจจัย อุปสงค์
ด้านราคาจาหน่ายรถยนต์โตโยต้ าไฮบริด และด้านสาเหตุในการ
ตัดสินใจซื้อแตกต่าง กันมีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์โตโยต้าแคม
รี่ ไฮบริด ไม่แตกต่างกัน และปัจจัยอุปสงค์ด้านราคาน้ามันที่จะทา
ให้เปลี่ยนมาใช้พลังงานทดแทน และด้านราคาน้ามันที่จะ ทาให้

2. วัตถุประสงค์ในกำรวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาปั จ จัย ที่ ส่ งผลต่ อ อุ ปสงค์ รถยนต์ ไฮบริด ในทวีป
ยุโรป
2. เพื่อเปรียบเทียบอุปสงค์รถยนต์ไฮบริด ของแต่ประเทศโดย
จาแนกตามกลุ่มระดับรายได้ประชาชาติ

3. วิจัยที่เกี่ยวข้อง
ในการศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ ส่ งผลต่ อ อุ ป สงค์ ร ถยนต์ ไฮบริด ในทวีป
ยุโรป มีงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ กนกกร กิจแก้ว (2555) ได้ศึกษา
เรื่อง ความพึงพอใจของผู้บริโภครถยนต์ไฮบริดจาแนกตามปัจจัย
ส่วนบุคคล ตัวแปรที่เป็นไปตามสมมติฐาน ปัจจัยส่วนบุคคลอาชีพ
กับรายได้ ระดับความ พึงพอใจของผู้บริโภครถยนต์ไฮบริดจาแนก
ตามปัจจัยการให้บริการและปัจจัยอื่น ๆ พบว่า ปัจจัยข้อมูลข่าวสาร
ของรถยนต์ที่ผู้บริโภคต้องการซื้อ สถานที่ (โชว์รูม) และคุณภาพ
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เปลี่ ย นมาใช้ ร ถยนต์ ไ ฮบริ ด แตกต่ า งกั น มี ผ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจซื้ อ
รถยนต์โตโยต้าแคมรี่ ไฮบริด แตกต่างกัน ปัจจัยกาหนดอุปสงค์ด้าน
ราคาจาหน่ายรถยนต์ไฮบริด ด้านค่าบารุงรักษาระหว่างการใช้งาน
ด้านค่าอะไหล ด้านความหรูหรามีระดับขับแล้วเกิดความภาคภูมิใจ
และด้านรู้สึกว่ามีส่วนรวมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไม่มีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจซื้อรถยนต์โตโยต้าแคมรี่ไฮบริด [8]
Panayotis Christidis & Caralampo Focas (2562) ได้ศึกษา
เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณการใช้รถยนต์ไฮบริดและยานพาหนะ
ไฟฟ้าในสหภาพยุโรป พบว่า มีแนวโน้มที่จะซื้อรถยนต์ไฮบริดหรือ
รถยนต์ ไฟฟ้ าได้เ พิ่ม ขึ้น และโอกาสในการซื้อ รถยนต์ไฮบริดหรือ
รถยนต์ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นระหว่างปี 2014 และ 2018 ในทุกกลุ่มทาง
สังคม เศรษฐกิจ นี้อาจเป็นผลมาจากประชากรส่วนใหญ่พร้อมที่จะ
นาเทคโนโลยีใหม่มาใช้เนื่องจากการใช้เทคโนโลยีดังกล่าวเป็นที่รู้จกั
มากขึ้นและโครงสร้างพื้นฐานที่แพร่หลายกาลังได้รับการพิสูจน์การ
ติดตั้งอย่างเป็นระบบลดต้นทุนการซื้อและตลาดค่อย ๆ เคลื่อนตัว
โดยทั่วไปจากผู้ใช้ไปสู่ประชาชนทั่วไปแนวโน้มที่ระบุไว้ในการซื้อ
รถยนต์ไฮบริดหรือรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศสหภาพยุโรปเป็นเพียง
ค่อนข้างใหม่ในส่วนแบ่งการตลาดที่แท้จริงของรถยนต์ ไฮบริดและ
รถยนต์โดยสารซึ่งในขณะที่เพิ่มขึ้นยังคงค่อนข้างต่า หนึ่งสามารถ
สันนิษฐานได้ว่า e เป็นความล่าช้าแต่อาจมีปัจจัยเพิ่มเติมที่ จากัด
ศักยภาพการดูดซับเต็ม เฉพาะส่วนย่อยของสิ่งเหล่านั้นพิจารณาซื้อ
จะทาให้ สามารถคาดการณ์ได้ว่า 13% ของผู้ตอบแบบสอบถาม
ต้องการพิจารณาอย่างเหมาะสมและ 24% ที่อาจพิจารณาเมื่อมัน
มาถึงการจัดซื้อจริงการตัดสินใจตัดสินใจที่จะไม่ไปสาหรับรถยนต์
ไฮบริดหรือไฟฟ้าโดยอัตรากาไรขั้นต้นขนาดใหญ่ อาจจะมีการมอง
โลกในแง่ดีในการตอบสนองของผู้ตอบแบบสอบถาม พวกเขาจะ
พิจารณาซื้อรถยนต์ไฮบริดหรือไฟฟ้า [9]

แบบจาลองที3่
𝑙𝑜𝑔𝐻𝐵𝑆 = 𝛽1 + 𝛽2 𝑝𝑜𝑝 + 𝛽3 𝑖𝑛𝑓 + 𝛽4 𝑎𝑟𝑒𝑎
+ 𝛽5 𝑡𝑡𝑠 + 𝛽6 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑦 + 𝛽7 𝑔𝑑𝑝

5. ยอดขำยรถยนต์ไฮบริด

รูปที่ 1 ประเทศที่มีอุปสงค์รถยนต์ไฮบริดมากทีส่ ุด
รูปที่ 1 แสดงประเทศที่มีอุปสงค์รถยนต์ไฮบริดมากที่สุดได้แก่
Norway, Germany, United kingdom, France, Sweden,
Belgium, Netherlands, Switzerland, Spain, Austria ซึ่งจะเห็น
ว่าประเทศนอร์เวย์เป็นประเทศที่มีอุปสงค์รถยนต์ไฮบริดสูงสุดใน
ยุโรป ทั้งนี้เนื่องมาจากนโยบายภาครัฐของนอร์เวย์ที่สนับสนุนการ
ใช้ ร ถยนต์ ไ ฮบริ ด และลดการใช้ ร ถยนต์ ที่ ใ ช้ พ ลั ง งานเชื้ อ เพลิ ง
แบบเดิม

4. วิธีกำรศึกษำ
ในการศึ ก ษาการวิ เ คราะห์ ปั จ จัย ที่ ส่ งผลต่อ การตั ดสิ น ใจซื้อ
รถยนต์ไฮบริด โดยใช้การถดถอยเชิงซ้อน (Multiple regression
analysis) ในการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อ อุปสงค์รถยนต์ไฮบริด
และสถิ ติ เ อฟ (F-test) ในการเปรี ย บเที ย บค่ า เฉลี่ ย นของ 26
ประเทศ โดยเป็นการใช้ข้อมูลภาคตัดขวางของปี 2560 แบบจาลอง
ที่ใช้ในการถดถอยเชิงซ้อน ประกอบด้วย 3 แบบจาลอง
แบบจาลองที่1
𝐻𝐵𝑆 = 𝛽1 + 𝛽2 𝑝𝑜𝑝 + 𝛽3 𝑖𝑛𝑓
+ 𝛽4 𝑎𝑟𝑒𝑎 + 𝛽5 𝑡𝑡𝑠
+ 𝛽6 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑦 + 𝛽7 𝑔𝑑𝑝

รูปที่ 2 10 ประเทศที่มีระดับ GDP มากที่สุด
รู ป ที่ 2 แสดง 10 ประเทศที่ มี ร ะดั บ GDP มากที่ สุ ด ได้ แ ก่
Germany, United kingdom, France, Italy, Spain,
Netherlands, Switzerland, Sweden, Poland, Belgium

แบบจาลองที่2
𝐻𝐵𝑆 = 𝑙𝑜𝑔𝛽1 + log 𝛽2 𝑝𝑜𝑝
+ log 𝛽3 𝑖𝑛𝑓𝑔 𝛽4 𝑎𝑟𝑒𝑎 + log 𝛽5 𝑡𝑡𝑠
+𝑙𝑜𝑔 𝛽6 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑦 + 𝑙𝑜𝑔 𝛽7 𝑔𝑑𝑝
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รายได้สูงมีอุปสงค์การใช้รถยนต์ไฮบริดมากกว่าประเทศในกลุ่ม
รายได้ต่าและกลุ่มรายได้ปานกลาง แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
0.05 โดยประเทศในกลุ่มรายได้สูงมีอุปสงค์การใช้รถยนต์ไฮบริด
มากกว่ากลุ่มรายได้ต่าและกลุ่มรายได้ปานกลาง 2,045,967,000
หน่วย และ 2,381,543,500 หน่วย ตามลาดับ

6. ผลกำรวิเครำะห์
6.1 ผลกำรวิเครำะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่ออุปสงค์รถยนต์ไฮบริด
แบบจาลองที่1 Linear regression model จากผลการวิเคราะห์
พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่ออุปสงค์รถยนค์ไฮบริดได้แก่ จานวนประชากร
และจานวนความหนาแน่นของประชากร อย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ
0.05 โดยตัวแปรจานวนประชากรเป็นเชิงลบมีอิทธิพลในทิศทาง
ตรงกันข้าม ส่วนความหนาของประชากรเป็นเชิงบวกมีอิทธิ พลใน
ทิศทางเดียวกัน นั้นคือถ้าจานวนประชากรเพิ่มขึ้น 1 หน่วย จะส่งผล
ให้อุปสงค์รถยนต์ไฮบริดดลดลง 0.0012 หน่วย ถ้าจานวนความ
หนาแน่นของประชากรเพิ่มขึ้น 1 หน่วย จะส่งผลให้อุปสงค์รถยนต์
ไฮบริดเพิ่มขึ้น 26.7236 หน่วย โดยมีค่า R-squared = 0.67
แบบจาลองที่ 2 Lin-log model จากผลการวิเคราะห์พบว่า
ปั จ จั ย ที่ ส่ งผลต่ อ อุ ป สงค์ ร ถยนค์ ไ ฮบริ ด ได้ แ ก่ จ านวนประชากร
อย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ 0.05 ส่วนอัตราเงินเฟ้อ และขนาดพื้นที่
ของประเทศอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ 0.1 โดยตัวแปร อัตราเงินเฟ้อ
และขนาดพื้นที่ของประเทศเป็นเชิงบวกมีอิท ธิพลทิศทางเดียวกัน
ส่วนจานวนประชากรเป็นเชิงลบมีอิทธิพลในทิศทางตรงกันข้าม แต่
ตัวแปรที่อิทธิพลมากที่สุดคือ ขนาดพื้นที่ของประเทศ ถ้าขนาด
พื้นที่ของประเทศ เพิ่มขึ้น1หน่วย จะส่งผลอุปสงค์รถยนต์ไฮบริด
เพิ่มขึ้น 37102.51 หน่วย โดยมีค่า R-squared ค้อนค้างน้อยเมื่อ
เทียบกับ R-squared ของแบบจาลอง Linear regression model
แบบจาลองสุดท้ายเป็นแบบจาลองที่ดีที่สุด คือ แบบจาลอง
Log-Lin Model โดยปัจจัยที่ส่งผลต่ออุปสงค์รถยนต์ไฮบริด ได้แก่
จ านวนประชากร ขนาดพื้ น ที่ ข องประเทศ และ จ านวนความ
หนาแน่นของประชากร อย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ 0.05 ส่วนอัตรา
เงินเฟ้อ มีนัยสาคัญที่ระดับ 0.1 โดยพื้นที่ของประเทศและจานวน
ความหนาแน่ น ของประชากรเป็ น เชิ ง บวกมี อิ ท ธิ พ ลในทิ ศ ทาง
เดียวกันแต่จานวนประชากรและอัตราเงินเฟ้อ เป็นเชิงลบมีทิศทาง
ตรงกันข้าม ตัวแปรที่มีอิทธิพลมากที่สุดคือ จานวนความหนนาแน่น
ของประชากร ถ้าจานวนความหนาแน่นของประชากรเพิ่มขึ้น 1
หน่วย จะส่งผลให้อุปสงค์รถยนต์ไฮบริดเพิ่มขึ้น 0.016 หน่วย โดยมี
ค่ า R-squared มากที่ สุ ด เมื่ อ เที ย บกั บ แบ บจ าล อง Linear
regression model และ แบบจาลอง Lin-log model
6.2 ผลกำรเปรียบเทียบค่ำเฉลี่ยของอุปสงค์รถยนต์ไฮบริด
จำแนกตำมรำยได้ประชำชำติ
การวิเคราะห์สมมติฐานเพื่อเปรียบเทียบอุปสงค์รถยนต์ไฮบริด
จาแนกตามระดับรายได้โดยการศึกษาครั้งนี้เป็นการวิเคราะห์แบบ
ทางเดียว (One-way ANOVA)
กาหนดให้ รายได้มาก= 1 รายได้กลาง = 2 รายได้ต่า = 3 จาก
ผลการทดสอบสมมติฐานเพื่อเปรียบเทียบจานวนผู้โดยสารจาแนก
ตามระดับรายได้ค่า sig = 0.000 ณ ระดับนัยสาคัญ 0.05 แสดงให้
เห็นว่า อุปสงค์รถยนต์ไฮบริดจาแนกตามระดับรายได้ประชาชาติ
มวลรวมมีความแตกต่างกัน ณ ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
จากการเปรียบเทียบอุปสงค์การใช้รถยนต์ไฮบริดจาแนกตาม
กลุ่มรายได้ โดยมีวิธีการเปรียบเทียบ LSD พบว่าประเทศในกลุ่ม

7. อภิปรำยผล
จากการศึ ก ษาในครั้ ง นี้ บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ ตั้ ง ไว้ คื อ การ
วิ เ คราะห์ ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ อุ ป สงค์ ร ถยนต์ ไ ฮบริ ด ในทวี ป ยุ โ รป
เนื่องจากแบบจาลองทั้ ง 3 แบบจาลองนั้น แสดงผลที่เป็นไปได้
เพราะให้ค่า Prob>F ที่มีความสัมพันธ์ ณ ระดับนัยสาคัญ 0.05
และในทั้ง 3แบบจาลอง จะมีตัวแปรอิสระไม่น้อยกว่า 1 ตัว ที่ส่งผล
ต่อตัวแปรตาม มีการเปลี่ยนแปลงตามตัวแปรอิสระที่เปลี่ยนไปและ
ผลที่ ไ ด้ ส อดคล้ อ งกั บ ทฤษฎี อุ ป สงค์ ซึ่ ง ประเทศที่ มี ร ายได้ สู ง มี
แนวโน้ ม ของอุ ป สงค์ เ พิ่ ม ขึ้ น และสอดคล้ อ งกั บ การศึ ก ษาของ
Panayotis Christidis & Caralampo Focas ( 2562) ซึ่ ง ปั จ จั ย
ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจเป็นปัจจัยที่สาคัญต่อการเพิ่มขึ้นของอุป
สงค์ของรถยนต์ไฮบริดในทวีปยุโรป

8. สรุปผลและข้อเสนอแนะ
การศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ออุปสงค์รถยนต์ไฮบริด ใน
ทวีปยุโรป พบว่า จานวนประชากร อัตราเงินเฟ้อ ขนาดพื้นที่ ของ
ประเทศ ความหนาแน่นของประชากร เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ออุป
สงค์รถยนต์ไฮบริด ณ ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.1, 0.05 และ 0.01
การเปรียบทียบอุปสงค์รถยนต์ไฮบริดจาแนกตามระดับรายได้มี
ความแตกต่ า งกั น ณ ระดั บ นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ 0.01 ผู้ ศึ ก ษามี
ข้อเสนอแนะในการ ศึกษาในส่วนนี้เป็นผลสืบเนื่องมาจากผลลัพธ์ที่
ได้ จ ากการศึ ก ษา ดั ง นี้ 1. บริ ษั ท ควรพั ฒ นารถยนต์ ใ ห้ มี
ประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นและมีการออกแบบดีไซน์ให้สวยงามเพื่อได้ตรง
ต่อรความต้องการและรสนิยมของผู้บริโภคจะทาให้มียอดขายที่
สู ง ขึ้ น 2. รั ฐ บาลใช้ ม าตรการลดหย่ อ นภาษี เ พื่ อ สนั บ สนุ น ให้
ประชากรในประเทศหันมาใช้รถยนต์ไฮบริดเพิ่มมากขึ้นในอนาคต

9. กิตติกรรมประกำศ
ในการศึกษาครั้งนี้สาเร็จลุล่วงได้ด้วยดี เป็นเพราะผู้ศึกษาได้รับ
ความกรุณาอย่างยิ่งจาก อาจารย์ ดร.ธนวิทย์ บุญสิทธิ์ อาจารย์ประจา
สาขาวิ ช าเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ แ ละบริ ห ารธุ ร กิ จ
มหาวิ ทยาลั ยทั กษิณ วิ ทยาเขตสงขลา ที่ ท่ านได้ ให้ ความกรุณาให้
ความรู้ ให้คาแนะนาต่าง ๆ ในการศึกษาครั้งนี้จนผู้ศึกษาสามารถ
นามาประยุกต์ใช้ความรู้ในเชิงสหวิทยาการได้ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่าง
ยิ่งในการศึกษาครั้งนี้ ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์หลายท่านที่
กระผมได้ น าเอาความรู้ จากหนั งสื อและต าราบทความของท่ านที่
ปรากฏในการอ้างอิงครั้งนี้ ผู้ศึกษาขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงไว้ ณ
ที่นี้ด้วย
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ตำรำงที่ 1 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่ออุปสงค์รถยนต์ไฮบริด
ตัวแปร
Linear Model
Lin-Log Model
เหตุ :
Robust
Robust
𝜷
𝜷
Std. Err.
Std. Err.
(t)
(t)
Pop
-0.0012**
0.00048 -48940.6** 19027.2
(Population)
(-2.53)
(0.00)
(-2.57)
Tts
0.0186
0.01269
3930.447 6254.913
(Total car sales)
(1.47)
(0.63)
Inf
1904.802 1301.754 8177.32*
4132.77
(Inflation)
(1.46)
(1.98)
Gdp
0.00002 0.0000135 16255.32 10370.36
(Gross Domestic Product)
(1.29)
(1.57)
Area
0.0519
0.033443 37102.51 * 22287.41
(Area)
(1.55)
(1.93)
Density
26.7236** 3600.078 -139519.8
6657.9
(Density)
(2.24)
(1.39)
2
R
0.67
0.56

Log-Lin Model
Bootstrap
𝜷
Std. Err.
(z)
-1.1e-07 ** 5.26e-08
(-2.09)
1.96e-06
3.88e-06
(0.51)
-0.436988* 0.243287
(-1.80)
1.74e-10
3.46e-09
(0.05)
0.000011** 3.86e-06
(2.93)
0.016**
0.00685
(2.36)
0.79

หมำย
*มี

นัยสาคัญที่ระดับ 0.1 **มีนัยสาคัญที่ระดับ 0.05 ***มีนัยสาคัญที่ระดับ 0.01

ตำรำงที่ 2 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของอุปสงค์รถยนต์ไฮบริดจาแนกตามรายได้ประชาชาติ
เหตุ : **

หมำย
มี

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
รวม

3.613E+18
2.262E+19

23
25

1.571E+17

นัยสาคัญที่ระดับ 0.05

ตำรำงที่ 3 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของอุปสงค์รถยนต์ไฮบริดจาแนกตามรายได้ประชาชาติ
ระดับรำยได้
รายได้ต่า
รายได้ปานกลาง
เหตุ : **
รายได้ต่า
335576500
นัยสาคัญ
รายได้ปานกลาง
0.05
รายได้สูง
-

รายได้สูง
2381543500**
2045967000**
-

หมำย
มี
ที่ระดับ

[3] อีคอนนิวส์. (2549). แรงจูงใจในการซื้อรถยนต์ไฮบริดของ
ต่างประเทศ สืบค้นจาก
http://www.econnews.org/467/ziw4671.
[4] กนกกร กิจแก้ว. (2554). ความพึงพอใจของผู้บริโภครถยนต์นั่ง
ไฮบริดค่ายญี่ปุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล สืบค้นจาก
http://thaiejournal.com/journal/2555volumes4/11Kanok
Kon.pdf
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การศึกษาปจจัยที่สงผลตอมูลคาการนําเขาขาวไทยของตางประเทศ
A Study of Factors Affecting Thai Rice Import Value by Foreign Countries
สมโภช โคตภักดี1 และ ธนวิทย บุญสิทธิ์2
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร คณะเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
1Email: Somphoch2380@gmail.com; 2Email: thanawit_dome@hotmail.com

บทคัดยอ

ในปจจุบันขาวถือเปนสินคาทางการเกษตรที่มีการแขงขันทางราคาและคุณภาพในตลาดโลกสูง โดยเฉพาะอยางยิ่งประเทศไทย ถือ
เป น ประเทศที่ มี ชื่ อ เสี ย งในการผลิ ต ข า วและข า วถื อ เป น สิ น ค า ส งออกที่ ทํ ารายได ให กั บ คนในประเทศจํ านวนมาก การศึ ก ษาในครั้ งนี้ มี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอมูลคาการนําเขาขาวไทยของตางประเทศ และเปรียบเทียบมูลคาการนําเขาขาวไทยของตางประเทศ
จําแนกตามจํานวนประชากร โดยใชขอมูลภาคตัดขวาง (Cross-sectional data) จากกลุมตัวอยาง 68 ประเทศ และวิเคราะหขอมูลโดยการ
วิเคราะหการถดถอยเชิงซอน (Multiple regression analysis) และสถิติเอฟ ผลการศึกษาพบวา ปจจัยที่สงผลตอมูลคาการนําเขาขาว ไดแก
มูลคาการสงออกขาว ความหนาแนน ผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติ ณ ระดับนัยสําคัญ 0.01 อัตราแลกเปลี่ยน จํานวนประชากร สงผล ณ
ระดับนัยสําคัญ 0.05 และกําลังสองของอัตราแลกเปลี่ยน ณ ระดับนัยสําคัญ 0.1 และจากการเปรียบเทียบมูลคาการนําเขาขาวไทยของกลุม
ประเทศ จําแนกตามจํานวนประชากร พบวา กลุมประเทศที่มีประชากรมาก มีปริมาณการนําเขาขาวจากไทยสูงกวากลุมประเทศที่มีประชากร
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 crosssectional 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

2. วัตถุประสงค

ขาวเปนพืชเศรษฐกิจที่ถือวาเปนอาหารอันดับหนึ่งของโลกก็วา
ได โดยครึ่งหนึ่งของประชากรโลกจะบริโภคขาวเปนอาหารหลัก
โดยเฉพาะประเทศไทยและชาวเอเชีย ขาวนอกจากรับประทานเปน
ขาวหุงสุกแลวยังสามารถใชเปนวัตถุดิบเพื่อการแปรรูป เพื่อการ
ถนอมอาหารและเพื่อเพิ่มมูลคาเปนผลิตภัณฑตางๆ เชน แปงขาว
ขาวกระปอง ขาวนึ่ง ขนมจีน [1]
การปลูกขาวและสินคาขาวมีความสําคัญมาก ตอเศรษฐกิจไทย
เนื่องจากการปลูกขาวเปนอาชีพของครัวเรือนในชนบทและเปนพืช
เศรษฐกิจหลักของประเทศ มีประชากรเกษตรที่มีอาชีพทํานาปลูก
ขาวไมต่ํ ากวา 3.7 ลานครัวเรือน หรือ รอยละ 26 ของครัวเรือ น
ทั้งหมด [2]
สถานการณต ลาดขา วโลกในปก ารผลิต 2561/2562 มี
ปริม าณผลผลิต ขา วลดลง เนื ่อ งจากจีน และอิน เดีย ซึ ่ง เปน
ประเทศที ่ม ีป ริม าณผลผลิต ขา วสูง จะมีป ริม าณผลผลิต ลดลง
อยา งไรก็ต ามจีน ยัง คงมีส ตอ กขา วคงเหลือ ปลายปสูง ถึง 109
ลานตัน ซึ่งหากนําขาวในสตอกออกมาขายยังตลาดตางประเทศ
ก็จ ะเกิด ผลกระทบตอ การสง ออกขา วของไทย โดยเฉพาะ
ประเทศในกลุม แอฟริก าและตะวันออกกลาง ซึ่งเปนตลาดหลัก
ในการสง ออกขา วนึ ่ง ของไทย ปจ จุบ ัน ผู บ ริโ ภคสนใจบริโ ภค
อาหารเพื่อ สุข ภาพมากขึ้น ขา วนึ่ง เปน หนึ่ง ในอาหารที่มีคุณ คา
ทางโภชนาการสูง ไทยซึ่ง มีศัก ยภาพสูง ในการผลิต ขา วนึ่ง จึง
ควรศึก ษาปจ จัย ที่สง ผลกระทบรวมทั้ง สง เสริม และพัฒ นาการ
ผลิตขาวนึ่งใหมีคุณภาพและราคาที่ไมสูงเมื่อเทียบกับคูแขง [3]
โดยในป จจุบั นกระทรวงพาณิ ชยมีการกําหนดเปาหมายการ
สงออกขาวปริมาณ 9.5 ลานตั น และการสงออกขาวในป 2562
เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ การส ง ออกข า วในป 2561 พบว า เดื อ น
มกราคม 2562 มีการสงออกขาวปริมาณรวมทั้งสิ้น 951,700 ตัน
ลดลงร อ ยละ -1.56 คิ ด เป น มู ล ค า 471.26 ล า นเหรี ย ญสหรั ฐ ฯ
ลดลงรอยละ -0.96 [4]
จากขอมูลที่กลาวมาขางตนจะเห็นไดวามูลคาการนําเขาขาว
ไทยมีการนําเขาที่ลดลงพรอมๆกับสถานการณตลาดขาวโลกที่มีการ
แขงขันเปดกวางจึงทําใหประเทศไทยตองมีการปรับปรุงผลผลิตและ
คุณ ภาพเพื่ อเตรียมพรอมรับมือกับเหตุการณ ที่เกิดขึ้นในอนาคต
การศึกษานี้จึงมุงไปที่ปจจัยที่สงผลตอมูลคาการนําเขาขาวไทยของ
ตางประเทศเพื่อที่หาแนวทางแกไขใหสอดคลองกับความตองการ
ของตลาด นํ า ไปสู ก ารเพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการแข ง ขั น กั บ
ประเทศคูแขงในตลาดโลกได

1. เพื่ อ ศึ ก ษาป จ จั ย ที่ ส งผลต อ มู ล ค า การนํ า เข าข า วไทยของ
ตางประเทศ
2. เพื่อเปรียบเทียบมูลคาการนําเขาขาวไทยของกลุมประเทศ
จําแนกตามจํานวนประชากร

3. งานวิจัยที่เกี่ยวของ

ในการศึกษาปจจัยที่สงผลกระทบตอมูลคาการนําเขาขาวไทย
ของตางประเทศ มีงานวิจัยที่เกี่ยวของจํานวนมาก เชน งานวิจัย
ของ Adam (2556) ที่ ศึ ก ษาความสั ม พั น ธ ร าคาระหว า งตลาด
สงออกและตลาดขาวในประเทศไทย ผลการวิจัยพบวาการสงออก
ราคาขาวระหวางประเทศผูสงออกและตลาดสงออกควรเปนไปใน
ทิศทางเดียวซึ่งราคาสงออกจะถูกขับเคลื่อนโดยราคาในประเทศ
แตราคาในประเทศจะไมไดรับผลกระทบจากราคาสงออก [5] ซึ่ง
สอดคลอ งกับ งานวิจัยที่ ศึก ษาอุ ปสงค การสงออกข าวของไทยใน
ตลาดโลกของน้ําผึ้ง 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) ที่ศึกษาการ
วิเคราะหนโยบายและปจจัยที่มีผลกระทบตอการสงออกขาวไทย
ระหวางป พ.ศ. 2530-2544 ผลการศึกษาพบวาปริมาณสงออกขาว
ขึ้นกับราคาสงออกปริมาณการคาขาวโลก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย
ของ วรนุ ช เกิดมงคลธรรม (2547) [9] ที่ศึกษาปจจัยที่ สงผลต อ
แนวโนมมูลคาการสงออกขาวไทยใหสามารถแขงขันในตลาดโลกได
พบวาปจจัยภายในประเทศดานคุณภาพขาว ดานปริมาณขาว ดาน
ราคาขาว ภายในประเทศและดานโควตาการสงออกขาวมีผลตอ
มูลคาการสงออกขาวไทยไปยังตลาดโลก [8]
กเรนทร ถาวร (2546) ไดศึกษาองคประกอบปจจัยที่มีผลตอ
การขยายตัวของการสงออกขาวของประเทศไทยพบวามูลคาการ
สงออกขาวโดยรวมของไทยเพิ่มขึ้นซึ่งปจจัยสําคัญที่สงผลใหมูลคา
การส ง ออกข า วเพิ่ ม ขึ้ น คื อ ผลจากการกระจายและผลจากการ
แขงขันที่แทจริง [10]
กัลยา พิมพ เพราะ (2543) ไดศึกษาศักยภาพการสงออกขาว
ไทยไปยังประเทศคูคาที่สําคัญ ผลการวิจัยพบวาปจจัยที่แสดงให
เห็นถึงอุปสงคการสงออกขาวไทยขึ้นอยูกับ รายไดที่แทจริง ราคา
สงออกขาวไทย [11]
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ลักษณะขอมูลทั่วไปของมูลคาการนําเขาขาวไทย

จากงานวิจัยที่เกี่ยวของขางตนนั้น จะเห็นไดวามีปจจัยจํานวน
มาก เช น ราคาส ง ออกข า วของไทย ความผั น ผวนของอั ต รา
แลกเปลี่ยน ที่สงผลตอมูลคาการนําเขาขาวไทยของตางประเทศ

4. วิธีการศึกษา

ในการศึกษาการวิเคราะหปจจัยที่สงผลกระทบตอการสงออก
ขาวไทยไปยังตางประเทศ ไดศึกษาขอมูลและเก็บรวบรวมขอมูลใน
ป 2561 โดยใชการวิเคราะหการถดถอยเชิงซอน(Multiple linear
regression analysis) ในการวิเคราะหปจจัยที่สงผลกระทบ
ภาพ 1 10 ประเทศที่มีมูลคาการนําเขาขาวไทยมากที่สุด

แบบจําลองที1่
𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 = 𝛽𝛽₀ + 𝛽𝛽₁𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 + 𝛽𝛽₂𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 + 𝛽𝛽₃𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼
+ 𝛽𝛽₄𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺 + 𝛽𝛽₅𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴
+ 𝛽𝛽₆𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 + 𝛽𝛽₇𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 + 𝜇𝜇
แบบจําลองที่2
𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 = 𝛽𝛽₀ + 𝛽𝛽₁𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 + 𝛽𝛽₂𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 + 𝛽𝛽₃𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸2
+ 𝛽𝛽₄𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 + 𝛽𝛽₅𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺 + 𝛽𝛽₆𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴
+ 𝛽𝛽₇𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 + 𝛽𝛽₈𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 + 𝜇𝜇

จากภาพ 1 แสดงขอมูลประเทศที่มีมูลคาการนําเขาขาวไทย
มากที่สุด 10 ประเทศ โดยอันดับ 1 ไดแก ประเทศเบนิน ที่มูลคา
การนําเขาขาวจากประเทศไทยอยูที่ 21,390.00 ลานบาท ตามดวย
อันดับ 2 ไดแกประเทศจีน ซึ่งมีมูลคาการนําเขาอยูที่ 17,700.60
ลานบาท และอันดับ 3 ไดแกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีมูลคาการ
นําเขาอยูที่ 17,589.40 ล านบาท โดยจะเห็น ไดวาประเทศเบนิ น
เปนประเทศที่เล็กและยากจนมาก แตมีมูลคาการนําเขาขาวไทยสูง
กวาประเทศจีนและสหรัฐที่เปนประเทศที่ใหญและเศรษฐกิจที่ดีกวา

แบบจําลองที่3
𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 = 𝛽𝛽₀ + 𝛽𝛽₁𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 + 𝛽𝛽₂𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸
+ 𝛽𝛽₃𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 + 𝛽𝛽₄𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺 + 𝛽𝛽₅𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴
+ 𝛽𝛽₆𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 + 𝛽𝛽₇𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 + 𝜇𝜇

ภาพ 2 ประเทศที่ มี มู ล ค า การนํ า เข า ข า วไทยน อ ยที่ สุ ด 10
ประเทศ

การกําหนดตัวแปรและกําหนดความหมายของตัวแปร
POP = จํานวนประชากร
EXC = อัตราแลกเปลี่ยนของแตละประเทศ
INF = อัตราเงินเฟอของแตละประเทศ
GDP = ผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติของแตละประเทศ
ARE = ขนาดพื้นที่ภูมิประเทศ
EXP = มูลคาการสงออกขาว
DEN = ความหนาแนนของจํานวนประชากร

ภาพ 2 แสดงขอมูลประเทศที่มีมูลคาการนําเขาขาวไทยนอย
ที่สุด 10 ประเทศ โดยอันดับ 1 ไดแก ประเทศไนจีเรีย ที่มูลคาการ
นําเขาขาวอยูที่ 93.30 ลานบาท ตามดวยอันดับ 2 ไดแกประเทศ
จอร แ ดน ซึ่ ง มี มู ล ค า การนํ า เข า อยู ที่ 93.70 ล า นบาท อั น ดั บ 3
ไดแกประเทศกัมพูชา ซึ่งมีมูลคาการนําเขาอยูที่ 94.20 ลานบาท
โดยจะเห็นไดวาประเทศไนจีเรีย เปนประเทศที่มีมูลคาการนําเขา
ขาวไทยน อ ยที่ สุ ด เพราะนโยบายของประเทศไนจีเรี ยที่ ล ดการ
นําเขาอาหารเพื่อสรางความมั่นคงภายในประเทศ สงผลใหมูลคาใน
การนําเขาขาวไทยลดนอยลง

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

280

ภาคบรรยาย

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเกา” ประจําป พ.ศ. 2563 วันที่ 15 – 16 ธันวาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

แบบจําลองที่ 2 ใชแบบจําลอง Quadratic model พบวามีคา
Prob>F น อ ยกว า 0.05 แสดงว า ตั ว แปรอิ ส ระอย า งน อ ย1ตั ว มี
อิท ธิพ ลต อ ตั วแปรตาม จากแบบจํา ลองมี ค า R-squared เท า กั บ
0.3940 ผลจากการวิเคราะหสมการถดถอยเชิงซอนเกี่ยวกับปจจัย
ที่สงผลตอมูลคาการนําเขาขาวไทยของตางประเทศพบวามีปจจัยที่
ส ง ผลกระทบได แ ก มู ล ค า การส ง ออกข า ว ผลิ ต ภั ณ ฑ ม วลรวม
ประชาชาติและความหนาแนน ที่มีความสัมพันธ ณ ระดับนัยสําคัญ
0.01 เพราะถาปจจัยเหลานี้เปลี่ยนแปลง 1หนวย จะทําใหมูลคา
การนําเขาขาวไทยของตางประเทศเปลี่ยนแปลงไป -1.44e-06 ใน
ทิ ศ ทางตรงกั น ข า มและ 0.0007827 , 0.4304476ในทิ ศ ทาง
เดี ย วกั น ตามลํ า ดั บ นอกจากนี้ จํ า นวนประชากรและอั ต รา
แลกเปลี่ยน ยังมีความสัมพันธ ณ ระดับนัยสําคัญ 0.05 เพราะถา
ปจจัยเหลานี้เปลี่ยนแปลง 1หนวย จะทําใหมูลคาการนําเขาขาว
ไทยของตางประเทศเปลี่ยนแปลงไป 4.70e-06 ในทิศทางเดียวกัน
และ -99.7919 ในทิศทางตรงกันขามตามลําดับ แตพจนกําลังสอง
ของอัต ราแลกเปลี่ย น จะส งผลต อ มู ลค าการนํ าเข าข าวไทยของ
ตางประเทศใหเปลี่ยนแปลงไป 0.8197587 ในทิศทางเดียวกัน
แบบจํ าลองที่ 3 ใช แบบจํ าลอง Log-lin Model พบวา มี ค า
Prob>F น อ ยกว า 0.05แสดงว า ตั ว แปรอิ ส ระอย า งน อ ย1ตั ว มี
อิท ธิพ ลต อ ตั วแปรตาม จากแบบจํา ลองมี ค า R-squared เท า กั บ
0.2546 ผลจากการวิเคราะหสมการถดถอยเชิงซอนเกี่ยวกับปจจัย
ที่สงผลตอมูลคาการนําเขาขาวไทยของตางประเทศพบวามีปจจัยที่
ส ง ผลกระทบได แ ก อั ต ราแลกเปลี่ ย น ความหนาแน น ที่ มี
ความสัมพันธ ณ ระดับนัยสําคัญ 0.01 ถาอัตราแลกเปลี่ยนเกิดการ
เปลี่ ย นแปลง 1หน ว ย จะทํ า ให มู ล ค า การนํ า เข า ข า วไทยของ
ตางประเทศเปลี่ ยนแปลงไป -0.0158207 ในทิ ศ ทางตรงกัน ข าม
และ 0.0002505 ในทิศทางเดียวกัน ตามลําดับ
การวิเคราะหสมมติฐานเพื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของมูลคาการ
นําเขาขาวไทยของตางประเทศ โดยจําแนกตามจํานวนประชากร
ของแตละประเทศนั้นไดใชการวิเคราะหแบบทางเดียว ( One-way
ANOVA)
จากสมมติฐานในครั้งนี้ กําหนดใหประเทศที่มีจํานวนประชากร
(100,000 - 100,000,00 = ก ลุ ม 1) , ( 100,000,001 –
200,000,000 = กลุ ม 2) , ( 200,000,001 – 1,500,000,000 =
กลุ ม 3) ผลการทดสอบสมมติ ฐ านเพื่ อ เปรี ย บเที ย บค า เฉลี่ ย ของ
มูลคาการนําเขาขาวไทยของตางประเทศระหวางกลุมที่มีจํานวน
ประชากรต า งกั น ค า Pr(F>t) =0.000 ณ ระดั บ นั ย สํ า คั ญ 0.05
แสดงให เ ห็ น ว า ค า เฉลี่ ย ของมู ล ค า การนํ า เข า ข า วไทยของ
ต า งประเทศ โดยจํ า แนกตามกลุ ม จํ า นวนประชากรของแต ล ะ
ประเทศมีความแตกตางกัน ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
จากการเปรียบเทียบมูลคาการนําเขาขาวไทยของตางประเทศ
โดยแบงเปน 3 กลุมจําแนกตามจํานวนประชากรของแตละประเทศ
โดยใชวิธีเปรียบเทียบของ LSD พบวามีมูลคาการนําเขาขาวไทย
ของกลุมประเทศที่มีประชากรมากกับกลุมประเทศที่มีประชากร

ภาพ 3 มู ล ค า การนํ าเข า ข า วไทยของกลุ ม ประเทศจํ า แนกตาม
จํานวนประชากร

ภาพ 3 แสดงขอมูลกลุมประเทศที่มีมูลคาการนําเขาขาวไทย
โดยจํ า แนกตามระดั บ จํ า นวนประชากร ดั ง นี้ กลุ ม 1 คื อ กลุ ม
ประชากรน อ ย โดยเป น ประเทศที่ มี จํ า นวนประชากรตั้ ง แต
100,000 - 100,000,00 คน โดยมี มู ล ค า การนํ า เข า ข า วไทยรวม
ทั้งสิ้น 105,895.70 ลานบาท ถัดมา กลุม 2 คือกลุมประชากรปาน
กลาง โดยเปนประเทศที่มีจํานวนประชากรตั้งแต 100,000,001 –
200,000,000 คน โดยมี มู ล ค า การนํ า เข า ข า วไทยรวมทั้ ง สิ้ น
30,176.20 ล านบาท และกลุม สุด ท าย กลุ ม3 คื อกลุ มประชากร
มาก โดยเปนประเทศที่มีจํานวนประชากรตั้งแต 200,000,001 –
1,500,000,000 คน โดยมี มู ล ค า การนํ า เข า ข า วไทยรวมทั้ ง สิ้ น
35,673.80 ลานบาท

5. ผลการวิเคราะห

จากการศึกษาปจจัยที่สงผลกระทบตอมูลคาการนําเขาขาวไทย
ของตางประเทศในครั้งนี้พบวา มีทั้งปจจัยที่ไมสงผลตอมูลคาการ
นําเขาขาวไทยและปจจัยที่สงผลตอมูลคาการนําเขาขาวไทยของ
ตางประเทศโดยไดทําการวิเคราะหตัวแปรตามและตัวแปรอิสระ
แบบจํ า ลองที่ 1 ใช แ บบจํ าลอง Linear Model พบว า มี ค า
Prob>F น อ ยกว า 0.05แสดงว า ตั ว แปรอิ ส ระอย า งน อ ย1ตั ว มี
อิทธิพลต อตัวแปรตาม จากแบบจําลองมี คา R-squared เท ากั บ
0.3822 จากการวิเคราะหสมการถดถอยเชิงซอนเกี่ยวกับปจจัยที่
สงผลตอมูลคาการนําเขาขาวไทยของตางประเทศพบวามีปจจัยที่
ส ง ผลกระทบ ได แ ก มู ล ค า การส ง ออกข า ว ผลิ ต ภั ณ ฑ ม วลรวม
ประชาชาติ ที่มีความสัมพันธ ณ ระดับนัยสําคัญ 0.01 เพราะถา
ปจจัยเหลานี้เปลี่ยนแปลง 1หนวย จะทําใหมูลคาการนําเขาขาว
ไทยของตางประเทศเปลี่ยนแปลงไป -1.48e-06 ในทิศทางตรงกัน
ข า มและ 0.0007205 ในทิ ศ ทางเดี ย วกั น ตามลํ า ดั บ นอกจากนี้
ความหนาแน น จํ า นวนประชากรและอั ต ราแลกเปลี่ ย น ยั ง มี
ความสั ม พั น ธ ณ ระดั บ นั ย สํ า คั ญ 0.05 เพราะถ า ป จ จั ย เหล า นี้
เปลี่ ย นแปลง 1หน ว ย จะทํ า ให มู ล ค า การนํ า เข า ข า วไทยของ
ต างประเทศเปลี่ ย นแปลงไป 0.3818674 , 5.39e-06 ในทิ ศ ทาง
เดียวกันและ -41.60159 ในทิศทางตรงกันขาม ตามลําดับ
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น อ ย และ กลุ ม ประเทศที่ มี ป ระชากรมากกั บ กลุ ม ประเทศที่ มี
ประชากรปานกลาง แตกตางกั น ณ ระดับ นั ย สํ าคัญ 0.05 และ
สามารถอธิบ ายผลไดวาประเทศที่ อยูในกลุมประชากรมาก จะมี
มูลคาการนําเขาขาวไทยมากกวาประเทศที่อยูในกลุม ประชากรนอย
ที่ 10063.8632 หนวยและประเทศที่อยูในกลุมประชากรมาก จะ
มีมูลคาการนําเขาขาวไทยมากกวาประเทศที่อยูในกลุมประชากร
ปานกลางที่ 7580.38095 หนวย

และเพื่อเตรียมพรอมรับมือกับเหตุการณ ที่จะเกิดขึ้นรัฐบาลควร
สรางตลาดในการขายและความนาเชื่อถือในดานคุณภาพของขาว
ไทยใหเปนที่ยอมรับทั่วโลก
2. อัตราแลกเปลี่ยนมีผลตอมูลคาการนําเขาขาวไทยก็เพราะวา
ถาเกิดคาเงินบาทของไทยแข็งตัวจะทําใหมูลคาการสงออกขาวของ
ไทยลดลง เนื่องจากสินคาทางการเกษตรมีการแขงขันทางดานราคา
ในตลาดโลกสูงทําใหประเทศที่ตองการนําเขาขาวสามารถหันไป
นําเขาจากประเทศอื่นๆไดงายหรือประเทศนั้นๆมีการเปลี่ยนแปลง
ทางดานอัตราแลกเปลี่ยน แนนอนวาประเทศที่นําเขาขาวจะตอง
เลือกที่จะนําเขาขาวจากประเทศที่ใหราคาที่ดีและมีความพึงพอใจ
มากที่สุด ดังนั้นรัฐบาลควรที่จะมีมาตรการที่จะทําใหคาเงินบาทไม
แข็งคาหรือออนคาเกินไป
3. ความหนาแนนมีผลตอมูลคาการนําเขาขาวไทยก็เพราะวา
ถาความหนาแนนของประชากรแตละประเทศเพิ่มขึ้น นั่นก็แสดงวา
ประเทศนั้น ๆ ตองมีความตองการที่จะบริโภคขาวเพิ่มมากขึ้นตาม
สัดสวนของความหนาแนนที่เพิ่มขึ้นมาและเพื่อเตรียมพรอมรับมือ
กับเหตุการณ ที่จะเกิดขึ้น รัฐบาลควรมีการสต็อกปริมาณขาวที่มี
คุณ ภาพเพื่อใหเพียงพอตอความตองการของตลาดโลก และการ
สรางสัมพันธมิตรกับตางประเทศเพื่อสรางตลาดในการจําหนายขาว
เพิ่มมากขึ้น
4. จํานวนประชากรมีผลตอมูลคาการนําเขาขาวไทยก็เพราะวา
การนําเขาขาวไทยนั้นสวนหนึ่งก็เพื่อใหประชากรไดมีการบริโภค
ซึ่ ง หากประเทศนั้ น ๆมี ป ริ ม าณการผลิ ต ข า วที่ ไ ม เ พี ย งพอต อ
ประชากร อาจส งผลให ป ระเทศนั้ น ต อ งมี ก ารนํ า เข าข าวเพื่ อ ให
เพียงพอตอความตองการของคนในประเทศเพื่อใหสอดคลองกับ
ขอความในทฤษฎีอุปสงคที่กลาวไววา ปริมาณซื้อขึ้นอยูกับจํานวน
ประชากร

6. การอภิปรายผล

จากการศึ ก ษาในครั้งนี้ บ รรลุ วัต ถุป ระสงค ที่ ตั้ งไว คื อ การหา
ป จ จั ย ที่ ส ง ผลกระทบต อ มู ล ค า การนํ า เข า ข า วไทยและการ
เปรี ย บเที ย บกลุ ม ประเทศโดยจํ า แนกตามจํ า นวนประชากร
เนื่องจากแบบจําลองทั้ง3แบบนั้น แสดงผลที่เปนไปไดเพราะใหคา
Prob>F ที่ มี ค วามสั มพั น ธ ณ ระดั บ นั ย สํ าคั ญ 0.05 และในทั้ ง3
แบบจําลอง จะมีตัวแปรอิสระไมนอยกวา1ตัว ที่สงผลใหตัวแปล
ตาม(มู ล ค าการนํ าเข าข าวไทย) มี ก ารเปลี่ ย นแปลงตาม ตั วแปร
อิสระที่เปลี่ยนไป และจากการเปรียบเทียบก็พบวามีความแตกตาง
กัน ณ ระดับนัยสําคัญ 0.05 และผลที่ไดยังสอดคลองกับทฤษฎีอุป
สงคและทฤษฎีอุปสงครวม

7. สรุปผลและขอเสนอแนะ

ผลจากการศึกษาในครั้งนี้จะนําแบบจําลองที่ดีที่สุดมาสรุปผลก็
คือแบบจําลองที่2 Quadratic model เพราะใหคา R-squared ดี
ที่สุด เทากับ0.3940 เห็นไดวาปจจัยที่สงผลตอมูลคาการนําเขาขาว
ไทยของต า งประเทศมี ห ลายป จ จั ย ด ว ยกั น ได แ ก ปริ ม าณการ
สงออก อัตราแลกเปลี่ยน พจนกําลังของอัตราแลกเปลี่ยน ความ
หนาแนน ผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติ จํานวนประชากร และถา
ปจจัยเหลานี้เปลี่ยนแปลงไป 1 หนวยจะทําใหมูลคาการนําเขาขาว
ไทยเปลี่ยนแปลงไปดวย
ผลที่ไดจากการศึกษาครั้งนี้จะเปนประโยชนใหกับประเทศไทย
เพื่อเปนแนวทางในการเพิ่มปริมาณผลผลิตเตรียมพรอมรับมือกับ
สถานการณ ที่ จ ะเกิ ด ขึ้น ได ในอนาคตและจากการศึก ษาป จจั ย ที่
ส ง ผลต อ มู ล ค า การนํ า เข า ข า วไทย สามารถอธิ บ ายเหตุ ผ ลและ
เสนอแนะแนวทางขอมูลไดดังนี้
1. การสงออกขาวของแตละประเทศ มีผลตอมูลคาการนําเขา
ขาวไทยก็เพราะวา ถาประเทศนั้นๆมีการสงออกขาวนอยลงก็แสดง
วาผลผลิตของประเทศนั้นมีจํานวนจํากัด สงผลใหประเทศนั้นตองมี
การนําเขาขาวจากตางประเทศเพิ่มมากขึ้นเพื่อใหเพียงพอตอความ
ตองการของคนในประเทศ ขาวไทยก็เปนตัวเลือกที่ดีในการที่จะ
นําเขาดังนั้นก็อาจจะสงผลใหมูลคาการนําเขาขาวไทยเพิ่มขึ้นดวย

8. กิตติกรรมประกาศ

ในการศึกษาครั้งนี้สําเร็จลุลวงไดดวยดี เปนเพราะผูศึกษาไดรับ
ความกรุณ าอยางยิ่ งจาก อาจารย ดร.ธนวิท ย บุญ สิท ธิ์ อาจารย
ประจําสาขาวิชาเศรษฐศาสตร คณะเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ที่ทานไดใหความกรุณาให
ความรู ใหคําแนะนําตาง ๆ ในการศึกษาครั้งนี้ จนผูศึกษาสามารถ
นํามาประยุกตความรูในเชิงสหวิทยาการได ซึ่งเปนประโยชนอยาง
ยิ่งในการศึกษาครั้งนี้ ขอกราบขอบพระคุณคณาจารยหลายทานที่
กระผมไดนําเอาความรูจากหนังสือและตําราบทความของทานที่
ปรากฏในการอางอิงครั้งนี้ ผูศึกษาขอกราบขอบพระคุณอยางสูงไว
ณ ที่นี้
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ตาราง 1 ผลการวิเคราะหการถดถอยเชิงซอนปจจัยที่สงผลกระทบตอมูลคาการนําเขาขาวไทยของตางประเทศ
Linear Model
Quadratic Model
Log-lin Model
ตัวแปร
Robust
Robust
Jackknife
β
β
β
Std.
Err.
Std.
Err.
Std. Err.
(t)
(t)
(t)
ARE
6.697
28.378
11.611
30.562
-0.004
0.119
(0.24)
(0.38)
(-0.38)
EXP
-1.48e-06* 4.27e-07 -1.44e-06*
4.09e-07
-3.85e-10
5.05e-10
(-3.45)
(-3.52)
(-0.76)
EXC
-41.601**
18.268
-99.791**
46.106
-0.015*
0.005
(-2.28)
(-2.16)
(-2.67)
0.819***
0.443
EXC²
(1.85)
INF
-47.246
57.004
-57.026
60.296
-0.025
0.026
(-0.83)
(-0.95)
(-0.96)
DEN
0.381**
0.169
0.430*
0.140
0.0002*
0.00006
(2.26)
(3.06)
(3.77)
GDP
0.0007*
0.0001
0.0007*
0.0001
1.72e-07
1.34e-07
(4.71)
(5.53)
(1.28)
POP
5.39e-06** 2.06e-06 4.70e-06** 1.98e-06
1.08e-09
2.56e-09
(2.26)
(2.37)
(24.55)
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
หมายเหตุ : * มีระดับนัยสําคัญที่ระดับ 0.1 ** มีระดับนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 *** มีระดับนัยสําคัญที่ระดับ0.01

ตาราง 2 การเปรียบเทียบมูลคาการนําเขาขาวไทยของตางประเทศโดยจําแนกตามจํานวนประชากร
ตัวแปร แหลงควาแปรปรวน Sum of squares
Df
Mean
square
ระหวางกลุม
313731458
2 156865729
IMP
ภายในกลุม
1.0146e+09
65 15609180.7
รวม
1.3283e+09
67
กลุมประชากร
ประชากรนอย
ประชากรปานกลาง
ประชากรนอย
ประชากรปานกลาง
2483.48
ประชากรมาก
10063.86**
7580.38**

หมายเหตุ: ** มีนัยสําคัญระดับ0.05

F

P

10.05

0.002**

ประชากรมาก
-
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ปจจัยที่สงผลตอจํานวนนักทองเที่ยวในประเทศทองเที่ยวยอดนิยมในเเตละทวีปทั่วโลก
ป พ.ศ. 2561
Factors Affecting Number of Tourists in Popular Destinations in each Continent
around the World in 2018
พันณรงค เสมสา1 และ ธนวิทย บุญสิทธิ์2
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร คณะเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
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บทคัดยอ

บทความนี้วัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอจํานวนนักทองเที่ยวของประเทศยอดนิยมและเปรียบเทียบจํานวนนักทองเที่ยว
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 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอจํานวนนักทองเที่ยว ไดแก ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ จํานวนมรดกโลก มีนัยสําคัญ
ทางสถิติ ณ ระดับ 0.01 อัตราแลกเปลี่ยน พื้นที่ จํานวนประชากร มีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับ 0.05 ดัชนีการพัฒนามนุษย มีนัยสําคัญทางสถิติ
ณ ระดับ 0.1 และจากการเปรียบเทียบจํานวนนักทองเที่ยวจําแนกตามทวีป พบวาคาเฉลี่ยของจํานวนนักทองเที่ยวแตละทวีปแตกตางกัน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับ 0.05
คําสําคัญ: จํานวนนักทองเที่ยว, ประเทศทองเที่ยวยอดนิยม, 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

3. งานวิจัยที่เกี่ยวของ

ในปจจุบันการทองเที่ยวถือเปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอเศรษฐกิจของ
ประเทศอยางมาก เนื่องจากเปนแหลงที่มาของรายได การจางงาน
การเติบโตทางธุรกิจและบริการตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ไดแก โรงแรม ที่
พักอาศัย รานอาหาร บริษัทนําเที่ยว รานคาตาง ๆ ทั้งยังเปนตัวชวย
สร า งและกระจายความเจริ ญ ไม ว า จะเป น การพั ฒ นาโครงสร า ง
พื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานเทคโนโลยี ทําใหประเทศที่มี
อุตสาหกรรมการทองเที่ยวที่เขมแข็. สามารถพัฒนาประเทศไดอยาง
รวดเร็ว ถือเปนอุตสาหกรรมหลักที่สําคัญในการสรางรายไดใหแก
ประเทศตาง ๆ ทั่วโลก โดยในป 2558 ผลิตภัณฑประชาชาติดานการ
ทองเที่ยวและการเดินทางของโลกมีสัดสวนถึง 9.80% ของ GDP รวม
ของโลก [1]
ประเทศตาง ๆ พยายามพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของประเทศเพื่อ
ดึงดูดนักทองเที่ยวเขาประเทศมากขึ้น โดยเฉพาะประเทศยอดนิยมใน
แต ล ะทวี ป เพราะแต ล ะประเทศลว นแต มี จุ ด เด น เอกลั ก ษณ ข อง
ตั ว เองที่ พ ร อ มจะดึ ง ดู ด นั ก ท อ งเที่ ย วอยู แ ล ว แต ยั ง มี จํ า นวน
นั ก ท อ งเที่ ย วเข า ประเทศในจํ า นวนที่ ห า งกั น อย า งมาก จากสถิ ติ
นักทองเที่ยวในป 2560 มีจํานวนนักทองเที่ยวเดินทางเขาประเทศ
ยอดนิ ย ม 10 อั น ดั บ แรกของทุ ก ทวี ป จํ า นวน 1,321 ล า นคน จาก
ตั ว เลข 1,321.75 ล า นคนจากทุ ก ทวี ปมี ถึง 50.76% ในทวี ป ยุโรป
24.33% ในทวีปเอเชีย 15.94% ในทวีปอเมริกา 4.76% ในทวี ป
แอฟริกา และ 4.22% ในประเทศตะวันออกกลาง จากสถิติเห็นไดวา
จํานวนนักทองเที่ยวที่เดินทางเขาประเทศยอดนิยมแตละทวีปนั้นมี
อัตราสวนที่หางกันมาก นักทองเที่ยวนิยมเดินทางเขาประเทศแถบ
ทวีปยุโรปและเอเชียเปนสวนใหญเพราะประเทศใน 2 ทวีปนี้มีจุดเดน
และแหลงดึงดูดนักทองเที่ยวไดดี ตางจากประเทศในทวีปแอฟริกา
อเมริกา และตะวันออกกลางที่มีปญ
 หามากมาย ทั้งสงครามกลางเมือง
อั ต ราเงิ น เฟ อ ที่ สู ง เกิ น มาตรฐาน ทํ า ให จํ า นวนนั ก ท อ งเที่ ย วที่ เ ดิ น
ทางเขาประเทศมีนอย [2]
จากขอมูลขางตนที่กลาวมา จะเห็นไดวาทุกประเทศทั่วโลกให
ความสําคัญกับจํานวนผูเดินทางและจํานวนนักทองเที่ยวที่เดินทางเขา
ประเทศอยางมาก ดังนั้นจึงจําเปนตองศึกษาปจจัยที่สงผลตอจํานวน
นักทองเที่ยวที่เดินทางเขาประเทศ เพื่อเปนประโยชนแกหนวยงานรัฐ
และผู ป ระกอบการหรื อ หน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ งในการวางแผนเพื่ อ
พัฒนาการทองเที่ยวตอไป

ในการศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอจํานวนนักทองเที่ยวในประเทศ
ยอดนิยมในเเตละทวีป ทั่ว โลก มีงานวิจัยที่เกี่ยวข อ งมากมาย เชน
การศึกษาของ จุฑาพร สุรเชษฐคมสัน (2532) เรื่อง การศึกษาอุปสงค
การท อ งเที่ ย วในจั ง หวัด ภูเ ก็ต โดยศึ กษานั ก ทอ งเที่ ยวชาวไทยและ
นักทองเที่ยวตางประเทศ โดยใชสมการถดถอยเชิงซอน พบวา ตัวแปร
ที่มีนัยสําคัญตอจํานวนนักทองเที่ยว คือ จํานวนหองพักของโรงแรม
ทั้งหมด จํานวนเที่ยวบิน และเหตุการณพิเศษ โดยมีความสัมพันธใน
ทิศทางเดียวกันกับจํานวนนักทองเที่ยวทั้งหมด ขณะที่จํานวนเที่ยว
บริการของรถโดยสารระหวางจังหวัด สงผลตอจํานวนนักทองเที่ยว
ทั้งหมดในทิศทางตรงกันขาม [3]
นอกจากนี้ เบญจพร แสนพลมาตย (2554) ไดศึกษาเรื่องปจจัยที่
มีผลตอการตัดสินใจทองเที่ยวตางประเทศของนักทองเที่ยวชาวไทย
กรณีศึกษานักทองเที่ยวชาวไทยที่เดินทางไปทองเที่ยวประเทศโซน
เอเชีย พบวา ปจจัยที่สําคัญในการตัดสินใจของนักทองเที่ยว ไดแก
ทรัพยากรการทองเที่ยวนักทองเที่ยวใหความสําคัญกับความสวยงาม
ของแหลงทองเที่ยวมากที่สุด รองลงมา คือ ความมีเอกลักษณของ
แหลงทองเที่ยว และปจจัยที่มีผลตอระดับการตัดสินใจเลือกนอยที่สุด
คือ การเปนแหลงเรียนรูศึกษาศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิต
[4]
Chih-Hai Yang, Hui-Lin Lin, Chia-Chun Han (2010) ไดศึกษา
เรื่อง การวิเคราะหนักทองเที่ยวขาเขาระหวางประเทศในประเทศจีน :
บทบาทของมรดกโลก ผลการวิ จั ย พบว า รายได แ ละต น ทุ น การ
เดินทางและโครงสรางพื้นฐานการทองเที่ยวมีความสัมพันธเชิงบวก
กับจํานวนนักทองเที่ยวขาเขา และแหลงมรดกโลกมีความสําคัญใน
การดึ ง ดู ด จํ า นวนนั ก ท อ งเที่ ย วต า งประเทศและมี ผ ลกระตุ น การ
ทองเที่ยว [5]

4. วิธีการศึกษา

ในการวิเคราะหปจจัยที่สงผลตอจํานวนนักทองเที่ยวของประเทศ
ยอดนิ ย มเเต ล ะทวี ป ทั่ ว โลก ใช ก ารวิ เ คราะห ก ารถดถอยเชิ ง ซ อ น
(Multiple regression analysis) ในการวิเคราะหปจจัยที่มีอิทธิพล
ตอจํานวนนักทองเที่ยว และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว
ในการเปรี ย บเที ย บค า เฉลี่ ย ของจํ า นวนนั ก ท อ งเที่ ย วใน 6 ทวี ป
แบบจําลองที่ใชในการวิเคราะหการถดถอยเชิงซอน ประกอบดวย 3
แบบจําลอง ดังนี้

2. วัตถุประสงคในการศึกษา

แบบจําลองที่ 1 Linear model

1. เพื่อศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอจํานวนนักทองเที่ยวในประเทศ
ยอดนิยมในแตละทวีป
2. เพื่อเปรียบเทียบจํานวนนักทองเที่ยวระหวางกลุมประเทศยอด
นิยมในแตละทวีป

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 = 𝛽𝛽1 GDP + 𝛽𝛽2 POP + 𝛽𝛽3 INF +
𝛽𝛽4 ECR + 𝛽𝛽5 HDI + 𝛽𝛽6 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 + 𝛽𝛽7 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 + 𝜇𝜇
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แบบจําลองที่ 2 Quadratic model

6. ผลการวิเคราะห
6.1 ปจจัยที่สงผลตอจํานวนนักทองเที่ยวในประเทศยอดนิยม

2

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 = 𝛽𝛽1 𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺 + 𝛽𝛽2 𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺 + 𝛽𝛽3 INF + 𝛽𝛽4 ECR +
𝛽𝛽5 𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻 + 𝛽𝛽6 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 + 𝛽𝛽7 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 + 𝜇𝜇

จากการศึกษาทั้งหมด 3 แบบจําลอง ผลการวิเคราะหปจจัยที่มี
อิ ท ธิ พ ลต อ จํ า นวนนั ก ท อ งเที่ ย ว จะพบว า แบบจํ า ลองที่ ดี ที่ สุ ด คื อ
แบบจํ า ลองที่ 1 Linear model มี ค า R-squared ที่ 0.75 และมี
ปจจัยที่สงผลตอจํานวนนักทองเที่ยวประกอบดวย ผลิตภัณฑมวลรวม
ในประเทศและจํานวนมรดกโลกมีความสัมพันธ ณ ระดับนัยสําคัญ
ทางสถิ ติ ที่ 0.01 จะอธิ บ ายไดเ มื่อ ป จจั ย เหลา นี้เ ปลี่ยนแปลงไป 1
หนวย จะสงผลใหจํานวนนักทองเที่ยวเปลี่ยนไป 2.8124 คน และ
981147.7 คน ในทิศทางเดียวกันตามลําดับ และ จํานวนประชากร
อั ต ราแลกเปลี่ ย นและพื้ น ที่ ภู มิ ป ระเทศ มี ค วามสั ม พั น ธ ณ ระดั บ
นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 จะอธิบายไดเมื่อปจจัยเหลานี้เปลี่ยนแปลง
ไป 1 หน ว ย จะส ง ผลให จํ า นวนนั ก ท อ งเที่ ย วเปลี่ ย นไป 0.0198,
454.2515 และ 1.0511 คนในทิศทางตรงกันขามตามลําดับ และดัชนี
การพัฒนามนุษย มีความสัมพันธ ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.1
อธิ บ ายได เ มื่ อ ป จ จั ย เหล า นี้ เ ปลี่ ย นแปลงไป 1 หน ว ย จะส ง ผลให
จํานวนนักทองเที่ยวเปลี่ยนไป 2.26e+07 คนในทิศทางเดียวกัน
และแบบจํ า ลองที่ 2 แบบจํ า ลอง Quadratic model เป น
แบบจําลองที่เพิ่มพจนกําลังสองเขาไปในตัวแปรอิสระในแบบจําลองที่
2 มีคา R-squared ที่ 0.75 มีปจจัยที่สงผลตอจํานวนนักทองเที่ยว
ไดแก ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศและผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ
ที่เพิ่มพจนกําลังสองเขาไป ณ ระดับนัยสําคัญ 0.1 โดยจะอธิบายไดวา
เมื่อประเทศมีผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศเปลี่ยนแปลงไป 1 หนวย
จะทําใหจํานวนนักทองเที่ยวเปลี่ยนแปลงไป 3.6896 คนในทิศทาง
ตรงกั น ข า ม และยั ง มี ป จ จั ย ที่ ส ง ผลต อ จํ า นวนนั ก ท อ งเที่ ย ว
ประกอบด ว ย อั ต ราแลกเปลี่ ย น ดั ช นี ก ารพั ฒ นามนุ ษ ย พื้ น ที่ ภู มิ
ประเทศ จํานวนมรดกโลกและผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศที่เพิ่ม
พจน กํ า ลั ง สองเข า ไป ณ ระดั บ นั ย สํ า คั ญ 0.01 โดยเมื่ อ อั ต รา
แลกเปลี่ ย นและพื้ น ที่ ภู มิ ป ระเทศจะส ง ผลให จํ า นวนนั ก ท อ งเที่ ย ว
เปลี่ ย นแปลง 565.5547 และ 1.1429 คนในทิ ศ ทางตรงกั น ข า ม
ตามลํ า ดั บ และเมื่ อ ดั ช นี ก ารพั ฒ นามนุ ษ ย แ ละจํ า นวนมรดกโลก
เปลี่ ย นแปลงไป 4.21e+07 และ 1155 คนในทิ ศ ทางเดี ย วกั น
ตามลําดับ และเมื่อผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศที่เพิ่มพจนกําลังสอง
เปลี่ ย นแปลงไป 1 หน ว ยจะส ง ผลให จํ า นวนนั ก ท อ งเที่ ย วเพิ่ ม ขึ้ น
2.90e-07 คนในทิศทางเดียวกัน
แบบจําลองสุดทายแบบจําลอง Log-lin model เปนแบบจําลอง
ที่ ตั ว แปรตามอยู ใ นรู ป ของ log ฐานสิ บ โดยแบบจํ า ลองนี้ มี ค า Rsquared ที่ 0.56 มี ป จ จั ย ที่ ส ง ผลต อ จํ า นวนนั ก ท อ งเที่ ย ว
ประกอบดวย ดัชนีการพัฒนามนุษยและจํานวนมรดกโลก ณ ระดับ
นัยสําคัญ 0.01 จะอธิบายไดวา เมื่อปจจัยเหลานี้เปลี่ยนแปลงจะ
สงผลใหจํานวนนักทองเที่ยวเปลี่ยนแปลงไป 4.0039 และ 0.0392
คนในทิศทางเดียวกันตามลําดับ

แบบจําลองที่ 3 Log-linear model

𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙(𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇) = 𝛽𝛽1 GDP + 𝛽𝛽2 POP + 𝛽𝛽3 INF +
𝛽𝛽4 ECR + 𝛽𝛽5 HDI + 𝛽𝛽6 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 + 𝛽𝛽7 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 + 𝜇𝜇

5. ลักษณะขอมูลทั่วไปของจํานวนนักทองเที่ยว

ภาพที่ 1 ลักษณะขอมูลทั่วไปของจํานวนนักทองเที่ยว
ภาพที่ 1 แสดงประเทศที่ มี จํ า นวนนั ก ท อ งเที่ ย วมากที่ สุ ด 10
ประเทศ ได แ ก ฝรั่ ง เศส สเปน สหรั ฐ อเมริ ก า จี น อิ ต าลี เม็ ก ซิโก
สหราชอาณาจัก ร ตุ ร กี เยอรมนี และประเทศไทย เนื่ อ งจากกลุม
ประเทศดัง กล าวมีสิ่ง ที่ ดึง ดูด นัก ท องเที่ย วที่ น าสนใจ เช น สถานที่
ทองเที่ยวที่สวยงาม สถาปตยกรรมและแหลงมรดกโลก ทําใหกลุม
ประเทศเหลานี้เปนกลุมเปาหมายของนักทองเที่ยว

ภาพที่ 2 ประเทศที่มีจํานวนนักทองเที่ยวนอยที่สุด
ภาพที่ 2 แสดงประเทศที่ มี จํ า นวนนั ก ท อ งเที่ ย วน อ ยที่ สุ ด 10
ประเทศ ได แ ก โมซั ม บิ ก นามี เ บี ย บอตสวานา โกตดิ วั ว ร กาตาร
โอมาน ซิมบับเว แอลจีเรีย อิสราเอล จอรแดน เนื่องจากประเทศ
เหลานี้เปนประเทศที่มีปญหาภายใน ปญหาเงินเฟอ สงคราม และ
ปจจัยอื่น ๆ ทําใหมีนักทองเที่ยวนอย

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................
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ได แ ก ผลิ ต ภั ณ ฑ ม วลรวมในประเทศ จํ า นวนมรดกโลก อั ต รา
แลกเปลี่ยน ดัชนีการพัฒนามนุษย พื้นที่ภูมิประเทศ จํานวนประชากร
ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ เปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอจํานวน
นักทองเที่ยวในทิศทางเดียวกัน เมื่อผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศเพิ่ม
สูงขึ้น มีผลมากจากประชากรในประเทศมีรายไดมากขึ้น สินคาราคา
สูงขึ้นทําใหประเทศเหลานั้นไมเปนที่ดึงดูดตอนักทองเที่ยวมากขึ้น
จํานวนมรดกโลก เปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอจํานวนนักทองเที่ยวใน
ทิศทางเดียวกัน เมื่อจํานวนมรดกโลกแตละประเทศเพิ่มขึ้นหรือมี
จํานวนมรดกโลกที่สําคัญ จะสามารถดึงดูดนักทองเที่ยวเพิ่มขึ้น
อัตราแลกเปลี่ยน เปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอจํานวนนักทองเที่ยวใน
ทิ ศ ทางตรงกั น ข า ม เนื่ อ งจากเมื่ อ ประเทศนั้ น ๆ มี อั ต ราการ
แลกเปลี่ยนที่สูงขึ้น จะทําใหนักทองเที่ยวมีคาใชจายในการทองเที่ยว
สูงขึ้น สงผลใหจํานวนนักทองเที่ยวลดลง
พื้ น ที่ ภู มิ ป ระเทศมี อิ ท ธิ พ ลต อ จํ า นวนนั ก ท อ งเที่ ย วในทิ ศ ทาง
ตรงกันขาม เนื่องจากประเทศที่มีขนาดพื้นที่ใหญมีการคมนาคมที่ไม
ทั่วถึงสําหรับนักทองเที่ยวและทําใหประเทศนั้น ๆ ไมเปนเปาหมาย
อั น ดั บ แรกๆ ในการเดิ น ทางของนั ก ท อ งเที่ ย ว ส ง ผลให จํ า นวน
นักทองเที่ยวลดลง
2. การศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บจํ า นวนนั ก ท อ งเที่ ย วที่ เ ดิ น ทางเข า
ประเทศของกลุ ม ประเทศยอดนิ ย มแต ล ะทวี ป ทั่ ว โลก จากการ
วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวพบวา ทวีปที่มีจํานวนนักทองเที่ยว
มากที่ สุ ด คื อ ประเทศในทวี ป ยุ โ รป เพราะประเทศในทวี ป ยุ โ รป
สวนมากเปนประเทศที่พัฒนาแลว และมีจุดดึงดูดมากมาย ตางกับ
ประเทศในทวีปแอฟริกาและตะวันออกกลาง ที่ประเทศยังตองเจอกับ
ปญหาสงคราม ปญหาเงินเฟอ ทําใหมีจํานวนนักทองเที่ยวเดินทางเขา
ประเทศนอยกวาประเทศในทวีปยุโรป

2. การศึกษาเชิงเปรียบเทียบจํานวนนักทองเที่ยวที่เดินทางเขา
ประเทศของกลุมประเทศยอดนิยมแตละทวีปทั่วโลก
การวิเคราะหวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบจํานวนนักทองเที่ยวที่
เดิ น ทางเข า ประเทศของกลุ ม ประเทศยอดนิ ย มแต ล ะทวี ป ทั่ ว โลก
สมมติฐาน: กําหนดให ทวีป ยุโรป = 1 ทวีปอเมริกาเหนือ = 2 ทวีป
อเมริกาใต = 3 ทวีปเอเชีย = 4 ทวีปแอฟริกา = 5 ทวีป กลุมประเทศ
ภู มิ ภ าคตะวั น ออกกลาง = 6 จากผลการทดสอบสมมติ ฐ านเพื่ อ
เปรี ย บเที ย บค า เฉลี่ ย ของจํ า นวนนั ก ท อ งเที่ ย วระหว า งกลุ ม ทวี ป ที่
แตกตางกัน คา Pr(F>t) = 0.0000 ณ ระดับนัยสําคัญที่ 0.05 แสดง
ให เ ห็ น ว า ค า เฉลี่ ย ของจํ า นวนนั ก ท อ งเที่ ย วระหว า งกลุ ม ประเทศ
ดังกลาวมีความแตกตางกัน ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
3. การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยจํานวนนักทองเที่ยวจําแนกตาม
ทวีป โดยมีวิธีการเปรียบเทียบ LSD
พบวาจํานวนนักทองเที่ยวของประเทศในกลุมทวีปยุโรปกับกลุม
ประเทศในทวีปอเมริกาใต ทวีปแอฟริกาและประเทศในภูมมิภ าค
ตะวันออกกลาง มีแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 0.01 โดยกลุมประเทศ
ในทวีปยุโรปมีจํานวนนักทองเที่ยวมากกวากลุมประเทศทวีปอเมริกา
ใต ทวี ป แอฟริ ก าและประเทศในภู มิ ภ าคตะวั น ออกกลาง
38525333.3, 39370700 และ 34607100 ลานคนตามลําดับ และมี
ความแตกตางกับกลุมประเทศในทวีปเอเชีย ในระดับนัยสําคัญที่ 0.05
จะกลาวไดวาประเทศในทวีปยุโรปมีจํานวนนักทองเที่ยวมากกวากลุม
ประเทศทวีปเอเชีย 19029800.0 ลานคน และจํานวนนักทองเที่ยวใน
กลุมประเทศในทวีปอเมริกาเหนือมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญที่
0.01 กั บ ประเทศในกลุ ม ทวี ป อเมริ ก าใต ทวี ป แอฟริ ก าและกลุ ม
ประเทศภูมิภาคตะวันออกกลาง โดยกลุมประเทศในทวีปอเมริ ก า
เหนือมีจํานวนนักทองเที่ยวมากกวาประเทศในกลุมทวีปอเมริกาใต
ทวีปแอฟริกาและกลุมประเทศภูมภิ าคตะวันออกกลาง 29662833.3,
30508200.0 และ 25744600.0 ล า นคนตามลํ า ดั บ และจํ า นวน
นั ก ท อ งเที่ ย วในกลุ มประเทศในทวี ปเอเชี ยมีค วามแตกตา งอยางมี
นัยสําคัญที่ 0.01 กับประเทศในกลุมทวีปแอฟริกา โดยประเทศใน
ทวีปเอเชียมีจํานวนนักทองเที่ยวมากกวาประเทศในกลุมทวีปแอฟริกา
20340900 ล า นคน และประเทศในกลุ ม ทวี ป เอเชี ย มี จํ า นวน
นักทองเที่ยวมากกวาประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลาง 15577300
ลานคน มีความแตกตาง ณ ระดับนัยสําคัญที่ 0.05

8. สรุปผลและขอเสนอแนะ

จากการศึกษาในครั้งนี้สามารถอธิบายปจจัยที่สงผลตอจํานวน
นั ก ท อ งเที่ ย วของประเทศยอดนิ ย มเเต ล ะทวี ป ทั่ ว โลกได โดย
วัตถุประสงคที่ตั้งไวคือ ศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอจํานวนนักทองเที่ยว
ที่เดินทางเขาประเทศของกลุมประเทศยอดนิยมแตละทวีปทั่วโลก
และเพื่อเปรียบเทียบจํานวนนักทองเที่ยวที่เดินทางเขาประเทศของ
กลุมประเทศยอดนิยมแตละทวีปทั่วโลกเนื่องจากการวิเคราะหก าร
ถดถอยมีความสําพันธกัน ณ ระดับ 0.01 0.05 และ 0.1 สวนการ
วิเคราะหแปรปรวน มีความสพันธ ณ ระดับนัยสําคัญที่ 0.05
จากการศึกษาครั้งนี้พบวาเปนประโยชนตอการวางแผนพัฒนา
ประเทศชาติไดดั่งนี้ 1.ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ รัฐบาลควรให
ความสําคัญกับ GDP ในประเทศ โดยการออกนโยบายเพิ่มการจับจาย
ใชสอยของประชาชน สนับสนุนการลงทุนในเอกชน เชนลดอัตรา
ดอกเบี้ย ทําใหมีเงินหมุนเวียนในประเทศเพิ่มขึ้น จะสงผลให GDP ใน

7. อภิปรายผล

จากการศึกษาปจจัยที่สงผลตอจํานวนนักทองเที่ยวของประเทศ
ยอดนิยมเเตละทวีปทั่วโลกครั้งนี้สามารถอธิบายไดตามวัตถุประสงค
ไดดังนี้
1. การศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอจํานวนนักทองเที่ยวในประเทศ
ยอดนิยมในแตละทวีป พบวาแบบจําลองที่ 1 Multiple regression
เป น แบบจําลองที่ดีที่ สุด ป จ จั ย ที่ มีอิ ทธิ พ ลตอจํ านวนนัก ทองเที่ยว
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ประเทศเพิ่มขึ้น และสามารถดึงดูดนักทองเที่ยวจากตางประเทศได
มากขึ้น
2. อัตราเงินเฟอ รัฐบาลควรลดปญหาเงินเฟอในประเทศโดยการ
ใช ก ารคลั ง โดยการใช ง บประมาณแบบเกิ น ดุ ล โดยการเก็ บ ภาษี
ประชาชนใหเพิ่มขึ้น และลดรายจายของรัฐบาล เพื่อลดปริมาณเงินใน
มือของประชนใหนอยลง เพราะเมื่ออัตราเงินเฟอในประเทศลดลง
สิ น ค า และบริ ก ารในประเทศจะมี ร าคาที่ ถู ก ลง ส ง ผลให ดึ ง ดู ด
นักทองเที่ยวจากตางประเทศไดมากขึ้น
3. รั ฐ บาลควรให ค วามสํ า คั ญ กั บ สถานที่ ท อ งเที่ ย วสํ า คั ญ ใน
ประเทศ โดยเพิ่มการโฆษณาแหลงทองเที่ยวในประเทศเพื่อดึงดูด
นักทองเที่ยวจากตางประเทศไดมากขึ้น

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะหปจจัยที่มีอิทธิผลตอจํานวนนักทองเที่ยว
ตัวแปร
Multiple regression
Number of Tourists
Robust
𝛃𝛃
Std Err.
(t)
GDP
2.8124***
0.3330
(8.45)
(Gross Domestic Product)
NWHP (Number of World 981147.7*** 229697.4
Heritage Sites)
(4.27)
INF
13468.92
168255.7
(Inflation)
(0.08)
ECR
-454.25**
209.4057
(Exchange Rate)
(-2.17)
HDI
2.26e+07* 1.13e+07
(Human Development Index)
(2.38)
AREA
-1.0511**
0.4683
(Area)
(-2.24)
POP
-0.0198**
0.0062
(Population)
(-3.19)
2
GDP
-

9. กิตติกรรมประกาศ

ในการศึกษาครั้งนี้สําเร็จลุลวงไดดวยดีเปนเพราะผูศึกษาไดรับ
ความกรุณาอยางยิ่งจาก อาจารย ดร.ธนวิทย บุญสิทธิ์ อาจารยประจํา
สาขาวิ ช าเศรษฐศาสตร คณะเศรษฐศาสตร แ ละบริ ห ารธุ ร กิ จ
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ที่ทานไดใหคําแนะนําตาง ๆ ซึ่ง
เป น ประโยชน อ ย า งยิ่ ง ในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ ขอกราบขอบพระคุ ณ
คณาจารย ห ลายท า นที่ ผ มได นํ า เอาความรู จ ากหนั ง สื อ และตํ า รา
บทความของทานที่ปรากฎในอางอิงครั้งนี้ จนผูศึกษาสามารถนํามา
ประยุกตใชความรูในเชิงสหวิทยาการไดซึ่งเปนประโยชนอยางยิ่งใน
การศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาขอกราบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ ที่นี้

Quadratic Model
Robust
𝛃𝛃
Std Err.
(t)
-3.6896*
2.1851
(-1.69)
2.9e-07***
1.01e-07
(2.88)
-0.0125
0.0249462
(-0.52)
-0.000022
0.0001
(-0.05)
4.0039***
1.0165
(3.03)
-2.2e-08
1.26e-07
(-0.36)
-

2.9e-07***
1.01e-07
(Gross Domestic
(2.88)
R-squared
0.7489
0.7472
หมายเหตุ : *มีระดับนัยสําคัญที่ระดับ 0.1 **มีระดับนัยสําคัญในระดับ 0.5 ***มีระดับนัยสําคัญที่ระดับ 0.01
Product2)

Log-lin Model
Bootstrap
𝛃𝛃
Std Err.
(z)
4.76e-08
1.64e-07
(0.48)
0.0392***
0.0095
(4.69)
-0.0125
0.0249462
(-0.52)
-0.000022
0.0001
(-0.05)
4.0039***
1.0165
(3.03)
-2.20e-08
1.26e-07
(-0.36)
3.32e-11
6.40e-09
(0.02)
0.5677
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ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของจํานวนนักทองเที่ยวจําแนกตามทวีป
แหลงความแปรปรวน
Number of tourists

ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม

นัยสําคัญที่ 0.05

Sum of
Squares
1.68e+16
1.114e+16
2.282e+16

df
5
44
49

Mean
Square
2.335e+15
2532e+14

ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยจํานวนนักทองเที่ยวจําแนกตามทวีป โดยมีวิธีการเปรียบเทียบ LSD

F

p

9.224

0.000**

หมาย
เหตุ :
**
ระดับ

ทวีป

ยุโรป

อเมริกาเหนือ

อเมริกาใต

เอเชีย

แอฟริกา

ตะวันออกกลาง

ยุโรป
อเมริกาเหนือ
อเมริกาใต
เอเชีย
แอฟริกา
ตะวันออกกลาง

8862500.000
38525333.3***
19029800.0**
39370700.0***
34607100.0***

29662833.3***
10167300.0
30508200.0***
25744600.0***

-19495533.3
845366.667
-3918233.333

20340900.0***
15577300.0**

- 4763600.000

-

หมายเหตุ : **ระดับนัยสําคัญที่ 0.05, ***ระดับนัยสําคัญ 0.01
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องค์กรแห่งการเรียนรู้และการทางานเป็นทีมทีม่ ีผลต่อความสาเร็จในการทางานสหกรณ์:
กรณีศึกษาสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดปทุมธานี
The Influence of Learning Organization and Teamwork
on the Success of the Operation of Cooperatives : A Case Study of Agricultural
Cooperatives in Pathum Thani Province.
บัณฑิตา ประสงค์สุข1 และ เนตร์พัณณา ยาวิราช2
สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
banthita_p@mail.rmutt.ac.th, 2Email: natepanna@rmutt.ac.th

1Email:

บทคัดย่อ
การค้นคว้าอิสระนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์กรแห่งการเรียนรู้และการทางานเป็นทีมที่มีผลต่อความสาเร็จในการทางานของสหกรณ์
การเกษตรในจังหวัดปทุมธานีกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ บุคลากรของสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดปทุมธานี 12 แห่ง ทั้งหมด 170 คน
เครื่ องมื อที่ ใช้ ในการวิ จั ยคื อ แบบสอบถาม ซึ่ งมี ค่ าสั มประสิ ทธิ์ แอลฟาของครอนบาคมากกว่า .80 ทุ กด้ าน สถิ ติ ที่ ใช้ ในการวิ เคราะห์ ข้ อมู ล
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 ไม่มีผลต่อความสาเร็จในการทางานของสหกรณ์ และปัจจัยการเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้มีผลต่อความสาเร็จในการทางานของสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดปทุมธานีมากที่สุดในด้านการคิดของคนในองค์อย่างเป็นระบบ
รวมถึงปัจจัยการทางานเป็นทีมมีผลต่อความสาเร็จในการทางานของสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดปทุมธานีมากที่สุดคือด้านสมาชิกมีความพึงพอใจ
ในทีม อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คาสาคัญ : องค์กรแห่งการเรียนรู้, การทางานเป็นทีม, ความสาเร็จในการทางาน, 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
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1. บทนา
สหกรณ์เป็นองค์กรธุรกิจชุมชนที่จัดตั้งโดยการดาเนินงานของ
กลุ่มบุคคลที่เป็นสมาชิก เพื่อหาทางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ทางด้านเศรษฐกิจและสั งคมร่วมกัน โดยถือหลั กความสมั ครใจ
หลักการช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน หรืออีกนัย
คือ “สหกรณ์” เป็นองค์กรธุรกิจสังคมที่ จัดตั้งและดาเนินการโดย
สมาชิก เพื่อแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจ และสังคมร่วมกัน และเพื่อยก
มาตรฐาน ความเป็นอยู่ของสมาชิกและชุมชนให้สูงขึ้นอย่างสันติ
วิธี [1] การเพิ่มศักยภาพและพัฒนาขีดความสามารถของสหกรณ์
ให้ เ หมาะสมกั บ การแข่ ง ขั น ในสภาวะปั จ จุ บั น โดยมี ก ารน า
เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ เข้ามาเอื้ออานวยการทางาน มี
ผลงานและการบริการที่มี คุณภาพและประสิทธิภาพผ่านระบบ
ขององค์ ก รแห่ ง การเรี ย นรู้ แ ละการท างานเป็ น ที ม เพื่ อ การ
แลกเปลี่ยนทักษะความรู้ ความคิดเห็นระหว่างกัน ซึ่งจะเป็นการ
พัฒนาความรู้ความสามารถให้เพิ่มมากขึ้น จากการได้เรียนรู้ และ
ได้ ลองปฏิบัติ งานจริงอันจะส่งผลและนาพาสหกรณ์ ให้ ประสบ
ความสาเร็จในการดาเนินงานทางธุรกิจของสหกรณ์ท่ามกลางการ
เปลี่ยนแปลงของยุคปัจจุบัน
ปัจจุบันกระแสโลกาภิวัตน์และเทคโนโลยีมีการพัฒนาไปอย่าง
รวดเร็วและต่อเนื่องทั้งภาครัฐ และเอกชนต้องส่ งเสริมทรัพยากร
มนุษย์ให้มีความรู้ ความสามารถ เพื่อให้บุคลากรขององค์กร มีการ
นา ความรู้มาใช้ในการปรับตัวให้อยู่รอด ทาให้เกิดการปรับตัวที่
เหมาะสมในสภาวะปัจจุบัน Bateman and Snell, 2009 อ้างถึง
ใน ประไพทิพย์ ลือพงษ์ [2] สหกรณ์การเกษตรในจังหวัดปทุมธานี
เป็นองค์กรทางเศรษฐกิจและสังคมที่สมาชิกร่วมกันจัดตั้งขึ้นด้วย
การลงหุ้นร่วมกัน จัดการร่วมกันในการผลิต การจาหน่ายสินค้า
หรือบริการตามความต้องการหรือผลประโยชน์อย่างเดียวกันของ
บรรดาสมาชิก ซึ่งอยู่ภายใต้การกากับดูแลของกรมส่งเสริมสหกรณ์
ต้ อ งเผชิ ญ กั บ ปั ญ หากั บ การเปลี่ ย นแปลงใน ด้ านนโยบายและ
กฎหมายใหม่ ข องสหกรณ์ ด้ า นเทคโนโลยี สมั ย ใหม่ และด้ า น
เศรษฐกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทาให้สหกรณ์ต้องมีการ
ปรับปรุง กระบวนการท างานเพื่ อให้ส อดคล้องกับนโยบายใหม่
การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและเทคโนโลยี และปรับปรุงการ
ท างานที่ ต้ อ งปฏิ บั ติ งานให้ เ ป็ น ไปตามกฎหมายใหม่ ที่ ก าหนด
เพื่อที่จะสร้างองค์ความรู้ รูปแบบการทางานให้ทันต่อรูปแบบการ
เปลี่ ย นแปลง ซึ่ ง การเปลี่ ย นแปลง ดั ง กล่ า วมี ผ ลให้ ส หกรณ์
การเกษตรในจังหวัดปทุมธานี ต้องมีการพัฒนาและมีการปรับตัว
ต่อการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาในลักษณะขององค์กรแห่งการ
เรียนรู้ โดยมีการอบรมและส่งเสริมให้บุคลากรมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน
มี ก ารคิ ด ที่ เป็ น ระบบ ด าเนิ น งานให้ ถู ก ต้ อ งตามกฎหมาย โดย
สอดคล้ อ งต่ อ ระบบเศรฐกิ จ และเทคโนโลยี และมี ก าร เรีย นรู้
ร่ว มกั น ซึ่ งจะน าบุ ค ลากรของสหกรณ์ ให้ มี ค วามก้ า วหน้ า และ
สามารถปรับตัวให้พร้อมกับต่อการ เรียนรู้อย่างสม่าเสมอ พร้อม
ต่อการพัฒนาที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

การทางานเป็นทีมของสหกรณ์นั้นเป็นการบูรณาการ การทางาน
ระหว่างกัน ทางานด้วยความ ตั้งใจ จึงจะดาเนินงานให้สาเร็จ ซึ่งจะ
ทาได้ก็ต้องอาศัยความซื่อสัตย์และความจงรักภักดีของสมาชิกต่อ
สหกรณ์เป็นสาคัญเพราะหากสมาชิกขาดความภักดีต่อสหกรณ์แล้ว
การร่วมมือกันและการช่วยเหลือกัน ตามวิธีการสหกรณ์ก็ไม่อาจจะ
เกิ ดขึ้ นได้ ประดิ ษฐ์ มั ชณิ มา [1] การท างานของทุ กฝ่ ายจาเป็ นที่
จะต้ องอาศั ยบุ คลากร ในการด าเนิ นงาน เพื่ อที่ จะพั ฒ นาในด้ าน
ความคิดรูปแบบการทางานใหม่ ๆ มีนวัตกรรมใหม่ และทาให้ การ
ปฏิ บั ติ งานตามนโยบายต่ าง ๆ เพื่ อบรรลุ ตามวั ตถุ ป ระสงค์ ที่ ได้
กาหนด เอาไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งมีการแบ่งหน้าที่และงานที่ได้
รับผิดชอบตามความรู้ความสามารถ มีการ ประสานงานกัน มีการให้
ความร่วมมือกันในการทางานของบุคลากร การทางานเป็นทีมนั้นมี
ความสาคัญ ในการทางานของบุคลากรในสหกรณ์เป็นอย่างมาก โดย
บุ คลากร จะต้ องมี ความไว้ วางใจเชื่ อใจกั น มี ความคิ ดเห็ น ไปใน
ทิศทางเดี ยวกัน มีประโยชน์ ร่วมกัน เต็มใจที่ จาทางานร่วมกัน ให้
โอกาสในการแสดง ความสามารถ ยอมรับซึ่งกันและกัน และมีการ
แลกเปลี่ยนความรู้ในการท างานร่วมกัน เพราะการที่ บุคลาการมี
ความรู้สึกว่าอยู่ทีมเดียวกัน และมีการร่วมแรงร่วมใจกันทาให้การ
ทางานของสหกรณ์เกิด ความสาเร็จในการปฏิบัติงานที่เป็นไปตาม
หลักการ และเป้าหมายที่กาหนดไว้
ในการศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษามีความสนใจที่จะศึกษาปัจจัยการ
เป็ น องค์ก รแห่ งการเรีย นรู้ และ ปั จ จัย การท างานเป็ น ที ม ว่า มี
ปั จ จั ย ใดบ้ า งที่ มี ผ ลต่ อ ความส าเร็ จ ในการท างานสหกรณ์
กรณีศึกษา สหกรณ์การเกษตรในจังหวัดปทุมธานี เพื่อที่จะได้นา
ข้ อ มู ล ที่ ได้ จ ากการศึ ก ษาไปเป็ น แนวทางในการปรั บ ปรุ ง และ
พัฒ นาการเป็น องค์ กรแห่ งการเรีย นรู้ และมี การทางานเป็ น ที ม
เพื่อทาให้การทางานสหกรณ์ ประสบความสาเร็จ
2.วัตถุประสงค์การวิจัย
1.เพื่ อ ศึ ก ษาปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คลของบุ ค ลากรในสหกรณ์
การเกษตรในจังหวัดปทุมธานี ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา
ประเภทบุคลากร อายุการทางาน
2. เพื่ อ ศึก ษาปั จจั ยการเป็ นองค์ กรแห่งการเรียนรู้ที่ มีผ ลต่ อ
ความส าเร็ จ ในการท างานของ สหกรณ์ ก ารเกษตรในจั งหวั ด
ปทุมธานี
3. เพื่อศึกษาปัจจัยการทางานเป็นทีมที่มีผลต่อความสาเร็จใน
การทางานของสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดปทุมธานี
3.สมมติฐานการวิจัย
1.ปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คลของบุ ค ลากรในสหกรณ์ ก ารเกษตรใน
จังหวัดปทุมธานี มีผลต่อความสาเร็จในการทางานของสหกรณ์
2. ปัจจัยการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีผลต่อความสาเร็จใน
การทางานของสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดปทุมธานี
3. ปั จ จั ย การท างานเป็ น ที ม มี ผ ลต่ อ กั บ ความส าเร็จ ในการ
ทางานของสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดปทุมธานี

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

292

ภาคบรรยาย

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ประจาปี พ.ศ. 2563 วันที่ 15 – 16 ธันวาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

4.กรอบการวิจัย

ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบ
สอบโดยจะเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ
อายุ ระดับการศึกษา ประเภทบุคลากร และอายุการทางาน เป็น
ลักษณะคาถามแบบสารวจรายการ (Check list)
ส่วนที่ 2 เป็นคาถามเกี่ยวกับองค์กรแห่งการเรียนรู้ ผู้ศึกษาได้
ใช้แนวคิดทฤษฎีของปีเตอร์ เชงกี้ Peter Senge, 1990 อ้างถึงใน
สุกัญญา มีสมบัติ , 2557[3] ซึ่งจาแนกองค์ประกอบที่สาคัญของ
องค์ ก รแห่ งการเรีย นรู้ 1 .การเป็ น บุ ค คลรอบรู้ 2.การมี รูป แบบ
ความคิด 3.การมีวิสัยทัศน์ร่วมกันของคนในองค์กร 4.การเรียนรู้
ร่วมกั นเป็น ทีม 5.การคิ ดของคนในองค์ กรอย่างเป็น ระบบ เป็ น
คาถามแบบ Likert Scale
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการทางานเป็นทีม ผู้ศึกษาได้
ใช้แนวคิดของ เนตร์พัณณา ยาวิราช, 2560[4] แบ่งออกเป็น 4
ด้าน ดังนี้ 1.ด้านสมาชิกมีความพึงพอใจในทีม 2.ด้านสมาชิกมีการ
สื่อสารที่ดี 3.ด้านการแก้ปัญหาอุปสรรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4.
ด้านผู้นาในการทางานเป็นทีมเป็นคาถามแบบ Likert Scale
ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับความสาเร็จในการทางาน ผู้
ศึกษาใช้แนวคิดของ สมใจ ลักษณะ ,2546 น. 6-7[5] ความสาเร็จ
ในการท างาน แบ่ ง ข้ อ ค าถามเป็ น 4 ด้ า น คื อ 1.การบรรลุ
เป้าหมายความสาเร็จ 2.การจัดหาปัจจัยทรัพยากร
3.กระบวนการปฏิบัติติงาน 4.ความพอใจของทุกฝ่าย เป็นคาถาม
แบบ Likert Scale
โดยน าแบบสอบมาหาความเที่ ย งตรงเชิ งเนื้ อ หา (Content
validity) โด ย ท าก ารห าค่ า ค วาม ส อด ค ล้ องภ าย ใน ขอ ง
แบบสอบถาม IOC (Item - Objective Congruence Index) โดย
ให้ ผู้ เชี่ ย วชาญ จ านวน 3 ท่ า น เป็ น ผู้ ป ระเมิ น ข้ อ ค าถามและ
ทดสอบเครื่องมือโดยนาแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้
(Try out) กับประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจานวน 30 ชุดโดยค่า
ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ดังตารางที่ 1

ปัจจัยส่วนบุคคล
- เพศ
- อายุ
- ระดับการศึกษา
- ประเภทบุคลากร
- อายุการทางาน
ปัจจัยการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสหกรณ์
- การเป็นบุคคลรอบรู้
- การมีรูปแบบความคิด
- การมีวิสัยทัศน์ร่วมกันของคนในองค์การ
- การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม
- การคิดของคนในองค์กรอย่างเป็นระบบ
(Peter Senge,1990 อ้างถึงในสุกัญญา มีสมบัติ, 2557)

ปัจจัยการทางานเป็นทีม
- ด้านสมาชิกมีความพึงพอใจในทีม
- ด้านสมาชิกมีการสื่อสารที่ดี
- ด้านการแก้ปัญหาอุปสรรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ด้านผู้นาในการทางานเป็นทีม
(เนตร์พัณณา ยาวิราช, 2560)

ความสาเร็จในการทางานของสหกรณ์
- การบรรลุเป้าหมายความสาเร็จ
- การจัดหาปัจจัยทรัพยากร
- กระบวนการปฏิบัติงาน
- ความพอใจของทุกฝ่าย
(สมใจ ลักษณะ, 2546: 6-7)

หมายถึง การมีผลจากตัวแปรต้นไปสู่ตัวแปร
ตาม

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
5. วิธีการดาเนินการวิจัย
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
โดยกลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษาได้ ม าจากการใช้ สู ต รของ
Taro Yamane ในกรณี ที่ทราบจานวนประชากร โดยขนาดของ
กลุ่มตัวอย่างที่ได้จากการคานวณเท่ากับ 154 คน ทั้งนี้ผู้ศึกษาได้
ทาการเก็บตัวอย่างสารองเพิ่มเติมอีกร้อยละ 10 ประมาณ 16 คน
เพื่ อ เป็ น การป้ อ งกั น ความผิ ด พลาดจากการเก็ บ ตั ว อย่ า งและ
ป้องกันการตอบแบบสอบถามที่ไม่สมบูรณ์ ดังนั้นจึงมีกลุ่มตัวอย่าง
ที่ใช้ในการศึกษาทั้งสิ้น 170 คน

ตารางที่ 1 ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
แบบสอบถาม
ค่าความเชื่อมั่น
องค์กรแห่งการเรียนรู้
1. การเป็นบุคคลที่รอบรู้
0.822
2. การมีรูปแบบความคิด
0.839
3. การมีวิสันทัศน์ร่วมกันของคนในองค์กร
0.910
4. การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม
0.890
5. การคิดของคนในองค์กรอย่างเป็นระบบ
0.903
การทางานเป็นทีม
1.สมาชิกมีความพึงพอใจในทีม
0.929
2.การสื่อสารที่ดี
0.926
3 .ก าร แ ก้ ปั ญ ห า อุ ป ส ร ร ค ได้ อ ย่ า งมี
0.928
ประสิทธิภาพ
4.ผู้นาในการทางานเป็นทีม
0.941

5.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เค รื่ อ งมื อที่ ใช้ ใ นการวิ จั ย ค รั้ ง นี้ ใ ช้ เ ป็ นแบ บ ส อบ ถาม
(Questionnaire) ซึ่งผู้วิจั ยได้สร้างขึ้นโดยการศึกษาค้นคว้าจาก
แนวคิดและทฤษฎีต่าง ๆ รวมทั้งงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาเป็นแนวคิด
ในการสร้างแบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่
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ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านองค์กรแห่งการเรียนรู้
จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของ
สหกรณ์โดยรวม ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ด้าน ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านองค์กรแห่งการเรียนรู้
ปัจจัยการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
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

ตารางที่ 1 ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (ต่อ)
แบบสอบถาม
ค่าความเชื่อมั่น
ความสาเร็จในการทางาน
1.การบรรลุเป้าหมายความสาเร็จ
0.962
2.การจักหาปัจจัยทรัพยากร
0.948
3.กระบวนการปฏิบัติงาน
0.952
4.ความพอใจของทุกฝ่าย
0.949
ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ
0.990
5.3 การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) เพื่ อ
ทดสอบสมมุติฐานแต่ละข้อดังนี้
- ใ ช้ ส ถิ ติ Independent Sample t-test เ พื่ อ
เปรี ย บเที ย บความแตกต่ า งระหว่ า งข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลกั บ
ความสาเร็จในการทางานสหกรณ์ของบุคลากรที่มี 2 กลุ่ม
-.ใช้ ส ถิ ติ One-way ANOVA F-test เพื่ อ เปรีย บเที ย บ
ความแตกต่ างระหว่า งข้ อ มู ล ส่ วนบุ ค คลกั บ ความส าเร็จ ในการ
ทางานสหกรณ์บุคลากรที่มี 3 กลุ่มขึ้นไป และเปรียบเทียบความ
แตกต่างเป็นรายคู่ด้วยค่า LSD (Least Significant Different)
-.ใช้ ส ถิ ติ Multiple Regression Analysis: MRA เพื่ อ
หาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จในการทางานของสหกรณ์

ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการทางานเป็นทีม
จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยการทางานเป็นทีมโดยภาพรวม ซึ่ง
แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการทางานเป็นทีม
ปัจจัยการทางานเป็นทีม
x SD
1. ด้านสมาชิกมีความพึงพอใจในทีม
3.87 0.750
2.ด้านการสื่อสารที่ดี
3.86 0.739
3. ด้ านการแก้ ปั ญ หาอุ ป สรรคได้ อย่ า งมี 3.75 0.764
ประสิทธิภาพ
4. ด้านผู้นาในการทางานเป็นทีม
3.90 0.748
ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ ข้ อ มู ล ความส าเร็จ ในการท างาน
สหกรณ์
จากการศึ ก ษาพบว่ า ความส าเร็ จ ในการท างานสหกรณ์
โดยรวม ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการทางานเป็นทีม
ความสาเร็จในการทางานของสหกรณ์
x SD
การเกษตร
1. ด้านการบรรลุเป้าหมายความสาเร็จ
3.91 0.763
2. ด้านการจัดหาปัจจัยทรัพยากร
3.77 0.771
3. ด้านกระบวนการปฏิบัติติงาน
3.88 0.728
4. ด้านความพอใจของทุกฝ่าย
3.92 0.749

6. ผลการวิจัย
ผู้วิจัยนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล และการแปลผลความหมาย
ของการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านปัจจัยส่วนบุคคล
จากการศึ ก ษาพบว่ า บุ ค ลากรของสหกรณ์ ก ารเกษตรใน
จั ง หวั ด ปทุ ม ธานี จากกลุ่ ม ตั ว อย่ า งทั้ ง หมด 170 คน พบว่ า
บุคลากรส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 52.4 มีอายุ 52 ปี
ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 51.2 มีระดับการศึกษาต่ากว่าปริญ ญาตรี
คิดเป็นร้อยละ 59.4 เป็นคณะกรรมการคิดเป็นร้อยละ 65.9 และ
มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 2-5 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 34.7

ตอนที่ 5 ผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลของบุคลากรในสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดปทุมธานี มีผลต่อความสาเร็จในการทางานของสหกรณ์ ดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1
ความสาเร็จในการทางานของสหกรณ์
ปัจจัยส่วนบุคคล
เพศ อายุ ระดับการศึกษา
ประเภทบุคลากร
อายุการทางาน
1.ด้านการบรรลุเป้าหมายความสาเร็จ
√
2.ด้านการจัดหาปัจจัยทรัพยากร
√
3.ด้านกระบวนการปฏิบัติงาน
√
4.ด้านความพอใจของทุกฝ่าย
√
รวม
√
หมายเหตุ √ แตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
- ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
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สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีผลต่อความสาเร็จในการทางานของสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดปทุมธานี ดังตารางที่ 6
ตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณระหว่างปัจจัยการเป็นองค์แห่งการเรียนรู้และความสาเร็จในการทางานของสหกรณ์การเกษตร
ในจังหวัดปทุมธานีโดยรวม
ความสาเร็จในการทางานของสหกรณ์
Unstandardized
Standardized
ตัวแปร
Coefficients
Coefficients
t
Sig.
b
Std.
β
Error
ค่าคงที่
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*
2
2
R=0.854 R =0.730 Adjusted R =0.722
SEEst=0.372
F = 88.743
p = 0.000*
* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

สามารถอธิ บ ายความแปรผั น ได้ ร้ อ ยละ 72.2 (Adjusted
R2=0.722) และมีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการพยากรณ์
เท่ากับ 0.372 มีค่าสัมประสิทธิ์พหุคูณ เท่ากับ 0.854
สมมติ ฐ านที่ 3 ปั จ จั ย การท างานเป็ น ที ม มี ผ ลต่ อ กั บ
ความส าเร็ จ ในการท างานของสหกรณ์ ก ารเกษตรในจั ง หวั ด
ปทุมธานี ดังตารางที่ 7

จากการทดสอบสมมติ ฐานในตารางที่ 1 พบว่ า ปั จ จั ย การเป็ น
องค์ ก รแห่ งการเรี ย นรู้ ในด้ านการมี วิสั ย ทั ศ น์ ร่ว มกั น ของคนใน
องค์ ก รได้ ค่ า t=2.612 มี ค่ า Sig.=.010 โดยมี ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์
ถดถอยเท่ า กั บ 0.200 ด้ า นการเรี ย นรู้ ร่ ว มกั น เป็ น ที ม ได้ ค่ า
t=3.823 มี ค่ า Sig.=.000 โดยมี ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ถ ดถอยเท่ า กั บ
0.303 ด้านการคิดของคนในองค์กรอย่าเป็นระบบ ได้ค่า t=4.034
มีค่า Sig.=.000 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยเท่ ากับ 0.366 โดย

ตารางที่ 7 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณระหว่างปัจจัย ปัจจัยการทางานเป็นทีมและความสาเร็จในการทางานของสหกรณ์การเกษตรใน
จังหวัดปทุมธานี
ความสาเร็จในการทางานของสหกรณ์
Unstandardized Standardized
ตัวแปร
Coefficients
Coefficients
t
Sig.
b
Std.
β
Error
ค่าคงที่
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. ด้านผู้นาในการทางานเป็นทีม
0.154
0.060
0.163
2.584 0.011*
2
2
R=0.895 R =0.800 Adjusted R =0.795
SEEst=0.319 F = 165.276
p = 0.000*
* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

จากการทดสอบสมมติ ฐานในตารางที่ 7 พบว่ า ปั จ จั ย การเป็ น
องค์ ก รแห่ งการเรี ย นรู้ ในด้ านการมี วิสั ย ทั ศ น์ ร่ว มกั น ของคนใน
องค์ ก รได้ ค่ า t=2.612 มี ค่ า Sig.=.010 โดยมี ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์
ถดถอยเท่ า กั บ 0.200 ด้ า นการเรี ย นรู้ ร่ ว มกั น เป็ น ที ม ได้ ค่ า
t=3.823 มี ค่ า Sig.=.000 โดยมี ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ถ ดถอยเท่ า กั บ

0.303 ด้านการคิดของคนในองค์กรอย่าเป็นระบบ ได้ค่า t=4.034
มีค่า Sig.=.000 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยเท่ ากับ 0.366 โดย
สามารถอธิ บ ายความแปรผั น ได้ ร้ อ ยละ 72.2 (Adjusted
R2=0.722) และมีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการพยากรณ์
เท่ากับ 0.372 มีค่าสัมประสิทธิ์พหุคูณ เท่ากับ 0.854
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ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลในด้าน เพศ
อายุ และประเภทบุคลากรที่แตกต่างกัน ไม่มีผลต่อความสาเร็จใน
การทางานของสหกรณ์ และปัจจัยการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้มี
ผลต่อความสาเร็จในการทางานของสหกรณ์การเกษตรในจั งหวัด
ปทุ มธานีม ากที่ สุดในด้านการคิดของคนในองค์อย่ างเป็น ระบบ
รวมถึงปัจจัยการทางานเป็นทีมมีผลต่อความสาเร็จในการทางาน
ของสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดปทุมธานีมากที่สุดคือด้านสมาชิก
มีความพึงพอใจในทีม อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

และการคิ ด อย่ างเป็ น ระบบ การพั ฒ นารู ป แบบจะน าไปสู่ ก าร
พั ฒ นาคุ ณ ภาพของพนั ก งานของสถาบั น การเงิน เฉพาะกิ จ ให้ มี
ความรู้ค วามสามารถ ทักษะ ความชานาญ และน าไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานให้ประสบความสาเร็จ โดยพนักงานกลุ่มตัวอย่างมีการ
ปฏิบัติตามรูปแบบองค์กรแห่งการเรี ยนรู้มากกว่าก่อนการทดลอง
ใช้รูปแบบองค์กรแห่งการเรียนรู้
2.ปัจจัยการทางานเป็นทีมมีผลต่อความสาเร็จในการทางาน
สหกรณ์ ด้ านสมาชิกมี ความพึงพอใจในที ม ด้ านการสื่อ สารที่ ดี
ด้านการแก้ไขปัญหาอุปสรรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ และด้านผู้นา
ในการทางานเป็นทีม อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ง
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ สอดคล้องกับแนวคิดของ เนตร์
พัณ ณา ยาวิราช 2560[4] ที่ ว่าที มงาน คื อกลุ่ม ของสมาชิ กที่ ม า
ทางานร่วมกันไม่ทุกกลุ่มในองค์กรที่มาทางานร่วมกันเป็นทีม ทีมที่
เกิดขึ้นก็คือกลุ่มทีมงานคือกลุ่มของสมาชิกที่มาทางานร่วมกั น มี
ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในปัจจุบัน
ภาวการณ์เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้อย่างรวมเร็ว ทาให้ต้องอาศัยการ
ท างานเป็ น ที ม โดยได้ ให้ ค วามส าคัญ ของที ม งานดั งนี้ การท าให้
สมาชิกในทีม มีความพึงพอใจ การท าให้เกิดความเชื่อใจกัน ของ
สมาชิกและผู้นาทีม มีการสื่อสารที่ดี การทาให้ความขัดแย้งน้อยลง
มากที่สุด มีการแก้ปัญหาและอุปสรรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ มี
การเสริ ม สร้ า งการรั บ รู้ ใ นการท างานร่ ว ม กั น ผู้ น าที ม มี
ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ และมีความซื่อสัตย์ เพื่อให้
ทีมงานมีประสิทธิภาพ สหกรณ์การเกษตรในจังหวัดปทุมธานีเป็ น
องค์ ก รหนึ่ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการร่ ว มกลุ่ ม กั น ของผู้ มี อ าชี พ ทาง
การเกษตร ที่ดาเนินกิจการร่วมกันและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ใน
การทางานเป็นทีมของสหกรณ์ได้นาอุดมการณ์ของสหกรณ์ที่ว่า
สหกรณ์ เป็นองค์ที่มีความเชื่อที่ ว่าการช่วยเหลือตนเองและการ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักการสหกรณ์ซึ่งจะนาไปสู่การกินดี
อยู่ดี มีความเป็นธรรม สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธนกร กรวัชร
เจริญ 2555 [6] ได้ศึกษาเกี่ยวกับ ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ
การท างานเป็ น ที ม ของพนั ก งาน บริ ษั ท ควอลิ ตี้ เฮ้ า ส์ จ ากั ด
(มห าชน) พบ ว่ า พนั ก งานมี ค วามคิ ด เห็ นเกี่ ย วกั บ การมี
ประสิท ธิภ าพการท างานเป็ น ทีม โดยรวมด้านสมาชิก มีค วามพึ ง
พอใจในการท างาน ด้ า นการสื่ อ สารที่ ดี ด้ า นการแก้ ไขปั ญ หา
อุ ป สรรคได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลของการ
บริห ารงานท าให้ ภ ารกิ จ ของหน่ วยงานบรรลุ ผ ลส าเร็ จ ได้ อ ย่ า ง
รวดเร็ว
6.2 ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย
ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ
1) การศึกษาการเป็นองค์แห่งการเรียนรู้ มีผลต่อความสาเร็จ
ในการทางานของสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดปทุมธานี ในด้าน
การมีวิสัยทัศน์ร่วมกันของคนในองค์กร ด้านการเรียนรู้ร่วมกันเป็น
ที ม ด้ า นการคิ ด ของคนในองค์ ก รอย่ า งเป็ น ระบบ มี ผ ลต่ อ
ความสาเร็จในการทางานของสหกรณ์ ด้านการบรรลุเป้ าหมาย
ความส าเร็จ ด้ านการจัด หาปั จจั ยทรั พ ยากร ด้ านกระบวนการ

6.สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
6.1 สรุปผลและอภิปราย
1. ปัจจัยการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้มีผลต่อความสาเร็จใน
การท างานสหกรณ์ อย่ างมี นั ยส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ระดับ 0.05 ซึ่ ง
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ซึ่งในด้านการมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน
ของคนในองค์กร ด้านการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม ด้านการคิดของ
คนในองค์กรอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ สุกัญญ
มี ส มบั ติ 2557 [3] ศึ ก ษาเรื่ อ งภาวะผู้ ต ามและประสิ ท ธิ ภ าพ
ที ม งานที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ องค์ ก รแห่ ง การเรี ย นรู้ กรณี ศึ ก ษา
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข พบว่าด้านการมี
วิสัยทัศน์ร่วมกันของคนในองค์กร ด้านการเรียนรู้การทางานเป็น
ทีม และด้านการคิดของคนในองค์กรอย่างเป็นระบบ มีส่วนในการ
พัฒนาองค์กร มีการสนับสนุนให้เกิดการทางานแบบร่วมแรงร่วม
ใจ บุคลากรมีความรู้ที่หลากหลายในการทางานทาให้องค์กรได้มี
การพั ฒ นารู ป แบบการท างานที่ เ ป็ น ระบบให้ เ หมาะสมกั บ
สถานการณ์ สอดคล้ อ งกั บ แนวคิ ด ของปี เตอร์ เซงเก้ (Peter
Senge,1990 อ้ างถึงใน สุกั ญ ญา มี สมบัติ ) ได้ แบ่ งองค์ป ระกอบ
ของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ซึ่งประกอบไปด้วยองค์ประกอบ
5 ด้ าน ดั งนี้ ด้ านการเรีย นรู้ ข องสมาชิ ก ในองค์ ก ร ด้ านความมี
รูปแบบความคิด ด้านการมีวิสัยทัศน์ร่วมกันของคนในองค์กร ด้าน
การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม และด้านการคิดของคนในองค์กรอย่าง
เป็นระบบ เพื่อที่จะที่ส่งเสริมให้องค์กรมีการเกิดการขยายแนวคิด
ใหม่ ๆ ออกไปขอบเขตความสามารถของตนเองเพื่อให้เกิดผลลัพธ์
อย่างแท้จริง สามารถแสดงออกความคิดได้อย่างเสรี มีการเรียนรู้
ร่ ว มกั น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ที่ ทุ ก คนสามารถสร้ า งผลงานตามที่
ตั้งเป้าหมายไว้และเป็นที่ที่ทุกคนมีการเรียนรู้ร่วมกัน โดยบุคลากร
ของสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดปทุมธานี จะต้องมีการใช้แนวคิด
ของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้เพื่อที่จะใช้เป็นแนวทางในการ
เรี ย นรู้ ที่ จ ะพั ฒ นาระบบการวางแผน มี ก ารคิ ด วิ เคราะห์ การ
ร่วมมือร่วมใจกันในทางานเป็นทีมในการวิสัยทัศน์ และการกาหนด
เป้าหมายที่จะทาให้สหกรณ์มีความสาเร็จในการทางาน สอดคล้อง
กั บ ผลงานวิจั ย ของ ประไพทิ พ ย์ ลื อ พงษ์ 2556[2] ศึ ก ษาเรื่อ ง
การพัฒนารูปแบบองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถาบันการเงินเฉพาะ
กิจ ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นมี
5 ด้าน คือ การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม การจัดการความรู้ในองค์กร
การเพิ่มอานาจให้แก่บุคคลในองค์กร การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
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ปฏิบัติงาน ด้านความพอใจของทุกฝ่าย ดังนั้น สหกรณ์ควรส่งเสริม
ให้ บุคลากรมีการเรียนรู้ที่ จะพัฒ นาทักษะ ความสามารถในการ
ท างานร่ ว มกั น เป็ น ที ม มี รู ป แบบความคิ ด ที่ เป็ น ระบบ เพื่ อ ที่
บุคลากรของสหกรณ์มีความชานาญในทักษะการดาเนินงาน มีการ
ทางานเป็นทีมที่มีวิสัยทัศน์ร่วมกัน จะทาให้สหกรณ์มีความพร้อม
ด้านการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบและชัดเจน มีการวางแผน
นโยบายการดาเนินการในแต่ละขั้นตอนของการดาเนินการ อีกทั้ง
การนาระบบเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในระบบบริหารจัดการสหกรณ์
ในแต่ ละขั้น ตอนการด าเนิ นงานจะท าให้ การบริห ารจัดการของ
สหกรณ์ เป็ น ระบบรวดเร็ ว และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้ น ท าให้
บุคลากรมีความภาคภูมิใจในงาน และสหกรณ์มีผลการดาเนินงาน
ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบการดาเนินงานในรอบปีบัญชี เกี่ยวกับการ
ให้ สิ น เชื่อ การจัด จ าหน่ ายสิ น ค้ าของสหกรณ์ หรื อ รูป แบบการ
ดาเนินงานในด้านอื่น ๆ ให้เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย และตรงตาม
มาตรฐานที่ได้กาหนดไว้
2) การศึก ษาการทางานเป็น ทีม มีผลต่อความส าเร็จในการ
ทางานของสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดปทุมธานี ในด้านสมาชิกมี
ความพึ งพอใจในที ม ด้ านการสื่ อ สารที่ ดี ด้ านการแก้ ไขปั ญ หา
อุปสรรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้านผู้นาในการทางานเป็นทีมมี
ผลต่ อ ความส าเร็ จ ในการท างานของสหกรณ์ ด้ า นการบรรลุ
เป้ า หมายความส าเร็ จ ด้ า นการจั ด หาปั จ จั ย ทรั พ ยากร ด้ า น
กระบวนการปฏิ บั ติ ง าน ด้ า นความพอใจของทุ ก ฝ่ า ย ดั ง นั้ น
สหกรณ์จะต้องมุ่งเน้นให้บุคลากร มีส่วนร่วมในการทางานเป็นทีม
เปิดให้แสดงความคิดเห็นในการทางานมากขึ้น ผู้นาของสหกรณ์
ควรที่จะสนับสนุนให้สมาชิกมีการเรียนรู้การทางานร่วมกันตาม
วิสัยทัศน์และเป้าหมายของสหกรณ์ โดยมีการแลกเปลี่ยนความรู้
อย่างตรงไปตรงมา เพื่อส่งเสริมและสร้างความสัมพันธ์ มีการแสดง
ความคิ ด เห็ น ต่ อ ปั ญ หาและแนวทางการแ ก้ ไ ข ก่ อ ให้ เ กิ ด
ความสาเร็จในการทางานของสหกรณ์
ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ
1) สหกรณ์ควรจัดการติดตามการปฏิบตั ิงานของบุคลากรอย่าง
สม่าเสมอและต่อเนื่องในส่วนของการปฏิบัติงานทั้งในเรื่องการให้
สินเชื่อของสหกรณ์ การส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์ให้
มีรูปแบบการพัฒนาสินค้าทางการเกษตรให้มีนวัตกรรมใหม่ ๆ
2) สหกรณ์ มี ก ารส่งเสริ ม ขั้น ตอนการท างานที่ เหมาะสมแก่
บุคลากรตามนโยบาย และแผนการดาเนินงานในรอบปีบัญชีตรง
ตามมาตราฐาน
3) สหกรณ์ มีการส่งเสริมให้บุคลากรมีการเรียนรู้ที่จะพัฒ นา
ศั ก ยภาพอย่ า งต่ อ เนื่ อ งอยู่ เสมอเพิ่ ม เปิ ด มุ่ ม มองใหม่ ๆ ที่ เป็ น
ประโยชน์ต่อการทางานของสหกรณ์
4) สหกรณ์ควรเน้นในการทางานเป็นทีมให้มากขึ้นเพื่อให้เกิด
การทางานแบบร่วมแรงร่วมใจ มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใน
รูป แบบการด าเนิ น งาน เพื่ อที่ จ ะพั ฒ นาให้ ส หกรณ์ มี ผ ลงานที่ ดี
ยิ่งขึ้น

5) สหกรณ์มีการนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ อุปกรณ์การดาเนินงานที่
ทันสมัยเพื่อการส่งเสริมการดาเนินงานให้มีประสิทธิภาพ ทาให้
สหกรณ์มีความสาเร็จในการทางานในแต่ละด้านมากยิ่งขึ้น
6.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องในอนาคต
1) งานวิจัยในอนาคตควรศึกษาโดยการทาวิจัยเชิงคุณภาพที่
เกี่ยวข้องกับ องค์กรแห่งการเรียนรู้ การทางานเป็น ทีม โดยการ
สัมภาษณ์เชิงลึก นาไปสู่การวิเคราะห์ที่ได้ข้อมูลละเอียดยิ่งขึ้น
2) งานวิจัยนี้ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมกับสหกรณ์ประเภทอื่น
นอกเหนือ จากสหกรณ์ การเกษตร เพื่ อที่ จะให้ สหกรณ์ ได้ มีก าร
พัฒนาการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และมีการเรียนรู้การทางาน
เป็นทีม เพื่อที่จะทาให้สหกรณ์ประสบความสาเร็จมากยิ่งขึ้น
3) ควรมีการศึกษาตัวแปรอื่นที่เกี่ยวข้องกับการเป็นองค์แห่ง
การเรี ย นรู้ การท างานเป็ น ที ม และความส าเร็ จ ในการท างาน
สหกรณ์เพิ่มเติมนอกเหนือจากตัวแปรที่ได้ศึกษาแล้ว เพื่อให้เกิด
ความชัดเจนยิ่งขึ้น
4) งานวิจัยในอนาคต ควรมีการศึกษาตัวแปรที่เป็นสาเหตุที่
ส่งผลระหว่างปัจจัย
5) ควรมีการศึกษาปัจจัยที่คาดว่ ามีผลต่อความสาเร็จในการ
ท างานของสหกรณ์ เพื่ อ ใช้ เป็ น แนวทางในการในการพั ฒ นา
สหกรณ์สู่การเป็นองค์กรที่มีการดาเนินงานประสบผลสาเร็จ
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ประสิทธิภาพการจัดการเงินทุนหมุนเวียนต่อความสามารถในการทากาไรของบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร
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on Profitability in Argo & Food companies
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บทคัดย่อ
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพการจัดการเงินทุนหมุนเวียน (ได้แก่ วงจรเงินสด การถือครองเงินสด อัตรา
เงินทุนหมุนเวียน และประสิทธิภาพการบริหารเงินสด) ที่มีต่อความสามารถในการทากาไร (วัดจากอัตรากาไรขั้นต้น) ของบริษัทที่จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร โดยเก็บรวบรวมข้อมูลตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 – 2562 จากฐานข้อมูล
SETSMART จานวน 52 บริษัท หรือนับเป็น 256 ตัวอย่าง และวิเคราะห์ผลทางสถิติ โดยใช้การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ ผลการวิจัยพบว่า
พบว่า วงจรเงิน สดมี ค วามสั ม พั น ธ์ เชิ งลบต่ อ ความสามารถในการท าก าไร อั ต ราเงิน ทุ น หมุ น เวี ยนและประสิ ท ธิภ าพการบริ ห ารเงิน สด
มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อผลการดาเนินงาน ขณะที่การถือครองเงินสดนั้นไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติต่อผลการดาเนินงาน
ผลการวิจัยนี้นาไปสู่ข้อเสนอแนะต่อประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อเพิ่มความสามารถในการทากาไร โดยกิจการควรมี
การติดตามการเก็บเงินจากลูกหนี้ที่ขายเชื่อให้สั้นที่สุด และเงินสดส่วนเกินควรมีการนาไปลงทุนในเงินลงทุนระยะสั้น (สินทรัพย์สภาพคล่องสูง)
เพื่อสร้างผลกาไร
คาสาคัญ : การจัดการเงินทุนหมุนเวียน, ความสามารถในการทากาไร, 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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นโยบายด้ า นการขาย การให้ สิ น เชื่ อ และการจั ด หาเงิ น สดมา
หมุ น เวี ย นภายในกิ จ การเพื่ อ บริ ห ารสภาพคล่ อ ง ส่ งผลให้ เกิ ด
ความสามารถในการแข่งขันและลดโอกาสที่จะเกิด ความเสี่ยงใน
การล้มละลาย ชไมพร รัตนเจริญ ชัย [4] จากวรรณกรรมในอดีต
พบว่าตัวแปรเงินทุนหมุนเวียนนั้น ในทางปฏิบัติกิจการจะมีนโยบาย
การจัดการเงินทุนหมุนเวียนที่แตกต่างกันตามลักษณะการประกอบ
ธุรกิจ ในการกาหนดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้มุ่งศึกษา
เฉพาะกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร โดยพบว่าดั ชนี ราคา
หลั ก ทรั พ ย์ ในกลุ่ ม อุ ต สาหกรรมนี้ มี ค่ า เป็ น บวก ในขณะที่ ก ลุ่ ม
อุตสาหกรรมอื่นปรับตัวลดลงในต้นปี 2563 ประกอบกับรูปแบบ
การด าเนิ น งานของบริ ษั ท ในกลุ่ ม อุ ต สาหกรรม เกษตรและ
อุ ต สาหกรรมอาหารนั้ น เงิน ทุ น หมุ น เวี ย นถื อ ปั จ จั ย ที่ มี บ ทบาท
ส าคั ญ ในการขั บ เคลื่ อ นการด าเนิ น งาน งานวิจั ย นี้ ท าการศึ ก ษา
เกี่ยวกับผลกระทบของประสิทธิภาพการจัดการเงินทุนหมุนเวียน
(วงจรเงิ น ส ด การถื อ ครองเงิ น สด อั ต ราเงิ น ทุ นหมุ นเวี ย น
ประสิ ทธิภาพการบริหารเงินสด) ต่ อ ความสามารถในการท ากาไร
(อัตรากาไรขั้นต้น) เพื่อข้อมูลต่อฝ่ายบริหารในการตระหนักถึงการ
เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเงินทุนหมุนเวียน ในการวางแผนการ
ดาเนินงาน ไม่ว่าจะเป็น การผลิต การจัดจาหน่ายสินค้า และการ
บริ ห ารเงิ น ทุ น หมุ น เวี ย นภายในที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ จะส่ ง ต่ อ
ความสามารถในการแข่งขันของกิจการและมูลค่าที่สูงขึ้น

1. บทนา
ในปี 2563 เศรษฐกิจไทยประสบภาวะ VUCA World คือการ
เป ลี่ ย น แ ป ล งอย่ างรวด เร็ ว ขอ ง เท ค โน โล ยี การแ ข่ ง ขั น
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ เศรษฐกิจ ทั้งภายในและภายนอก ทาให้
ธุรกิ จ ต่ า งๆ ได้ รับ ผลกระทบอย่ างมี นั ย ส าคั ญ ซึ่ งเป็ น ผลมาจาก
กระแสใหญ่ ข องโลก คื อ กระแสโลกาภิ วั ต น์ (Globalization)
กระแสแห่ ง การพั ฒ นาเทคโนโลยี (Big Bang of Technology)
และกระแสความเป็นใหญ่ของเงินทุน (Financialization) ซึ่งส่งผล
กระทบให้เศรษฐกิจมีแนวโน้มจะชะลอตัวลงต่ากว่าระดับศักยภาพ
รวมทั้งผลจากนโยบายกีดกันทางการค้าของสหรัฐอเมริกา และการ
ตอบโต้ ข องประเทศคู่ ค้ า ธนาคารแห่ งประเทศไทย [1] รวมทั้ ง
ผลกระทบที่เกิดขึ้นโรคจากอุบัติใหม่ (COVID-19) การดาเนินธุรกิจ
จึ งประสบปั ญ หาด้ า นความเสี่ ย งในการด าเนิ น งานสู ง ซึ่ งภาวะ
เศรษฐกิจเช่นนี้ ส่งผลให้กิจการประสบปัญหาด้านการเงิน นาไปสู่
โอกาสความล้มเหลวทางด้านการเงินและยังส่งผลกระทบในวงกว้าง
ต่ อ ผู้ มี ส่ ว นได้ เสี ย ในกิ จ การ ผู้ บ ริห ารจึ งจ าเป็ น ต้ อ งมี ข้ อ มู ล และ
เครื่ อ งมื อ ช่ ว ยในการบริ ห ารจั ด การปั ญ หาในหลายด้ า นที่ มี
ความสาคัญต่อกิจการ และการที่กิจการจะสามารถดาเนินงานและอยู่
รอดได้ นั้ น จ าเป็ น อย่ า งยิ่ ง ที่ ต้ อ งมี ก ารบริ ห ารจั ด การเงิ น ทุ น
หมุนเวียนของกิจการให้มีประสิทธิภาพ เพราะเงินทุนหมุนเวียนของ
กิจการที่มีประสิทธิภาพสูง จะช่วยให้การดาเนินกิจการเป็นไปได้
อย่างต่อเนื่อง ไม่ติดขัดมีเพียงพอสาหรับการใช้จ่ายในแต่ละวันและ
เพี ย งพอส าหรั บ การช าระหนี้ ข องกิ จ การ จึ ง จ าเป็ น อย่ า งยิ่ ง ที่
ผู้บริหารต้องให้ความสาคัญในการบริหารสภาพคล่อง
การจัดการเงินทุนหมุนเวียน (Operational Working Capital
Management) เป็นกลยุทธ์ที่สาคัญในการบริหารจัดการทางการเงิน
ของบริษั ท โดยมุ่ งเน้ นไปยังสินค้าคงคลัง ลู กหนี้ การค้ า และเจ้าหนี้
การค้า ซึ่งเป็นส่วนที่สาคัญต่อการบริหารการเงิน สดและสินทรัพย์
ในระยะสั้น การศึกษาในอดีตที่ผ่านมาโดยเฉพาะในช่วงวิกฤติทาง
เศรษฐกิจ (Economic Crisis) พบว่า ประสิทธิภาพในการจัดการ
เงินทุนหมุนเวียนเป็นหัวข้อที่มีความสาคัญ ในวงกว้างต่องานวิจัย
ทางการบัญชี โดยเฉพาะการมุ่งศึกษาเกี่ยวกับ ความสัมพันธ์ของการ
จัดการเงินทุนหมุนเวียนและความสามารถในการทากาไร Chiou J et
al. [2] ผลลัพธ์ของงานวิจัยนั้นชี้ให้เห็นว่าบริษัทควรใช้กลยุทธ์เชิงรุก
ในการบริ ห ารจั ด การเงิ น ทุ น หมุ น เวี ย นเพื่ อ ให้ เ กิ ด ความมี
ประสิทธิภ าพมากที่สุด ซึ่งหมายถึงการลดระยะเวลาการหมุนเวียน
ของสินค้าคงเหลือและลูกหนี้การค้า รวมทั้งการเพิ่มระยะเวลาชาระ
หนี้ ให้ กับ เจ้า หนี้ อย่ างไรก็ ต ามงานวิจั ยในอดี ต พบว่ าตั วแปรที่ มี
ผลกระทบต่อการจัดการเงินทุนหมุนเวียนยังไม่สามารถสรุปผลลัพธ์
ได้ ดี ที่ สุ ด Salla Marttonen et al. [3] งานวิ จั ย นี้ จึ งมุ่ งศึ ก ษาการ
จัดการเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไทย
ในช่ วงภาวะ VUCA World เพื่ อ เป็ น การสะท้ อ นประสิ ท ธิ ภ าพใน
บริหารจัดการเงินทุ นหมุ น เวี ยน ซึ่ งจะส่ งผลต่ อ มู ล ค่ าของกิ จการ
ที่ สู ง ขึ้ น ในอนาคต เนื่ อ งจากการบริ ห ารเงิ น ทุ น หมุ น เวี ย นมี
ความสาคัญอย่างยิ่งในการวางแผนกระบวนการผลิต การกาหนด

2. ทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเงินทุนหมุนเวียน
เงิ น ทุ น หมุ น เวี ย นสุ ท ธิ (Net Working Capital) หมายถึ ง
สินทรัพย์หมุนเวียน (Current Assets) ที่ประกอบด้วยเงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้ และสินค้าคงคลัง ในส่วนที่เกินกว่า
หนี้ สิ น หมุ น เวีย น (Current Liability) ดั งนั้ น การบริ ห ารเงิน ทุ น
หมุ น เวี ย น หมายถึ ง การบริ ห ารเงิน สด การบริ ห ารลู ก หนี้ การ
บริห ารสิ น ค้ าคงคลังและเจ้าหนี้ ก ารค้ า โดยพยายามให้ ร ายการ
เหล่านี้อยู่ในระดับที่เหมาะสม (Optimal) เพื่อให้กิจการมีต้นทุน
ค่าเสียโอกาสน้อยที่สุดและมีสภาพคล่องที่เหมาะสม โดยแนวคิด
และทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารโครงสร้างทางการเงิน นั้น ได้จาแนก
แนวคิดการจัดการเงินทุนหมุนเวียนเป็น 2 แนวทาง แนวทางแรก
เป็ น การบริ ห ารเงิ น ทุ น หมุ น เวี ย นให้ บ วก โดยบริ ห ารเงิ น ทุ น
หมุ น เวี ย นให้ มี สิ น ทรั พ ย์ ห มุ น เวี ย นที่ ม ากกว่ า หนี้ สิ น หมุ น เวี ย น
สะท้อนแนวคิดที่กิจการมีเงินทุนหมุนเวียนมากจะช่วยเพิ่มยอดขาย
เพิ่มจานวนรอบระยะเวลาของการหมุนเวียนในสินค้าและสามารถ
ชาระหนี้ได้เร็วทาให้ได้รับส่วนลดมากขึ้น ทาให้ส่งผลต่อให้กิจการมี
มูลค่าสูงขึ้น Marc Deloof [5] แนวทางสอง คือ การกาหนดระดับ
เงินทุนหมุนเวียนให้เป็นศูนย์หรือติดลบ จะเป็นการบริหารเงินทุน
หมุ น เวี ย นที่ สิ น ทรั พ ย์ ห มุ น เวี ย นนั้ น เท่ า กั บ หรื อ น้ อ ยกว่ า หนี้ สิ น
หมุนเวียน จะทาให้กิจการมีต้นทุนทางการเงินที่ต่าส่งผลให้มีกาไร
สู ง ขึ้ น แต่ ห ากกิ จ การไม่ มี ก ารจั ด การเงิ น ทุ น ห มุ น เวี ย นให้ มี
ประสิทธิภาพจะทาให้กิจการมีสภาพคล่องที่ต่า ส่งผลให้มีโอกาส
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ประสบภาวะความล้มเหลวทางการเงินและมีความเสี่ยงล้มละลายที่
สูงขึ้น จากแนวคิดในการจัดการเงินทุนหมุนเวียนดังกล่าว จะเห็น
ได้ว่าการจัดการเงินทุนหมุนเวียนจะส่งผลต่อผลการดาเนินงาน โดย
ทาให้สามารถสร้างกาไรและก่อให้เกิดความเสี่ยงในการล้มเหลวทาง
การเงิ น ของกิ จ การได้ John Sagan [6] โดยตั ว วั ด การจั ด การ
เงินทุนหมุนเวียนที่ผู้วิจัยนามาศึกษาได้แก่
วงจรเงินสด (Cash Conversion Cycle) การมีวงจรเงินสด
ที่ยาวนาน จะแสดงถึงเงินสดที่จะหมุนเวียนเข้ามาในกิจการมีความ
ล่าช้า จะเกิดปัญหาสภาพคล่องหรือไม่ โดยจะขึ้นอยู่กับระยะเวลา
การจ่ายชาระหนี้ หากระยะเวลาการจ่ายชาระหนี้กับระยะเวลาที่
เงิ น สดจากการขายหมุ น เวี ย นมี ค วามสอดคล้ อ งกั น กิ จ การจะ
สามารถหมุนเวียนเงินทุนจากการดาเนินงานได้ โดยไม่ต้องอาศัย
เงินทุนจากแหล่งอื่นมากนัก กิจการจึงจาเป็นที่จะต้องมีเงินสดในมือ
จานวนมากควบคู่กันไปด้วยเสมอ แต่หากกิจการมีเงินสดในมือมาก
เกินไป ก็จะส่งผลให้มีต้นทุนค่าเสียโอกาสในการสร้างรายได้เพิ่ม
เนื่องจากการนาเงินสดที่มีไปลงทุนเพื่อขยายกิจการให้เติบโต จะให้
ผลตอบแทนแก่กิจการที่สูงกว่าการถือเงินสด วงจรเงินสดจึงนับเป็น
เครื่อ งมือ ที่ ส าคั ญ ในการวัดประสิ ท ธิภ าพของการจัด การเงิน ทุ น
หมุนเวียน สุดาทิพย์ ปรัชญาสกุล [7]
การถือครองเงินสด (Cash Holdings) การถือครองเงินสดนั้น
จะให้ ความสาคั ญ ต่อ เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ซึ่ง เป็ น
สินทรัพย์หมุนเวียนที่มีสภาพคล่องมากที่สุด การบริหารเกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพในการเก็บรวบรวมเงินสด การจ่ายเงินสด และการ
ลงทุนในหลักทรัพย์ชั่วคราวของเงินสด ผู้บริหารการเงินจะมีหน้าที่
ประเมินแหล่งเงินทุนที่ได้มาและใช้ไปของเงินสด รวมถึงปริมาณ
จ านวนเงิ น ที่ เ หลื อ จากการด าเนิ น งาน การบริ ห ารเงิ น สดมี
วัตถุประสงค์ คือ การมีเงินสดที่ เพียงพอต่อการชาระหนี้ หรือใช้
เป็นเงินทุนหมุนเวียนของกิจการ เพื่อให้กิจการมีสภาพคล่อง และมี
ความสามารถในการทากาไร นฐัตราภรณ์ ลิ้มสกุล [8]
อัตราเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio) เป็นอัตราส่วนที่ใช้
วัดประเมินสภาพคล่องและความสามารถในการชาระหนี้ระยะสั้น
ของบริษั ท ซึ่ งอั ตราเงิน ทุ น หมุ น เวียน วัด จากอัต ราส่วนระหว่าง
สินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียน หากอัตราส่วนนี้มีค่าน้อย
กว่า 1 สะท้อนถึงกิจการอาจมีปัญ หาในการชาระหนี้ระยะสั้นได้
หากอั ต ราส่ ว นนี้ มี ค่ า มากกว่ า 1 สะท้ อ นถึ งกิ จ การมี สิ น ทรั พ ย์
หมุนเวียนมากพอที่จะชาระหนี้ สิน ระยะสั้น แต่หากมีมากกว่า 1
มาก ๆ อาจจะสะท้ อ นถึ งประสิ ท ธิ ภ าพในการใช้ สิ น ทรั พ ย์ ข อง
กิจการได้ไม่ดีพอ กิตติธัช ถนัดพจนามาตย์ [9]
ประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารเงิ น สด (Cash Conversion
Efficiency) คือ ความสามารถในการขายสินค้าที่ก่อให้เกิดกระแส
เงิ น สดจากกิ จ กรรมด าเนิ น งาน สะท้ อ นได้ จ าก การเติ บ โตของ
ยอดขาย ซึ่งประสิทธิภาพการบริหารเงินสดวัดได้จากกระแสเงินสด
จากการดาเนินงานต่อการขายอัตราส่วนปัจจุบัน (CR) Amarjit S.
Gill & Nahum Biger [10]

แนวคิดเกี่ยวกับการความสามมารถในการทากาไร
ความสามารถในการทากาไร (Profitability) หมายถึง ผลลัพธ์
ที่ ได้ รับ จากการประกอบธุรกิ จ ให้ ส าเร็ จตามเป้ าหมาย เป็ น สิ่ งที่
สะท้ อนถึงประสิทธิภาพในการดาเนินงานของกิจการ งานวิจัยนี้
ศึกษาผ่านตัวแปร อัตรากาไรขั้นต้น (Gross Profit Rate) โดยการ
ประเมินกาไรขั้นต้น กิจการจะต้องคานวณกาไรขั้นต้นของปีก่อน
รวมถึ งอั ต ราก าไรขั้ น ต้ น ของคู่ แ ข่ ง ทั้ งนี้ อั ต ราก าไรขั้ น ต้ น จะมี
เท่ า ไหร่ นั้ น ขั้ น อยู่ กั บ ประเภทของสิ น ค้ า ถ้ า เป็ น สิ น ค้ า ที่ ข ายได้
ตลอดเวลาและรวดเร็ว เช่น ถ้าเป็นสินค้าที่ทันสมัยและกาลังเป็นที่
นิยม จะทาให้ได้กาไรขั้นต้นสูง ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นจะทา
ให้ผู้ลงทุนทราบถึงการเปลี่ยนที่เกิดขึ้นของผู้บริโภค ซึ่ง อัตรากาไร
ขั้นต้นคานวณได้จาก กาไรขั้นต้นต่อยอดขาย สรียา อัชฌาสัย [11]
ปัจจัยอื่นที่มีผลกระทบต่อความสามารถในการทากาไร
ขนาด (SIZE) และอายุ (AGE) ของกิ จ การ พบว่ า กิ จ การที่ มี
ขนาดใหญ่และระยะเวลาการดาเนินธุรกิจที่ยาวนาน (นับตั้งแต่วัน
ก่อตั้ง) จะมีเครดิตที่สูงกว่า สามารถรับเงินทุนจากตลาดหลักทรัพย์
ได้ง่ายกว่ากิจการที่มีขนาดเล็ก มักจะมีโอกาสที่เติบโตมากขึ้นซึ่ง
แสดงถึงผลการดาเนินงานที่มากขึ้นด้วยโดยวัดจากรายได้ ซึ่งเป็น
ตั ว แทนของขนาดของกิ จ การ โดยจะท าให้ ผ ลลั พ ธ์ ที่ ได้ มี ค วาม
แตกต่างกัน ดังนั้น ในการศึกษานี้จึงนาขนาดและอายุ ของกิจการ
เป็นตัวแปรควบคุม Bana Abuzayed [12]
จากการทบทวนวรรณกรรมข้างต้นจึงตั้งสมมติฐานในการวิจัย
ดังนี้
สมมติฐานงานวิจัยที่ 1 : วงจรเงินสดมีความสัมพันธ์ในทิศทาง
ลบกับอัตรากาไรขั้นต้น
สมมติฐานงานวิจัยที่ 2 : การถือครองเงินสดมีความสัมพันธ์ในทิศ
ทางบวกกับอัตรากาไรขั้นต้น
สมมติฐานงานวิจัยที่ 3 : อัตราเงินทุนหมุนเวียนมีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางบวกกับอัตรากาไรขั้นต้น
สมมติ ฐ านงานวิ จั ย ที่ 4 : ประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารเงิ น สดมี
ความสัมพันธ์ในทิศทางบวกกับอัตรากาไรขั้นต้น
การศึกษานี้ จึงนาเสนอกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้
เงินทุนหมุนเวียน
วงจรเงินสด
การถือครองเงินสด
อัตราเงินทุนหมุนเวียน
ประสิทธิภาพการบริหารเงินสด

ความสามารถในการ
ทากาไร
ตัวแปรควบคุม
ขนาดของกิจการ
อายุของกิจการ

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
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(7) อัตรากาไรขั้นต้น (GPM) = (กาไรขั้นต้น / รายได้จากการ
ขายสุทธิ) x 100
การวิเคราะห์ข้อมูล
งานวิจัยครั้งนี้ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) มา
วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับตัวและสมการถดถอยเชิงพหุคู (Multiple
Regression) ในการวิเคราะห์ เพื่ อ ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ผลกระทบของ
ประสิทธิภาพการจัดการเงินทุนหมุนเวียนต่อความสามารถในการ
ทากาไร ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร
โดยแบบจาลองที่ใช้ในการศึกษา คือ
GPM = β0 +β1CCC +β2CH +β3 CR +β4CCE +β5SIZE
+β6AGE +

3. วิธีการดาเนินงานวิจัย
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ ใ ช้ ข้ อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ จ ากข้ อ มู ล งบการเงิ น จาก
SETSMART ของบริ ษั ท ที่ จ ดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง
ประเทศไทยจานวน 5 ปี (2558 – 2562) จานวน 52 บริษัท
ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา
(1) วงจรเงิ น สด (CCC) = (ระยะเวลาในการจั ด เก็ บ หนี้ +
ระยะเวลาการขายสินค้า) – ระยะเวลาจ่ายชาระหนี้
(2) การถือครองเงินสด (CH) = (เงินสด + หลักทรัพย์ในความ
ต้องการของตลาด) / สินทรัพย์รวม
(3) อั ต ราเงิ น ทุ น หมุ น เวี ย น (CR) = สิ น ทรั พ ย์ ห มุ น เวี ย น /
หนี้สินหมุนเวียน
(4) ประสิทธิภาพการบริหารเงินสด (CCE) = กระแสเงินสดจาก
การดาเนินงาน / รายได้จากการขาย
(5) ขนาดของกิจการ (SIZE) = รายได้รวมของบริษัท
(6) อายุของกิจการ (AGE) ระยะเวลาที่บริษัทเริ่มก่อตั้งจนถึงปี
ปัจจุบัน (ปี)
ตารางที่ 1 แสดงลักษณะพื้นฐานของตัวแปร
ตัวแปร
วงจรเงินสด (วัน)
การถือครองเงินสด (เท่า)
อัตราเงินทุนหมุนเวียน (เท่า)
ประสิทธิภาพการบริหารเงินสด (เท่า)
ขนาดของกิจการ (ล้านบาท)
ขนาดของกิจการ Log.*
อายุของกิจการ (ปี)
อัตรากาไรขั้นต้น (เท่า)

Mean
Std. Deviation
56.4187
61.3948
0.1160
0.2058
2.5339
3.5146
0.0364
0.4355
22,632.1
73,213.6
15.6801
1.4101
47.6875
31.8842
56.4187
61.3948

Minimum
(191.8601)
0.0003
0.2327
(5.7568)
10.3
9.2417
1
(191.8601)

Maximum
261.2347
2.6019
36.5155
0.3087
567,820.2
20.1573
116
261.2347

หมายเหตุ: N = 256 Firm year observation * ข้อมูลราคาหลักทรัพย์และขนาดของบริษัทแจกแจงไม่ปกติ จึงปรับข้อมูลเพื่อให้ผ่านเงื่อนไขในการทดสอบ

จากตารางที่ 1 พบว่ า ตั ว แปรอิ ส ระ ได้ แ ก่ ว งจรเงิ น สด
(CCC) มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 56.42 วัน โดยมีค่าสูงสุด 261 วัน และค่า
ต่าสุด – 191 วัน การถือครองเงินสด (CH) ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 0.12
เท่ า อั ต ราเงิ น ทุ น หมุ น เวี ย น (CR) ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 2.53 เท่ า
ประสิทธิภาพการบริหารเงินสด (CCE) ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 0.04 เท่า
ทั้ ง นี้ ตั ว แปรควบคุ ม พบว่ า ขนาดของกิ จ การ (SIZE) มี ค่ า
เบี่ ย งเบนมาตรฐานสู งถึ ง 73,213.6 ล้ านบาท นั่ น คื อ ขนาดของ
กิจการของกลุ่ ม อุต สาหกรรมมี ค วามแตกต่ างกั น มาก โดยผู้ วิจั ย
ตรวจสอบการแจกแจงของข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้ Boxplot พบว่า

ข้ อ มู ล มี ก าร ก ระ จ าย ตั วไม่ 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
สตรัคชั่น จากัด(มหาชน)
ส่ ว นตั ว แปรตาม อั ต ราก าไรขั้ น ต้ น (GPM) พบว่ า มี ค่ า เฉลี่ ย
เท่ากับ 56.42 เท่า โดยค่าสูงสุดเท่ากับ 261.23 เท่า และค่าต่าสุด
– 191.86 เท่า
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ตารางที่ 2 แสดงค่าสหสัมพันธ์เพียร์สัน
ตัวแปร
วงจรเงินสด (CCC)
การถือครองเงินสด (CH)
อัตราเงินทุนหมุนเวียน (CR)
ประสิทธิภาพการบริหารเงินสด (CCE)
ขนาดของกิจการ (SIZE)
อายุของกิจการ (AGE)
อัตรากาไรขั้นต้น (GPM)

CCC
1.0000
(0.1005)
0.0075
.318**
0.0956
-.343**
-.370**

CH

CR

1.0000
.376**
0.1107
(0.0660)
(0.0624)
.251**

1.0000
-.469**
-.340**
(0.0968)
.154*

CCE

LNSIZE

AGE

GPM

1.0000
.432** 1.0000
0.0590 0.0835 1.0000
0.1041 .124* .124* 1.0000

** p-value < 0.01 (two-tailed), * p-value < 0.05 (two-tailed)

จากการวิเคราะห์ข้อมูลในตารางที่ 2 เป็นการพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) ระหว่างตัวแปรอิสระแต่ละคู่ของกลุ่มตัวอย่าง จากผล
การทดสอบพบว่าค่าอยู่ระหว่าง 0.0075 – 0.469 ซึ่งมีความสัมพันธ์กันไม่เกิน 0.65 Robert W. Barnes et al. [13] แสดงว่าตัวแปรอิสระ
ทั้งหมดที่นามาใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นอิสระต่อกัน จึงไม่เกิดปัญ หา Multicollinearity และเป็ นไปตามเงื่อนไขการวิเคราะห์ Multiple
regression โดยการแสดงผลการวิเคราะห์ ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 แสดงการทดสอบสมมติฐานงานวิจัย
ตัวแปร
(Constant)
วงจรเงินสด (CCC)
การถือครองเงินสด (CH)
อัตราเงินทุนหมุนเวียน (CR)
ประสิทธิภาพการบริหารเงินสด (CCE)
ขนาดของกิจการ (SIZE)
อายุของกิจการ (AGE)

Coefficients
-.0230
-.0015
.0179
.0193
.1605
.0180
-.0003

T - Value
-.1875
-8.1648
.3188
5.1801
5.1066
2.3567
-.9052

P-Value
.8514
.0000***
.7502
.0000***
.0000***
.0192***
.3662

Adjusted R Square = 29.1163%, Durbin-Watson = 1.9287

จากตารางที่ 3 ในการวิ เคราะห์ ถ ดถอยเชิ งพหุ เพื่ อ ทดสอบ
ผลกระทบของประสิ ท ธิ ภ าพการจั ด การเงิ น ทุ น หมุ น เวี ย นต่ อ
ความสามารถในการท าก าไรของบริ ษั ท จดทะเบี ย นในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร
พบว่า วงจรเงินสด (CCC) มีความสัมพันธ์เชิงลบต่อความสามารถ
ในการทากาไร แสดงให้เห็นว่าหากกิจการมีวงจรเงินสดที่ยาวนาน
นั้นจะส่งผลกระทบต่ออัตรากาไรขั้นต้นของกิจการที่ลดลง ในส่วน
ของอัตราเงินทุนหมุนเวียน (CR), ประสิทธิภาพการบริหารเงินสด
(CCE) มี ค วามสั ม พั น ธ์ เชิ งบวกกั บ ความสามารถในการท าก าไร
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.01 สามารถอธิบายได้ว่าหาก
กิจการมีอัตราเงินทุนหมุนเวียนในระดับที่สูง (สินทรัพย์หมุนเวียน
มากกว่ า หนี้ สิ น หมุ น เวี ย น) รวมทั้ งการที่ กิ จ การมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
บริ ห ารเงิ น สดที่ สู ง ขึ้ น (นั่ น คื อ มี ก ระแสเงิ น สดจากกิ จ กรรม

ดาเนินงานในสัดส่วนที่สูงกว่ารายได้จากการขายสินค้า) ก็จะส่งผล
ต่ออัตรากาไรขั้นต้นที่เพิ่มสูงขึ้นเช่นเดียวกัน แต่พบว่าการถือครอง
เงิน สดนั้นไม่มี ความสัมพั นธ์ต่ อความสามารถในการทากาไรของ
กิจการ นั่นคือหากกิจการมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดมาก
หรือน้อยก็ไม่ได้ส่งผลกระทบต่ออัตรากาไรขั้นต้น นอกจากนี้ ใน
ส่ วน ขอ งตั วแ ป รค วบ คุ ม คื อ ข น าด ขอ งกิ จ ก าร (SIZE) มี
ความสั ม พั น ธ์ เชิ งบวกต่ อ ความสามารถในการท าก าไร อย่ า งมี
นัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 ส่วนปัจจัยด้านอายุการก่อตั้งของ
กิจการ ไม่พ บความสัมพั น ธ์ต ามสมมติฐานและแบบจ าลอง โดย
ปัจจัยดังกล่าวมีอิทธิพลต่ออัตรากาไรขั้นต้น ร้อยละ 29.12 และค่า
ความคลาดเคลื่อนไม่มีความสัมพันธ์กันระหว่างตัวแปรอิสระ (ค่า
Durbin-Watson = 1.9287)
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หมุ น เวี ย นและศึ ก ษาเพิ่ ม เติ ม ในด้ า นของภาระหนี้ สิ น หรื อ
คุณลักษณะของบริษัทที่มีต่อการจัดการเงินทุนหมุนเวียน

อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวิจัย
อภิปรายผลการศึกษา
จากการศึกษามีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่าง
เงินทุนหมุนเวียนที่มีต่อความสามารถในการทากาไรของบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกลุ่มอุตสาหกรรม
เกษตรและอาหาร และวิเคราะห์ผลทางสถิติ โดยใช้การวิเคราะห์
ความถดถอยเชิงพหุ โดยใช้ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างจานวนทั้ งสิ้น
256 ตั วอย่ าง ในปี พ.ศ. 2558 ถึงปี พ.ศ. 2562 รวมระยะเวลา
ทั้ งสิ้ น 5 ปี ผลการศึ ก ษาแสดงให้ เห็ น ว่ าวงจรเงิน สด (CCC) มี
ความสัมพันธ์เชิงลบต่ออัตรากาไรขั้นต้น (ยอมรับสมมติฐานที่ 1)
แสดงถึ งหากกิ จ การมี ว งจรเงิน สดที่ ย าวนานมากขึ้ น ก็ จ ะส่ งผล
กระทบให้ความสามารถในการทากาไรลดลง ข้อบ่งชี้นี้สนับสนุน
ผลงานวิ จั ย ของ ชไมพร รั ต นเจริ ญ ชั ย [4] อธิ บ ายได้ ว่ า วงจรที่
ก่อให้เกิดเงินสดของกิจการ จึงเป็นตัวชี้วัดว่ากิจการมีความสามารถ
บริหารเงินทุนหมุนเวียนให้มีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด หาก
วงจรเงิ น สดมี ค่ า เป็ น ลบแสดงให้ เห็ น ว่ า กิ จ การสามารถจั ด การ
เงินทุนหมุนเวียนจากแหล่งเงินทุนภายใน ในทางกลับกันหากวงจร
เงิ น สดเป็ น บวก แสดงว่ า กิ จ การมี เ งิ น สดไม่ เพี ย งพอในการ
ด าเนิ น งาน ต้ อ งมี ก ารจั ด หาแหล่ งเงิน ทุ น ภายนอก ซึ่ งจะท าให้
ต้นทุนทางการเงินของกิจการเพิ่มสูงขึ้นส่งผลกระทบต่อความเสี่ยง
ที่มากขึ้น (สุดาทิพย์ ปรัชญาสกุล [7], สุธาสินี สุวรรณภักดิ์ [14])
นอกจากนี้ อั ต ราเงิน ทุ น หมุ น เวีย น (CR) และ ประสิ ท ธิภ าพการ
บริหารเงินสด (CCE) มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความสามารถใน
การทากาไร (ยอมรับสมมติฐานที่ 3 และ 4) ซึ่งอัตราส่วนเงินทุน
หมุนเวียน เป็นตัวแปรที่ใช้วัดประเมินสภาพคล่อง ความสามารถใน
การชาระหนี้ระยะสั้น ของบริษัท ซึ่งสะท้อนถึงกิ จการมีสินทรัพย์
หมุ น เวียนมากพอที่ จะชาระหนี้ สิ น ระยะสั้น โดยอธิบ ายได้ ว่ายิ่ ง
กิจการมีอัตราส่วนทุนหมุนเวียนสูงก็จะมีความสามารถในการทา
กาไรสูงด้ วยเช่น กัน สุดาทิ พ ย์ ปรัชญาสกุล [7], อนุ วัต ร รองเงิน
[15] นอกจากนี้ ป ระสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารเงิ น สด (CCE) คื อ
ความสามารถในการขายสิ น ค้ า ที่ ก่ อ ให้ เกิ ด กระแสเงิ น สดจาก
กิ จ กรรมด าเนิ น งาน สะท้ อ นได้ จ าก การเติ บ โตของยอดขายซึ่ ง
ประสิท ธิภ าพการบริห ารเงินสดวัด ได้จากกระแสเงินสดจากการ
ดาเนิ น งานต่ อ การขายหากประสิ ท ธิภ าพการบริห ารเงิน สดมี ค่ า
สูงขึ้นบริษัทจึงมีศักยภาพในการทากาไรเช่นเดียวกัน โดย Amarjit
S. Gill & Nahum Biger [10] ในส่วนของการถือครองเงินสดพบว่า
ไม่มีความสัมพันธ์กับอัตรากาไรขั้นต้น (ปฏิเสธสมมติฐานที่ 2)
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องค์ประกอบของบรรยากาศและความผูกพันต่อองค์การของพนักงานเอกชนในจังหวัดนครปฐม
The Composition of Organizational Climate and Organizational Commitment
among Private Employee in Nakhon Pathom Province
วิศิษฐ์ ฤทธิบุญไชย1 ณัฐพันธ์ มีมุข2 กัมพล รุ่งเรืองศรี3 และ พีรพล แดงพยนต์4
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บทคัดย่อ
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบความผูกพันต่อองค์การของพนักงานเอกชนในจังหวัดนครปฐม เมื่อจาแนกตาม
ปัจจัยส่วนบุคคล และ 2) ศึกษาความสัมพันธ์ของบรรยากาศองค์การ และความผูกพั นต่อองค์การด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
ลาดับที่สอง (second order confirmatory factor analysis) ผู้วิจัยเก็บตัวอย่างจากพนักงานพนักงานเอกชนในจังหวัดนครปฐม ด้วยวิธีการ
สุ่มแบบโควตา สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบไปด้วย ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ค่าที การวิเคราะห์
ความแปรปรวนแบบทางเดียว และการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันลาดับที่สองด้วย การวิเคราะห์สมการโครงสร้าง (Structural Equation
Modeling Analysis)
ผลการวิจัยพบว่า 1) ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานเอกชนในจังหวัดนครปฐม มีความแตกต่างกันตาม เพศ อายุ การศึกษา
รายได้ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (2) ความสัมพันธ์ของบรรยากาศองค์การ และความผูกพันต่อองค์การ พบว่าอยู่ในระดับสูง ค่า
ความสัมพันธ์ร้อยละ 92
คาสาคัญ: 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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ภายใต้บรรยากาศองค์การที่ดีมีการเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น
และได้ใช้ความรู้ความสามารถของตนเองได้อย่างเต็มที่ และยิ่งถ้า
ได้รับการสนับสนุนให้มีความก้าวหน้าในอาชีพจากผู้บังคับบัญชา จะ
ทาให้บุคคลมีกาลังใจในการปฏิบัติงานและการปฏิบัติงานในองค์การ
นั้นย่อมมีความสุข [8-10] งานวิจัยองค์ประกอบของบรรยากาศและ
ความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก ารของพนั ก งานเอกชนในจั ง หวั ด นครปฐม
เกิ ด ขึ้ น เพราะคณะผู้ วิ จั ย มี ค วามมุ่ งหวั ง ว่ า ผลการวิ จั ย น่ า จะเป็ น
ประโยชน์ ต่ อ ผู้ ที่ ส นใจเพื่ อ น าผลการวิ จั ย ที่ ไ ด้ ม าใช้ ใ นการพั ฒ นา
ปรับปรุงการบริหารทรัพยากรมนุษย์ซึ่งถือเป็นกลไกสาคัญในการ
ขับเคลื่อนองค์การ ให้มีอนาคต และความยั่งยืนต่อไป
1.1 วัตถุประสงค์
1. เปรียบเทียบความผูกพันต่อองค์การของพนักงานเอกชนใน
จังหวัดนครปฐม เมื่อจาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
2. ศึกษาความสัมพันธ์ของบรรยากาศองค์การ และความผูกพัน
ต่อองค์การด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันลาดับที่สอง
1.2 กรอบแนวความคิด
ผู้วิจัยใช้แนวคิดในเรื่อง บรรยากาศองค์การโดยปรับจากแนวคิด
ของ Hoy (Hoy et al. 2004 as cited in Ehrhart, Schneider and
Macey [11]) ความผู ก พั น องค์ ก าร ของ Dunham, Gibe and
Castanda [12] และงานวิ จั ย ที่ ยื น ยั น ถึ ง ความส าคั ญ ของตั ว แปร
ดังกล่าว [1, 6, 11, 13-16] มาพัฒนาเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยได้
ดังนี้

1. บทนา
บรรยากาศในการทางาน มีความสาคัญต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานเป็นอย่างมาก เพราะจะทาให้พนักงานให้ความสาคัญกับ
การทางานมากขึ้น เพราะสามารถสร้างความพึงพอใจและความสุข
ในการท างาน แม้ ว่ า เทคโนโลยี ที่ มี ค วามทั น สมั ย ที่ จะท าให้ เ รา
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างดียิ่งขึ้น และรวมถึงผลตอบแทน และ
สวัสดิการในองค์การจะมีความสาคัญ แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่า ความพึง
พอใจของพนักงานในการทางาน จะสร้างประสิทธิภาพ และ ประ
สิทธิต่อองค์การ แต่ในทางตรงกันข้าม ถ้าบรรยากาศในองค์การไม่ดี
ประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผลของงานก็ลดลง บรรยากาศองค์การ
จึงมีความสาคัญต่อสมาชิกขององค์การในทุกระดับ เพราะเป็นตัว
แปรส าคั ญ ในการมี ส่ ว นก าหนดพฤติ ก รรมของสมาชิ ก ทุ ก คนใน
องค์การ ส่วนความผูกพันต่อองค์การ จะส่งผลให้บุคลากรทางาน
อย่างมีความสุข สบายใจ และมีโอกาสเติบโตในสายอาชีพ มีความ
ชานาญสูง โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาดในการทางานมีน้อย เกิด
ความรั ก ความสามั ค คี การท างานเป็ น ที ม ซึ่ ง จะส่ ง ผลดี ต่ อ
ความก้ า วหน้ า และเติ บ โตขอ งองค์ ก าร พร้ อ มทั้ ง สร้ า งขี ด
ความสามารถในการแข่งขัน ความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน จึง
ถื อ ว่ า เป็ น การจั ด การด้ า นทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ที่ ส ามารถสร้ า งความ
จงรั ก ภั ก ดี ข องทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ใ ห้ กั บ องค์ ก าร ตลอดจนสามารถ
สร้างสรรค์ผลผลิตที่มีประสิทธิภาพให้กับองค์การ [1] อาจสรุปได้ว่า
ความส าเร็ จ ขององค์ ก ารส่ ว นหนึ่ งย่ อ มขึ้ น อยู่ กั บ บรรยากาศของ
องค์การ โดยอาศัยความผูกพันเป็นตัวแปรยึดโยง [2-3]
บรรยากาศขององค์ การ และความผูก พัน ต่อ องค์ก าร มี ส่วน
สาคัญสาหรับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ กล่าวคือ ทั้งสองปัจจัยจะ
ก่อให้เกิดการพัฒนาองค์ก ารและยั งช่ วยให้การบริหารทรั พยากร
บุคคลของแต่ละองค์การดีมากขึ้น ในแง่ของการรักษาพนักงานให้อยู่
กับองค์การ มีงานวิจัยเป็นจานวนหนึ่งที่กล่าวถึง การสนับสนุนจาก
ผู้บริหารระดับสูง การให้รางวัลต่อผลงาน ความยืดหยุ่นและการ
จัดการความเสี่ยง และการมีส่วนร่วมในการบูรณาการองค์การ มี
หลายแนวคิ ด ที่ มี ก ารศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การจั ด การบรรยากาศของ
องค์การ อันประกอบด้วย ความท้าทาย การมีส่วนร่วม มีความเป็น
อิสระ ความไว้ใจ การจัดการอารมณ์เมื่ออยู่เผชิญความเครียด ความ
ขัดแย้ง ความคิดที่สนับสนุนการทางาน และจัดการกับความเสี่ยง
[4-5] บรรยากาศองค์การจะช่วยสร้าง มาตรฐานการทางาน มีผลต่อ
ประสิทธิผลองค์การในด้านผลิตภาพทั้งการผลิตและการบริการมาก
ที่สุด ทั้งจากลูกค้าทั้งภายในและภายนอกองค์การ [6] ส่วนความ
ผูกพันจะทาให้พนักงานที่ทางานมีความภักดีต่อองค์การมากกว่า มีความ
ตั้งใจที่จะอยู่กับองค์การนานกว่า [7]
สรุ ป ได้ ว่ า บรรยากาศองค์ ก าร และความผู ก พั น ในองค์ ก าร
เกิ ด ขึ้ น และส่ งผลกระทบโดยตรงต่อ พฤติ ก รรมที่ ดีข องสมาชิ กใน
องค์การ อีกทั้งยังเป็นสิ่งเชื่อมโยงระหว่างองค์การ สมาชิก และผล
การปฏิ บั ติ ข องสมาชิ ก ในองค์ ก าร การบริ ห ารบุ ค ลากรที่ ดี นั้ น
นอกเหนื อ จากเรื่ อ งของค่ า ตอบแทนในการท างาน ผู้ บ ริ ห าร
จาเป็นต้องเข้าใจว่ าพนัก งาน ย่อมมีความคาดหวังที่จะได้ ท างาน

รูปที่ 1 กรอบแนวความคิด [1, 6, 11, 13-16]

2.การทบทวนวรรณกรรม
2.1 ความผูกพันต่อองค์การ
Dunham, Gibe and Castanda [12] ได้ ส รุ ป ความหมายตาม
ทัศนะของ Meyer ว่าความผูกพันต่อองค์การ หมายถึงความสัมพันธ์
ของสมาชิกกับองค์การประกอบด้วยโครงสร้าง 3 ด้านได้แก่
1. ความผู ก พั น ด้ า นความรู้ สึ ก (Affective Commitment)
หมายถึงความรู้สึกของพนักงานที่เกิดความรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของ
องค์การมีส่วนร่วมในองค์การ
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2. ความผู ก พั นต่ อ เนื่ อ ง ( Continuance Commitment)
หมายถึ งการที่ พ นั ก งานอยู่ กั บ องค์ ก ารโดยยึ ดถื อ เรื่ อ งต้ น ทุ นเป็น
พื้นฐาน
3. ความผู กพั นที่ เกิ ดจากบรรทัด ฐานทางสังคม (Normative
Commitment) หมายถึ ง ความรู้ สึ ก ของพนั ก งานที่ เ กิ ด ขึ้ น จาก
ความรู้สึกเป็นหนี้บุญคุณต่อองค์การ
ทั้งนี้ ปัจ จัยที่กาหนดความผูกพันต่อองค์การไว้อย่างชัดเจน
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 การทางานในองค์การระดับตาแหน่ง
2. ลักษณะของงาน (Job Characteristics) หมายถึงลักษณะ
ของงานที่ผู้ปฏิบัติรับผิดชอบอยู่ได้แก่ ความมีอิสระในการทางาน
ความหลากหลายของงานความมีเอกลักษณ์ของงานการมีโอกาส
ปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นและผลป้อนกลับของงาน
3. ประสบการณ์ในการทางาน (Work Experiences) หมายถึง
สภาพการท างานที่ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านได้ รั บ ได้ แ ก่ ค วามรู้ สึ ก ว่ า ตนมี
ความสาคัญต่อองค์การความรู้สึกว่าองค์การเป็นที่พึ่งพิงได้ทัศนคติ
ต่ อ เพื่ อ นร่ ว มงานและองค์ ก ารและความคาดหวั ง ที่ จ ะได้ รั บ การ
ตอบสนองจากองค์การ (Steers 1977 อ้างถึงใน นฤทธิ์ ฤทธิ์คารพ
และประสพชัย พสุนนท์ [17])

องค์การของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเอกชน เขตภาคใต้ อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ บรรยากาศความปลอดภัยในการ
ทางาน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การของ
พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเอกชนเขตภาคใต้ อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05
สุดารัตน์ พิมลรัตนกานต์ และวิโรจน์ เจษฎาลักษณ์ [14] ทาการ
วิจัยเรื่อง อิทธิพลของการรับรู้บรรยากาศองค์การผ่านความพึงพอใจ
ในงานและความผูกพันต่อองค์การที่มีผลการปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าที่ ผลวิจัยพบว่า การรับรู้บรรยากาศองค์การ ความพึงพอใจใน
งาน ความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก ารและผลการปฏิ บั ติ งานตามบทบาท
หน้าที่ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า
การรับรู้บรรยากาศในองค์การมีอิทธิพลทางบวกกับความพึงพอใจใน
งาน การรับรู้บรรยากาศในองค์การมีอิทธิพลทางบวกกับความผูกพัน
ต่ อ องค์ ก าร ความพึ ง พอใจในงานมี อิ ท ธิ พ ลทางบวกกั บ ผลการ
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ ความผูกพันต่อองค์การมีอิทธิพล
ทางบวกกั บ ผลการปฏิ บั ติ ง านตามบทบาทหน้ า ที่ การรั บ รู้
บรรยากาศในองค์การมีอิทธิพลทางบวกกับผลการปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่ และความพึงพอใจในงานมีอิทธิพลทางบวกกับความ
ผู ก พั น ต่ อ องค์ ก าร ซึ่ ง ผลที่ ไ ด้ จ ากการวิ จั ย นี้ ท าให้ ท ราบถึ ง
ความสั ม พั นธ์ ท างการรับ รู้บ รรยากาศในองค์ก ารอย่า งแท้ จริงต่อ
ความพึงพอใจในงาน และความผูกพันต่อองค์การมีอิทธิพลต่อผล
การปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ อีกทั้งยังเป็นแนวทางให้ผู้บริหาร
ในด้ า นการวางแผนก าหนดนโยบายเพื่ อ พั ฒ นาด้ า นการรั บ รู้
บรรยากาศองค์ก าร ด้ า นความพึ งพอใจในงานในการสร้า งความ
ผูกพันต่อองค์การซึ่งจะส่งผลให้ผลการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่
ของบุคลากรปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดใน
องค์การ
ชุติมา สุทธิประภา นิตยา เพ็ญศิรินภา และพรทิพย์ กีระพงษ์
[15] ทาการวิจัยเรื่อง บรรยากาศองค์การ และความยึดมั่นผูกพันต่อ
องค์การ ของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลในเครือเอกชนแห่งหนึ่ง
ผลการวิจัยพบว่า บรรยากาศองค์การโดยรวมมีความสัมพั น ธ์ กั บ
ความยึ ด มั่ น ผู ก พั น ต่ อ องค์ ก ารโดยรวมอยู่ ใ นระดั บ สู ง อย่ า งมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ส่วนปัจจัยส่วนบุคคล และผลการ
ปฏิบัติงานไม่มีความสัมพันธ์กับความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การ และ
บรรยากาศองค์การโดยรวม สามารถทานายความยึดมั่นผูกพันต่อ
องค์การได้ร้อยละ 58.6 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .001
นาถรพี ชัยมงคล และคณะ [20] ทาการวิจัยเรื่อง อิทธิพลของ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีและประสิทธิภาพของทีมงานที่มีผลต่อ
ผลการปฏิ บั ติ ง านของพนั ก งาน ผลการวิ จั ย พบว่ า การรั บ รู้
บรรยากาศองค์การของพนักงานมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อ
องค์การอยู่ในระดับสูง และยังมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีของพนักงาน นอกจากนี้ยังพบว่า บรรยากาศองค์การด้าน
โครงสร้ า งของงาน ด้ า นความรั บ ผิ ด ชอบและด้ า นการยอมรั บ มี
อิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การ และบรรยากาศองค์การด้านการ
สนับสนุน ด้านโครงสร้างของงาน และด้านความรับผิดชอบมีอิทธิพล
ต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของพนักงาน

2.2 บรรยากาศขององค์การ
Stringer [18] ได้แบ่งมิติของบรรยากาศองค์การออกเป็น 6
มิติ ประกอบไปด้วย มิติด้านโครงสร้าง ด้านมาตรฐาน ด้านความ
รับผิดชอบ ด้านการชื่นชม ด้านการสนับสนุน และด้านความรู้สึก
ผูกพัน Slocum and Hellriegel [19] ระบุว่าบรรยากาศองค์การ
เป็นสิ่งที่มีความสาคัญในการบริหารงานในองค์การ เพราะจะช่วย
สร้างความพอใจที่มตี ่อองค์การของพนักงาน ซึ่งเมื่อพนักงานเกิด
ความพึงพอใจต่อองค์การแล้วก็จะสามารถสร้างความสาเร็จตามที่
องค์การต้องการได้
Ehrhart, Schneider and Macey [11] บรรยากาศองค์การคือ
ความหมายร่วมกันที่สมาชิกในองค์การยึดติดกับเหตุการณ์ นโยบาย
การปฏิบัติ และขั้นตอนที่พวกเขาประสบ นามาซึ่งพฤติกรรมที่พวก
เขาเห็นว่าเป็นหนทางแห่งความสาเร็จ การได้รับการสนับสนุนและ
คาดหวัง ทั้งนี้ บรรยากาศองค์การ จะประกอบไปด้วย บรรยากาศ
องค์ ก ารเน้ น การมี ส่ ว นร่ ว ม เน้ น ผลงานและให้ ร างวั ล เน้ น การ
สนับสนุน และ เน้นการพัฒนา

2.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
อมรรัตน์ แก้วทวี และ อารีย์วรรณ อ่วมตานี [13] ศึกษาการวิจัย
เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างสมดุลชีวิตกับการทางาน บรรยากาศ
ความปลอดภัย ในการทางาน กับความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การของ
พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเอกชนภาคใต้ ผลการวิจัยพบว่า สมดุล
ชีวิตกับการทางาน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความยึดมั่นผูกพันต่อ
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ตอนที่ 2 การเปรียบเทียบความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน
เอกชนในจังหวัดนครปฐม เมื่อจาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
จากวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เปรียบเทียบความผูกพันต่อองค์การของ
พนักงานเอกชนในจังหวัดนครปฐม เมื่อจาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานเอกชนในจังหวัด
นครปฐม เมื่อจาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล

จุฑา เทียนไทย และคณะ [16] ทาการวิจัยเรื่อง บรรยากาศ
ที่คานึงถึงผู้ปฏิบัติงาน และการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การที่ส่งผลต่อ
ความผู ก พั น ของพนั ก งานอู่ ซ่ อ มรถยนต์ ใ นจั ง หวั ด นครปฐม
ผลการวิ จั ย พบว่ า (1) ความผู ก พั น ของพนั ก งานอู่ ซ่ อ มรถยนต์ ใ น
จังหวัดนครปฐมมีความแตกต่างกันตามอายุ และระดับการศึกษา
อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .05 (2) บรรยากาศที่ ค านึ งถึ ง
ผู้ปฏิบัติงาน ที่ส่งผลต่อ ความผูกพันของพนักงานอู่ซ่อมรถยนต์ใน
จังหวัดนครปฐม ได้แก่ การให้ความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน ส่วน
การเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การที่ส่งผลต่อความผูกพันของพนักงานอู่
ซ่อมรถยนต์ในจังหวัดนครปฐม ได้แก่ การเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ หรือเห็น
แก่ประโยชน์ผู้อื่นเป็นที่ตั้ง การเป็นผู้มีสานึกในหน้าที่ และการ
พัฒนาตนเอง

ความ
ผูกพัน

เพศ

t sig

ด้าน
-2.94 <0.01
ความรู้สกึ
ความ 3.18 <0.01
ต่อเนื่อง
บรรทัด 3.66 <0.01
ฐานสังคม
ภาพรวม 3.08 <0.01

3.ระเบียบวิธีการวิจัย
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ พนักงานเอกชนในจังหวัด
นครปฐม เนื่องจากไม่ทราบประชากรที่แน่ชัดจึงใช้การขนาดตัวอย่าง
แบบไม่ทราบประชากรของ Cochran [21] ได้ขนาดตัวอย่าง 400
ราย เก็บตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบโควตา กระจายสัดส่วน
ไปตามประชากรในแต่ละอาเภอ กาหนดเก็บตัวอย่างไว้ดังนี้
ตารางที่ 1 ตัวอย่างที่จัดเก็บ [22]
อาเภอ
สัดส่วน
จานวนที่จัดเก็บ
(คน)
เมือง
0.31
123
กาแพงแสน
0.14
57
นครชัยศรี
0.12
49
ดอนตูม
0.05
21
บางเลน
0.10
41
สามพราน
0.23
91
พุทธมณฑล
0.05
18

อายุ

การศึกษา

F sig F sig

รายได้

F sig

อาเภอที่
ทางาน

F sig

22.22 <0.01 9.41 <0.01 20.09 <0.01 2.18 0.08
41.92 <0.01 3.01 0.01 15.22 <0.01 1.12 0.16
24.07 <0.01 3.38 7.03 24.70 <0.01 1.66 0.11
29.40 <0.01 2.94 6.48 20.00 <0.01 1.88 0.09

ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานเอกชนในจังหวัดนครปฐม มี
ความแตกต่างกันตาม เพศ อายุ การศึกษา รายได้ อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 ในขณะที่อาเภอที่ตั้งของที่ทางานไม่มีผลต่อต่อ
ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานเอกชนในจังหวัดนครปฐม อย่าง
มีนัยสาคัญทางสถิติ
ตอนที่3 การศึกษาความสัมพันธ์ของบรรยากาศองค์การ และ
ความผูกพันต่อองค์การด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิ งยื น ยั น
ลาดับที่สอง
ผู้วิจัยวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันลาดับที่ 2 ด้วยสมการเชิง
โครงสร้ า ง (Structural Equation Model: SEM) โดยผลการวิจัย
สามารถนาเสนอในส่วนของตัวแบบก่อนปรับ และตัวแบบหลังปรับ
ได้ดังนี้

3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยและการวิเคราะห์ผล
ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย วิเคราะห์ผลโดย
ใช้ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
การทดสอบที การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว และการ
วิ เ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบเชิ ง ยื น ยั น ล าดั บ ที่ ส อง โดยใช้ ส มการเชิ ง
โครงสร้ า ง ช่ ว งเวลาการเก็ บ ข้ อ มู ล อยู่ ใ นช่ ว งเดื อ น กรกฎาคมธันวาคม พ.ศ. 2562

4. ผลการวิจัย
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ผู้ตอบแบบสอบถาม
ผลการวิจัยพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ น เพศ
หญิ ง (ร้ อ ยละ 63.80) อายุ ร ะหว่ า ง 31-40 ปี (ร้ อ ยละ 42.80)
การศึกษาระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 41.50) รายได้ต่อเดือนระหว่าง
20,000 – 25,000 บาท (ร้อยละ 38.80)

Chi-Square=1971.51, df=291, P-value=0.0000, RMSEA=0.120

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

308

ภาคบรรยาย

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ประจาปี พ.ศ. 2563 วันที่ 15 – 16 ธันวาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

รูปที่ 2 องค์ประกอบของบรรยากาศและความผูกพันต่อองค์การของ
พนักงานเอกชนในจังหวัดนครปฐม ตัวแบบก่อนปรับ

ตารางที่ 3 ค่าน้าหนักปัจจัยจากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
ลาดับที่1 และ2
ตัวแปรแฝง

ปัจจัย
ลาดับที่1

ตัวแปรสังเกตได้

ปัจจัย
ลาดับที่2

บรรยากาศเน้นการมี
ส่วนร่วม

0.93

0.75

บรรยากาศเน้นผลงาน/
รางวัล

0.90

บรรยากาศเน้นการ
สนับสนุน

0.92

บรรยากาศเน้นการ
พัฒนา

0.98

ความผูกพันด้าน
ความรู้สกึ

0.81

ความผูกพันด้านความ
ต่อเนื่อง

0.60

ความผูกพันด้านบรรทัด
ฐานทางสังคม

0.92

สามารถที่จะแสดง
ความคิดเห็นได้อย่าง
เปิดเผย (λY11)
ความเป็นธรรมในการ
ให้รางวัลตอบแทน
(λY21)
สัมพันธภาพที่ดีจาก
เพื่อนร่วมงานและ
ผู้บังคับบัญชา (λY33)
นโยบายต่อเนือ่ ง ด้าน
การฝึกอบรมและการ
พัฒนาพนักงาน
(λY42)
ท่านมีความยินดีที่จะอยู่
กับองค์การนี้ตลอดชีวิต
ในการทางาน (λY52)
การเป็นส่วนหนึ่งของ
องค์การถือเป็นใช้ชวี ิตที่
คุ้มค่าในการทางาน
(λY62)
ท่านยินดีจะทางานเพื่อ
ตอบแทนโอกาสที่ได้รับ
จากองค์การ (λY71)

0.75
0.62
0.64

0.64
0.85

0.60

5. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย

Chi-Square=633.02, df=249, P-value=0.06408, RMSEA=0.049

รูปที่ 3 องค์ประกอบของบรรยากาศและความผูกพันต่อองค์การของ
พนักงานเอกชนในจังหวัดนครปฐม ตัวแบบหลังปรับ

5.1 อภิปรายผลการวิจัย
ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานเอกชนในจังหวัดนครปฐม มี
ความแตกต่างกันตาม เพศ อายุ การศึกษา รายได้ อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 ผลการวิจัยดังกล่าวจะสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ Steers (1977 อ้างถึงใน นฤทธิ์ ฤทธิ์คารพ และประสพชัย พสุ
นนท์ [17]) ที่เสนอว่า ลักษณะส่วนบุคคลของผู้ปฏิบัติงาน (Personal
Characteristics) ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพการ
สมรส ระยะเวลา การทางานในองค์การระดับตาแหน่ง จะส่งผลต่อ
ความผูกพันในการทางาน และงานวิจัยของ จุฑา เทียนไทย และ
คณะ [16] ที่ เ สนอว่ า ความผู ก พั น ของพนั ก งานอู่ ซ่ อ มรถยนต์ ใ น
จังหวัดนครปฐมมีความแตกต่างกันตามอายุ และระดับการศึกษา
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการวิจัยดังกล่าวจะขัดแย้ง
กั บ ชุ ติ ม า สุ ท ธิ ป ระภา นิ ต ยา เพ็ ญ ศิ ริ น ภา และพรทิ พ ย์
กีระพงษ์ [15] ที่เสนอว่า ปัจจัยส่วนบุคคล
จะไม่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ความยึ ด มั่ น ผู ก พั น ต่ อ องค์ ก าร และ
บรรยากาศองค์การโดยรวม อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ส าหรั บ บรรยากาศองค์ ก าร มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ความผู ก พั น
องค์การอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ผลวิจัยดังกล่าวจะสอดคล้องกับ
งานวิ จั ย ของ อมรรั ต น์ แก้ ว ทวี และ อารี ย์ ว รรณ อ่ ว มตานี [13]
ที่พบว่า บรรยากาศความปลอดภัยในการทางาน มีความสัมพันธ์
ทางบวกกั บ ความยึ ด มั่ น ผู ก พั น ต่ อ องค์ ก ารของพยาบาลวิ ช าชี พ

ผลการวิ เ คราะห์อ งค์ ป ระกอบเชิ งยื น ยั นล าดับ ที่ หนึ่ ง ในเรื่อง
บรรยากาศองค์การ เมื่อเรียงตามค่าน้าหนักปัจจัยพบว่าประกอบไป
ด้วย บรรยากาศองค์การที่มุ่งเน้นการพัฒนา (λY4=0.98) การมีส่วน
ร่วม (λY1=0.93) การสนับสนุน (λY3=0.92) และ เน้นผลงานและ
ให้รางวัล (λY2=0.90) ส่วนความผูกพันต่อองค์การ เมื่อเรียงตามค่า
น้าหนักปัจจัยพบว่าประกอบไปด้วย ความผูกพันต่อองค์การ ในด้าน
บรรทั ด ฐานทางสังคม (λY7=0.92) ด้ า นความรู้สึก (λY5=0.81)
และด้านความต่อเนื่อง (λY6=0.60) เมื่อศึกษาความสัมพันธ์ของ
ความสัมพันธ์ของบรรยากาศองค์การ และความผูก พันต่อองค์การ
พบว่าอยู่ในระดับสูงโดยมี ค่าความสัมพันธ์ร้อยละ 92

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................
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โรงพยาบาลเอกชนเขตภาคใต้ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
งานของ สุดารัตน์ พิมลรัตนกานต์ และวิโรจน์ เจษฎาลักษณ์ [14]
การรับรู้บรรยากาศในองค์การมีอิทธิพลทางบวกกับความผูกพันต่อ
องค์การ อย่างมีนัยสาคัญ งานของ ชุติมา สุทธิประภา นิตยา เพ็ญศิริ
นภา และพรทิ พ ย์ กี ร ะพงษ์ [15] ที่ เ สนอว่ า บรรยากาศองค์การ
โดยรวมมีความสัมพันธ์กับความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การโดยรวมอยู่
ในระดับสูง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดั บ .001 และ นาถรพี ชัย
มงคล และคณะ [20] ซึ่ ง งานวิ จั ย เสนอว่ า การรั บ รู้ บ รรยากาศ
องค์การของพนักงานมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การอยู่ใน
ระดับสูง และยังมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ
พนักงาน อีกด้วย
5.2 สรุป
สาหรับผลการสรุปเรื่ององค์ประกอบของบรรยากาศและความ
ผู ก พั น ต่ อ องค์ ก ารของพนั กงานเอกชนในจั งหวั ดนครปฐม พบว่ า
ผู้ ต อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ เพศหญิ ง อายุ ร ะหว่ า ง 31-40 ปี
การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี รายได้ ต่ อ เดื อ นระหว่ า ง 20,000 –
25,000 บาท จากการวิจัยพบว่า ในการสร้างความผูกพันต่อองค์การ
จะมี ค วามแตกต่ า งกั น ตามปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คลดั ง นั้ น ผู้ บ ริ ห ารจึ ง
จาเป็นต้องศึกษาถึงความแตกต่างในปัจจัยดังกล่าวเพื่อวางแผนการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้อง กับความเปลี่ยนแปลง และ
ความต้ อ งการของพนั ก งานในองค์ ก ารต่ อ ไป ส าหรั บ บรรยากาศ
องค์การ กับความผูกพันองค์การเป็นสองปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กัน
ระดับสูง การสร้างบรรยากาศการทางานที่ดีย่อมจะสร้างความผูกพัน
ที่ดี ในเวลาเดียวกัน ความผูกพันของคนในองค์การ ไม่ว่าจะเป็น
ระหว่างเพื่อนร่วมงาน หรือ นายจ้าง กับพนักงาน ต่างก็มีความหมาย
และมีความสาคัญต่อการสร้างบรรยากาศที่ดีในที่ทางาน และจะมีผล
ต่อประสิทธิภาพในการทางานโดยรวมของทั้งองค์การ ส่วนในแต่ละ
องค์การจะมีการมุ่งเน้นบรรยากาศองค์การที่แตกต่างกันออกไป ผล
ที่ค้นพบจากการวิจัยพบว่า องค์ประกอบที่สาคัญสาหรับบรรยากาศ
ที่ดีได้แก่ การเปิดโอกาสให้คนในองค์การสามารถที่จะแสดงความ
คิดเห็นได้อย่างเปิดเผย การสร้างความเป็นธรรมในการให้รางวัลตอบ
แทน ตามความสามารถของพนักงาน การสร้างสัมพันธภาพที่ดีจาก
เพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา และการมีนโยบายต่อเนื่อง ด้าน
การฝึกอบรมและการพัฒนาพนักงาน
5.3 ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1.การวิจัยครั้งนี้มุ่งเน้นเฉพาะการวิจัยเชิงปริมาณ ทาการวิจัยใน
เชิงภาคตัดขวางในช่วง 6 เดือน รวมถึงใช้การเลือกตัวอย่างแบบไม่
คานึงโอกาสทางสถิติ หากผู้ที่สนใจจะต่อยอดงานวิจัยดังกล่าว อาจ
ทาการวิจัยเชิงคุณภาพเข้ามาสนับสนุน หรือพัฒนาต่อเป็นการวิจัย
แบบผสานวิธี (Mixed Method) รวมถึงขยายเวลาในการเก็บข้อมูล
โดยใช้วิธีสุ่มตัวอย่างที่คานึงถึงสถิติ ก็น่าจะได้ข้อค้นพบที่ลึกซึ้งกว่า
2. งานวิ จั ย ดั ง กล่ า วมุ่ ง เน้ น เพี ย งความสั ม พั น ธ์ ข องตั ว แปร
บรรยากาศองค์การและความผูกพันเท่านั้นผู้ที่สนใจอาจศึกษาโดย
การเพิ่มตัวแปร และอาจพัฒนาตัวแปรให้เป็นการวิเคราะห์เส้นทาง
เพื่อหาอิทธิพลทางตรง และทางอ้อม ของแต่ละตัวแปรเพื่อสร้าง
ผลลั พ ธ์ ที่ ดี ต่ อ การสร้ า งบรรยากาศองค์ ก าร และความผู ก พั น ใน
องค์การต่อไป

3. ผู้ที่สนใจอาจขยายเขตแดนความรู้ โดยเก็บข้อมูลในจังหวัดอื่น
เพื่อศึกษาความแตกต่างของผลการวิจัยที่ได้รับ
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ผลกระทบของคะแนนการกากับดูแลกิจการและคุณลักษณะของคณะกรรมการที่มตี ่อ
การวางแผนภาษีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง
The Impact of Corporate Governance Score and Board Characteristics
on Tax Planning of Listed Companies on The Stock Exchange of Thailand
in The Property & Construction
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาผลกระทบของคะแนนการกากับดูแลกิจการและคุณลักษณะของคณะกรรมการที่มีต่อการวางแผน
ภาษีในกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้างของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย โดยเก็บรวมรวบข้อมูลจาก
ฐานข้อมูล SETSMART และแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56 - 1) ปี พ.ศ. 2559 - 2562 ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษารวมทั้งสิ้น 347
ข้อมูล และวิเคราะห์ผลทางสถิติโดยใช้ การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ ผลการวิจัยพบว่า คะแนนการกากับดูแลกิจการและขนาดของ
คณะกรรมการบริษัทมีอิทธิพลในเชิงบวกกับการวางแผนภาษี อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ในขณะที่คณะกรรมการที่มีความเชี่ยวชาญทางบัญชี
และการเงินและค่าตอบแทนกรรมการไม่มีอิทธิพลกับการวางแผนภาษี แสดงว่าถ้าบริษัทมี คะแนนการกากับดูแลกิจการที่ดี และขนาดของ
คณะกรรมการบริษัทที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการกากับดูแลกิจการจะส่งผลให้บริษัทมีการวางแผนภาษีที่ดี
คาสาคัญ : คะแนนการกากับดูแลกิจการ, การกากับดูแลกิจการที่ดี, คุณลักษณะของคณะกรรมการ, การวางแผนภาษี

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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สั ง คม สิ่ ง แวดล้ อ ม ตลอดจนสามารถปรั บ ตั ว ได้ ภ ายใต้ ก าร
เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ซึ่ง เน้นบทบาทของคณะกรรมการ ซึ่งการนา
CG Code ใหม่ มาปฏิบัติใช้นี้จึงเป็นคาถามของงานวิจัยว่าจะส่งผล
กระทบต่ อการวางแผนภาษีอ ย่างไร ผู้วิจัย จึงต้ องการตรวจสอบ
เกี่ ยวกั บ CG Code ที่ สะท้ อนผ่านคะแนนการกากับ ดู แลกิ จการ
และบทบาทของผู้นาคณะกรรมการ อันได้แก่ ความเป็นอิสระของ
ประธานกรรมการอิ ส ระ ขนาดของคณ ะกรรมการบริ ษั ท
คณะกรรมการที่จบบัญชี และการเงิน ว่ามีผลต่อการวางแผนภาษี
หรือไม่ โดยมุ่งศึก ษากลุ่มอุ ตสาหกรรมอสังหาริม ทรัพ ย์ และการ
ก่ อ สร้ า ง อั น เนื่ อ งจากธุ ร กิ จ อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ เป็ น หนึ่ ง ในธุ ร กิ จ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ไม่เพียงเพราะด้วยขนาดมูลค่าทาง
เศรษฐกิจของตัวธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ แต่ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เอง
ยั งเกี่ ย วพั น กั บ ธุ ร กิ จ อื่ น ๆ ทั้ งในภาคการผลิ ต การค้ า และการ
บ ริ ก ารอี ก ม าก ม าย ก ารเติ บ โต ห รื อ ถ ด ถ อ ย ข อ งธุ ร กิ จ
อสังหาริมทรัพย์ย่อมมีผลกระทบต่อธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และ
แน่นอนว่าเกี่ยวพันกับระบบเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างมาก

1. บทนา
การวางแผนภาษีอากร (Tax Planning) คือ การกาหนด
แนวทางการปฏิบ ัต ิที ่เ ป็น รูป ธรรม เพื ่อ การปฏิบ ัต ิใ นอนาคต
เกี่ย วกับ รายการทางการเงิน (Financial Transactions) โดยมี
ความเกี่ยวข้องกับ รายการต่าง ๆ ที่ถูกรับรู้ในงบการเงิน ไม่ว่าจะ
เป็นรายการรายได้ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ และจานวนกาไรหรือขาดทุน
ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นทางภาษีอากรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
ในอัน ที ่จ ะป้อ งกัน มิใ ห้เกิด ปัญ หาภาษีอ ากรไม่ว่า ประการใด ๆ
โดยมุ่งหมายให้การเสียภาษีอากรและการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษี
อากรของกิจการเป็นไปโดยถูกต้อง และครบถ้วนตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่กฎหมายภาษีอากรกาหนดไว้ และเป็นผลให้
จานวนภาษีอ ากรที่ต้องเสีย นั้น มีจานวนน้อ ยที่สุด หรือ สามารถ
ประหยัด ภาษีให้ได้ม ากที ่ส ุด รวมทั ้งใช้สิท ธิป ระโยชน์ท างภาษี
อากรสูงสุด ทั้งนี้ โดยไม่อาศัยการทุจริตหลีกเลี่ยงภาษีอากร [1]
การวางแผนภาษีเป็นประเด็นที่สาคัญ ในการดาเนินงานของบริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไทย [2]
ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย ได้ ใ ห้ ค วามส าคั ญ
เกี่ ย วกั บ การน าหลั ก การก ากั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี (Corporate
Governance) มาเป็นกลไกการบริหารจัดการภายในที่สร้างความ
โปร่งใสและความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสีย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
หน่ ว ยงานของภาครั ฐ ผลงานวิ จั ย ในอดี ต พบว่ า การก ากั บ ดู แ ล
กิ จ การมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การวางแผนภาษี โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ งด้ า น
คุณ ลั ก ษณะของคณะกรรมการบริ ษั ท เนื่ อ งจากคณะกรรมการ
บริษัท มีหน้ าที่ ในการกากับดู แลกิจการเพื่อ ประโยชน์สูงสุด และ
แม้ว่าการศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการกากับดูแลกิจการ
และการวางแผนภาษีของบริษัทจดทะเบียนเป็นหัวข้อหลักของการ
วิจัย เชิ งประจัก ษ์ ในศาสตร์บั ญ ชี ม าเป็ น เวลานาน อย่ างไรก็ต าม
หลักฐานจากวรรณกรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศยังพบว่า
การวางแผนภาษีนั้นยังมีข้อขัดแย้ง ของผลลัพธ์การวิจัย [3] – [6]
รวมทั้งบริษัทจดทะเบียนไทยมีพัฒนาการด้านการกากับดูแลกิจการ
ที่ดีมาโดยตลอด โดยหลักการกากับดูแลกิจการที่ใช้อยู่เดิมเน้นใน
เรื่องการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ลงทุน ซึ่งเป็นปัจจัยสาคัญในการ
ประกอบธุรกิจ แต่เนื่องจากบริษัทจดทะเบียนต้องเผชิญกับความ
ท้ า ทายที่ ม ากขึ้ น ทั้ ง เรื่ อ งการสร้ า งผลตอบแทนให้ กั บ ธุ ร กิ จ
ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงด้ านสภาพแวดล้อม เทคโนโลยี รวมทั้ง
ความคาดหวังความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมที่เพิ่มขึ้น
คณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้นาที่ต้องรับผิดชอบในการดาเนิน
ธุรกิจ (Governance Body) จึงต้องดูแลให้บริษัทมีกลไกที่จะดูแล
(Govern) ให้การตัดสินใจและการดาเนินงานต่าง ๆ ของทุกคนใน
องค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้ธุรกิจปรับตัว เติบโต และ
สร้างคุณค่าให้แก่กิจการควบคู่ไปกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสังคม
โดยรวม ในปี 2560 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้นา CG
Code เป็นหลักปฏิบัติสาหรับคณะกรรมการบริษัท โดยมุ่งหวังให้
กิจการมีผลประกอบการที่ดีโดยคานึงถึงความต่อเนื่องในระยะยาว
มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ผู้ที่เกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

2. ทบทวนวรรณกรรม
ทฤษฏีตัวแทน (Agency Theory)
ทฤษฎี ตั ว แทน น าเสนอโดย Jensen and Meckling [3]
เป็ น การอธิบ ายถึ งความสั ม พั น ธ์ ที่ เกิ ด ขึ้ น ภายใต้ สั ญ ญาระหว่า ง
บุ คคลหรือกลุ่ มบุ ค คล ที่ เป็ น ตั วการ (Principal) ในการแสวงหา
ประโยชน์สูงสุดจากการลงทุน โดยการว่าจ้างตัวแทน (Agent) ให้
ด าเนิ น การบริ ห ารจั ด การแทนตนเอง และในขณะเดี ย วกั น ก็
พยายามควบคุ ม ไม่ ให้ ตั ว แทนด าเนิ น การที่ ไม่ เหมาะสม ดั งนั้ น
ตัวการจึงต้ องให้ ผ ลตอบแทนที่ สามารถจู งใจตั วแทนได้ มิ ฉะนั้ น
อาจก่ อ ให้ เกิ ด ปั ญ หาความขั ด แย้ ง ทางผลประโยชน์ เนื่ อ งจาก
ตัวแทนหรือฝ่ายบริหารจะพยายามหาหนทางในการสร้างมูลค่ า
สู ง สุ ด ให้ ตั ว การก็ ต่ อ เมื่ อ พิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ว่ า หนทางนั้ น เอื้ อ
ประโยชน์ ให้ กั บตั วเอง มิฉ ะนั้ น อาจเป็ น ไปได้ที่ ตั วแทนจะปกปิ ด
เนื่องจากความขัดแย้งของผลประโยชน์ไม่สามารถขจัดออกไปได้
ด้วยการทาสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นและผู้บริหาร ซึ่งเป็นการสร้าง
ภาระด้ า นต้ น ทุ น ให้ กั บ บริ ษั ท รวมทั้ งผู้ บ ริ ห ารอาจไม่ ส ามารถ
ดาเนินการตามภาระผูกพันของสัญญานั้นได้ ดังนั้น การทาสัญญา
จึงเป็นเพี ยงหลักฐานเชิงประจักษ์สาหรับการบั งคับปฏิบัติหน้าที่
ของผู้บริหาร [4] ทั้งนี้ การกากับดูแลกิจการจึงเป็นเครื่องมือสาคัญ
ที่บริษัทต่าง ๆ นามาใช้เป็นกลไกลดความขัดแย้งดังกล่าว รวมทั้ง
เป็ น การสร้ า งความเชื่ อ มั่ น ให้ กั บ นั ก ลงทุ น และผู้ ถื อ หุ้ น อี ก ด้ ว ย
สาหรับความขัดแย้งของผลประโยชน์ทาให้ผู้บริหารต้องนาเสนอ
ผ ล การด าเนิ น งาน ของบ ริ ษั ท ที่ สู งเกิ น ก ว่ า ค วาม จ ริ ง ต่ อ
บุ ค ค ล ภ า ย น อ ก อ า ทิ เช่ น ก า ร จั ด ก า ร ก า ไร ( Earnings
Management) ส่งผลให้เกิดปัญหาความไม่เท่าเทียมกันของข้อมูล
(Information Asymmetries) ระหว่างบุคคลภายใน และภายนอก
น าสู่ ค วามระมั ด ระวั ง ทางบั ญ ชี ที่ ต่ าและส่ ง ผลกระทบต่ อ การ
ตัดสินใจของผู้ใช้ข้อมูล ศิลปพร ศรีจั่นเพชร [7] กล่าวว่า ตัวแทน
ตามทฤษฏีในที่นี้คือ คณะกรรมการบริษั ท มีห น้าที่สาคัญ ในการ
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ดูแลและดาเนินงานของผู้บริหารหรือฝ่ายจัดการ ให้บรรลุเป้าหมาย
ตามที่ บ ริ ษั ท วางไว้ และรั บ ผิ ด ชอบผู้ ถื อ หุ้ น และผู้ มี ส่ ว นได้ เสี ย
ภายนอก คณะกรรมการจึงเป็นหลักสาคัญในการทาให้เกิดหลักการ
กากับดูแลกิจการที่ดี โดยเฉพาะโครงสร้างของคณะกรรมการต้อง
ประกอบด้วย ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ที่มาก
พอ บริ ห ารอ านาจอย่ า งเป็ น กลาง เพื่ อ การด าเนิ น งานที่ มี
ประสิทธิภาพ
ดังนั้น จึงสามารถสรุปได้ว่าทฤษฎีตัวแทนจึงมีความสัมพันธ์
กับการกากับดูแลกิจการแ โดยคณะกรรมการมีบทบาทสาคัญใน
การก ากั บ ดู แ ลกิ จ การเพื่ อ ประโยชน์ สู ง สุ ด ของบริ ษั ท มี ค วาม
รับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าต่อผู้ถือหุ้นและเป็นอิสระจากฝ่าย
บริ ห าร งานวิ จั ย นี้ ตี ค วามได้ ว่ า คณะกรรมการที่ มี ภ าวะผู้ น า
วิสัยทัศน์ และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุด
ของบริ ษั ท และผู้ ถื อ หุ้ น โดยรวม มี ระบบแบ่ งแยกบทบาทหน้ า ที่
ความรับผิดชอบที่ชัดเจน และดูแลให้บริษัทมีระบบงานที่ให้ความ
เชื่อ มั่น ได้ว่ากิจกรรมต่ าง ๆ ของบริษั ท ได้ด าเนิ นไปในลั กษณะที่
ถูกต้องตามกฎหมายและมีจริยธรรม จะช่ วยให้ผู้บริหารปฏิบัติงาน
เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้มสี ่วนได้เสียโดยรวม จะสามารถ
สร้างมูลค่ากิจการผ่านการวางแผนภาษีได้
แนวคิดของการกากับดูแลกิจการ
การก ากั บ ดู แ ลกิ จการที่ ดี หมายถึ ง การจั ด โครงสร้างและ
กลไกการบริหารจัดการภายใน เพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่าง
คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ถือหุ้น โดยมีวัตถุประสงค์
ที่สาคัญในการสร้างประโยชน์ที่เหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้น โดยคานึงถึงผู้
มีส่วนได้เสียโดยรวมเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันนาไปสู่
การเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัท โดยงานวิจัยของ วรพงษ์ แก้วคา [8]
และ เกรียงไกร บุญเลิศอุทัย และ อนุวัฒน์ ภักดี [9] อธิบายไว้ว่า
แนวคิดการกากับดูแลกิจการคือ ระบบที่จัดให้มีโครงสร้างและของ
ความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ และผู้ถือหุ้น เพื่อ
สร้างความสามารถในการแข่งขัน นาไปสู่ความเจริญเติบโตและเพิ่ม
มูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว โดยคานึงถึงผู้มีส่วนได้เสียอื่นและ
สังคมเป็นหลัก
การกากับดูแลกิจการมีความจาเป็นและเป็นทางเลือกหนึ่ง
ซึ่ งช่ ว ยรั ก ษามู ล ค่ า เพิ่ ม ของกิ จ การและส่ ว นของเจ้ าของได้ เมื่ อ
ผู้บริหารมีพฤติกรรมที่เห็นเฉพาะประโยชน์ส่วนตน และเป็นนักฉวย
โอกาส และสามารถทาลายมูลค่าของกิจการ [10] การสร้างความ
เชื่อมั่นเพียงประการเดียว ยังไม่เพียงพอสาหรับ บริษัทจดทะเบียน
เนื่องจากทั้งภาคธุรกิจและผู้ลงทุนต่ างต้องการผลประกอบการที่ดี
ของกิจการ กิจการสามารถปรับตัวให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพธุรกิจได้ และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับ ผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้
กิ จ การสามารถเติ บ โตอยู่ ร อดได้ ใ นระยะยาวด้ ว ย ดั ง นั้ น
คณะกรรมการก ากั บ หลั ก ทรัพ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์จึ งได้ อ อก
หลั ก การก ากั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี หรื อ Corporate Governance
Code (CG) Code เพื่อเป็นหลักปฏิบัติให้คณะกรรมการบริษัท ซึ่ง
เป็นผู้นาหรือผู้รับผิดชอบสูงสุดขององค์กรนาไปปรับใช้ในการกากับ

ดู แลกิ จ การมี ผ ลประกอบการที่ ดี ในระยะยาว โดยมุ่ งไปที่ ค วาม
ชัดเจนของบทบาทความเป็นผู้น าของคณะกรรมการ นอกจากนี้
ค ะ แ น น การก ากั บ กั บ ดู แ ล จึ งเป็ น ตั ววั ด ก ารท างาน ขอ ง
คณะกรรมการบริ ษั ท โดยคณะกรรมการบริ ษั ท นั้ น ควรมี ค วาม
หลากหลาย เพื่อสร้างความมีประสิทธิภาพของการปฏิบัติหน้าที่
คะแนนการกากับดูแลที่สูงจะทาให้งบการเงินมีความทันต่อเวลา
คะแนนการก ากั บ ดู แ ลจึ งเป็ น สิ่ งที่ นั ก ลงทุ น ให้ ค วามส าคั ญ มาก
เพราะคะแนนการกากับดูแลกิจการจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ดาเนินงานและสอดคล้องกับแนวคิดการกากับดูแลกิจการที่ดี [11]
แนวคิดเกี่ยวกับการวางแผนภาษี
การวางแผนภาษี คือ การกาหนดวิธีป ฏิ บัติ ไว้ล่วงหน้ า
หรือการเตรียมการเพื่อเสียภาษีให้ถูกต้องครบถ้วน และสามารถ
ประหยัด ภาษี ได้ โดยใช้ วิธีการที่ ไม่ ผิด กฎหมาย (Legal Means)
นอกจากนี้ การวางแผนภาษี อ ากร ยั งหมายถึ งการจัด การธุรกิ จ
หรือการงานส่วนตัว เพื่อช่วยทาให้เสียภาษีน้อยที่สุด การวางแผน
ภาษีอากรเป็นงานส่วนหนึ่งในการประกอบธุรกิจโดยเกี่ยวข้องกับ
การบริ ห ารจั ด การทางภาษี อ ากร (Tax Management) ทั้ ง นี้
การวางแผนภาษีอากรจะต้องกระทาก่อนเริ่มต้นประกอบธุรกิจ ใน
ระหว่างประกอบธุรกิจ และแม้จะเลิกประกอบธุรกิจ ก็ต้องมีการ
วางแผนภาษีอากรด้วย นอกจากนี้ ในการทานิติกรรมสัญญาหรือ
ธุรกรรม
ปัจจัยอื่นที่มีผลกระทบต่อการวางแผนภาษี
ขนาดของบริษัท (Firm Size)
ขนาดของบริษัท (Firm Size) อิทธิพลกับการวางแผนภาษี
งานวิจัยของ สัตยา ตันจันทร์พงษ์ และ รัชนียา บังเมฆ [6] ที่ศึกษา
เรื่องอิทธิพ ลของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ
และโครงสร้างการถือหุ้นที่มีผลต่อการวางแผนภาษี หลักฐานเชิง
ประจักษ์จากประเทศไทย พบว่า บริษัทขนาดใหญ่นั้นจะมีอิทธิพล
ต่อการวางแผนภาษีที่เพิ่มขึ้น
อั ต ราผลตอบ แทน ต่ อ สิ น ทรั พ ย์ ร วม (Return On
Assets)
เป็นอัตราส่วนที่แสดงความสามารถของกิจการในการสร้าง
ผลตอบแทนจากสิ น ทรั พ ย์ ที่ มี ยิ่ งกิจ การมี ค่ า ROA สู ง แสดงว่ า
กิจการมีการบริหารจัดการสินทรัพย์อย่างดี สามารถใช้สินทรัพย์ใน
การสร้างรายได้ อย่ างมี ป ระสิ ท ธิภ าพ และสามารถสร้างก าไรได้
งานวิจัยของ อุทัยวรรณ เสมอจิตร และ สุภาวดี สุขีชีพ มอสส์ [12]
และงานวิจัยของ สุชาดา ศรีสกลกิจ [13] พบว่า ความสามารถใน
การทากาไรของบริษัทมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อการวางแผนภาษี
เช่นเดียวกัน
จากการทบทวนวรรณกรรมข้างต้น จึงตั้งสมมติฐานในการ
วิจัย ดังนี้
สมมติฐานงานวิจั ยที่ 1 : คะแนนการกากับ ดูแลกิ จการมี
ความสัมพันธ์ในทิศทางบวกกับการวางแผนภาษี
สมมติฐานงานวิจัยที่ 2 : ขนาดของคณะกรรมการบริ ษัท มี
ความสัมพันธ์ในทิศทางบวกกับการวางแผนภาษี
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สมมติฐานงานวิจัยที่ 3 คณะกรรมการที่ มีค วามเชี่ ยวชาญ
ทางบัญชีและการเงินมีความสัมพันธ์ในทิศทางบวกกับการวางแผน
ภาษี

สมมติ ฐานงานวิ จั ยที่ 4 : ค่ า ตอบแทนคณะกรรมการมี
ความสัมพันธ์ในทิศทางบวกกับการวางแผนภาษี

การศึกษานี้ จึงนาเสนอกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้
คะแนนการกากับดูแลกิจการ (CGR)
คุณลักษณะของคณะกรรมการ
 ขนาดของคณะกรรมการ (BSIZE)
 คณะกรรมการที่มีความเชี่ยวชาญทางบัญชีและการเงิน (BACC)
 ค่าตอบแทนคณะกรรมการ (BC)
ตัวแปรควบคุม
ขนาดของกิจการ (FSIZE) อัตราผลตอบแทนสินทรัพย์ (ROA)

การวางแผนภาษี (TP)

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
(4) ค่ า ตอบ แทนคณ ะกรรมการ (BC) = จ านวนเงิ น
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ
(5) ขนาดของกิจการ (FSIZE) = สินทรัพย์รวม ณ วันสิ้นปี
(6) อัตราผลตอบแทนสินทรัพย์ (ROA) = กาไรสุทธิ/
สินทรัพย์
(7) การวางแผนภาษี (TP) = ค่าใช้จ่ายทางภาษี/ สินทรัพย์

3. วิธีการดาเนินงานวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ใช้ข้อมูลทุติยภูมิจากข้อมูลงบการเงิน จาก
SETSMART ของบริ ษั ท ที่ จ ดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง
ประเทศไทย ในกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง จานวน
4 ปี (2559 – 2562) จานวน 347 ข้อมูลรายปี ดังนี้
ปี
2562
2561
2560
2559
จานวนบริษัท
87
89
86
85

การวิเคราะห์ข้อมูล
งานวิจัยครั้งนี้ใช้สถิติเชิงพรรณนาและสมการถดถอยเชิงพหุ
ในการวิเคราะห์เพื่อศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของคะแนนการกากับ
ดูแลกิจการและคุณลักษณะของคณะกรรมการที่มีต่อการวางแผน
ภาษีในกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง ของบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยแบบจาลองที่ใช้
ในการศึกษา คือ
TP = β0+ β1CGR +β2BSIZE +β3 BACC+ β4BC+ β5
FSIZE+ β6ROA +

ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา
(1) คะแนนการก ากั บ ดู แ ลกิ จ การ (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) คณะกรรมการที่มีความเชี่ยวชาญทางบัญชีและการเงิน
(BACC) = จานวนคณะกรรมการที่มีความเชี่ยวชาญทางบัญชีและ
การเงิน/จานวนคณะกรรมการบริษัท
ตารางที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับคะแนนการกากับดูแลกิจการ (CGR)

คะแนนการกากับดูแลกิจการ (CGR)
รวม
ไม่ปรากฏผลการ
ระดับดี
ระดับดีมาก
ระดับดีเลิศ
ประเมิ
ปีที่ศึกษา
2562
8 น
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 พบว่าคะแนนการประเมินการกากับ ดูแล
เท่ากัน คือร้อยละ 27.67 (96/347) และไม่ปรากฏผลการประเมิน
กิจการของกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้างส่วนใหญ่อยู่
จาก Thai IOD ร้อยละ 16.43 (57/347) และพบว่าบริษัท มี การ
ในระดับดีเลิศ (5 คะแนน) ร้อยละ 28.24 (98/347) รองลงมาคือ
ปฏิบัติตามข้อกาหนดของหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี โดยผลการ
ระดั บ ดี ม าก (4 คะแนน) และระดั บ ดี (3 คะแนน) ในจ านวนที่
ประเมินในระดับดีเลิศมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................
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ตารางที่ 2 ค่าสถิติพื้นฐานของตัวแปร
ตัวแปร
ขนาดของคณะกรรมการ (BSIZE) : คน
คณะกรรมการที่มีความเชี่ยวชาญทางบัญชีและการเงิน (BACC) : เท่า
ค่(BACC)
าตอบแทนคณะกรรมการ (BC) : ล้านบาท
ค่าตอบแทนคณะกรรมการ (BC) : Log.*
ขนาดของกิจการ (FSIZE) : ล้านบาท
ขนาดของกิจการ Log.*
อัตราผลตอบแทนสินทรัพย์ (ROA) : เท่า
การวางแผนภาษี (TP) : เท่า

Mean
6.77
1.62
8,420.71
15.49
29,997.48
16.22
0.05
0.03

Std. Dev
3.37
1.00
10,689.74
0.95
67,013.07
1.42
0.07
0.32

Min.
Max.
6.00
15.00
5.00
4.67
360.00 84,951.75
12.79
18.26
325.32 634,733.23
12.69
20.27
-0.65
0.31
-0.05
6.05

หมายเหตุ: N = 347 Firm year observation

* เนื่องจากข้อมูลค่าตอบแทนคณะกรรมการ และขนาดของบริษัทแจกแจงไม่ปกติ จึงปรับข้อมูลเพื่อให้ผ่านเงื่อนไขในการทดสอบข้อมูลทาง
สถิติ
มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานสูงถึง 67,013.07 ล้านบาท นั่นคือบริษัทมี
การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการที่แตกต่างกันมาก รวมทั้ง ขนาด
ของบริษัทซึ่งวัดโดยสินทรัพย์รวมมีความแตกต่างกันอีกด้วยเช่นกัน
โดยผู้ วิ จั ย ตรวจสอบการแจกแจงของข้ อ มู ล เชิ งปริ ม าณโดยใช้
Boxplot พบว่ า ข้ อ มู ล มี ก ารกระจายตั ว ไม่ เป็ น แบบปกติ (Nonnormal distribution) จึ ง แ ก้ ไ ขปั ญ ห าโด ย การล อกาลิ ทึ ม
ธรรมชาติตัวแปร

จากตารางที่ 2 พบว่าขนาดของคณะกรรมการ (BSIZE) มี
ค่าเฉลี่ย ร้อยละ 6.77 โดยมีค่าสูงสุด 15 คน และค่ าต่ าสุด 6 คน
คณะกรรมการที่มีความเชี่ยวชาญทางบัญ ชีและการเงิน 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)
ตารางที่ 3 แสดงค่าสหสัมพันธ์เพียร์สัน

CG
BSIZE BACC
EC FSIZE ROA
TP
คะแนนการกากับดูแลกิจการ (CGR)
1.0000
ขนาดของคณะกรรมการ (BSIZE)
.150** 1.0000
คณะกรรมการที่มีความเชี่ยวชาญทางบัญชีและการเงิน (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
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) ของตัวแปรแต่ละคู่ของกลุ่มตัวอย่าง โดย
พบว่า ตัวแปรอิสระมีค่าการทดสอบอยู่ระหว่าง 0.0200 – 0.414
ซึ่งมีความสัมพันธ์กันไม่เกิน 0.65 (Burns & Grove, 1993) จึงไม่
เกิดปัญหา Multicollinearity และเป็นไปตามเงื่อนไขการวิเคราะห์
Multiple Regression และความสัมพันธ์ระหว่างตั วแปรอิสระที่มี
ความสัมพันธ์ต่อตัวแปรตาม พบว่า คะแนนการกากับดูแลกิจการ

(CGR) ขนาดของคณะกรรมการ (BSIZE) และคณะกรรมการที่ มี
ความเชี่ยวชาญทางบัญ ชีและการเงิน (BACC) มีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางลบการวางแผนภาษี ส่วนค่าตอบแทนคณะกรรมการ (BC)
มีความสัมพันธ์ในทิศทางบวกการวางแผนภาษี ในส่วนของตัวแปร
ควบคุม พบว่า ขนาดของกิจการ (FSIZE) และอัตราผลตอบแทน
สินทรัพย์ (ROA) มีความสัมพันธ์ในทิศทางบวกการวางแผนภาษี
โดยการแสดงผลการวิเคราะห์ ดังตารางที่ 4
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ตารางที่ 4 แสดงผลการทดสอบตามสมติฐานงานวิจัย
ตัวแปร
(Constant)
คะแนนการกากับดูแลกิจการ (CGR)
ขนาดของคณะกรรมการ (BSIZE)
คณะกรรมการที่มีความเชี่ยวชาญทางบัญชีและการเงิน (BACC)
ค่าตอบแทนคณะกรรมการ (BC)
ขนาดของกิจการ (FSIZE)
อัตราผลตอบแทนสินทรัพย์ (ROA)
Adjusted R Square = 37.10 %, Durbin-Watson = 2.170

Coefficients
.006
.002
.000
.000
.001
-.001
.087

T - Value
.651
3.517
1.977
.226
1.040
-2.760
11.729

P-Value
.516
.001***
.049**
.821
.299
.006***
.000***

หมายเหตุ *** p-value < 0.01 (two-tailed), ** p-value < 0.05 (two-tailed)
ไทยและหน่วยงานอื่น ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาตลาดทุน
ควรส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนไทยนั้นมีการกากับดูแลกิจการที่ดี
รวมทั้งฝ่ายบริหารสามารถนาข้อมูลไปใช้ในการจัด สรรทรัพยากร
และการลงทุ น ให้ มี ค วามเหมาะสมกั บ ผลประโยชน์ ที่ ได้ รับ โดย
จั ด สรรบุ ค ลากรและงบประมาณเกี่ ย วกั บ คณะกรรมการบริ ษั ท
นอกจากนี้อาจพิจารณาเพิ่มคณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี

จากตารางที่ 4 ในการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุเพื่อทดสอบ
ผลกระทบของคะแนนการกากับดูแลกิจการและคุณลักษณะของ
คณะกรรมการที่มีต่อการวางแผนภาษีในกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
และการก่อสร้าง ของบริษั ทจดทะเบี ยนในตลาดหลัก ทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทยพบว่า คะแนนการกากับดูแลกิจการ (CGR) และขนาด
ของคณะกรรมการ (BSIZE) มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อการวางแผน
ภาษี (TP) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ส่วนคณะกรรมการที่มีความ
เชี่ ย วชาญ ทางบั ญ ชี แ ละการเงิ น (BACC) และค่ า ตอบแทน
คณะกรรมการ (BC) ไม่พบความสัมพันธ์ต่อการวางแผนภาษี แสดง
ให้ เห็ น ว่ า ค ะ แ น น ก ารก ากั บ ดู แ ล กิ จ ก าร แ ล ะข น าด ขอ ง
คณะกรรมการมีบทบาทต่อการวางแผนภาษี ในส่วนของตัวแปร
ควบคุมพบว่า ขนาดของกิจการ (FSIZE) พบว่ามีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางลบต่อการวางแผนภาษี และอั ตราผลตอบแทนสิ นทรัพ ย์
(ROA) มีความสัมพันธ์ในทิศทางบวกกับการวางแผนภาษี อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ โดยตัวแปรอิสระสามารถพยากรณ์การวางแผน
ภาษีได้ร้อยละ 37.10 และค่าความคลาดเคลื่อนไม่มี ความสัมพันธ์
กันระหว่างตัวแปรอิสระ (ค่า Durbin-Watson = 2.170)

ข้อเสนอแนะงานวิจัย
งานวิ จั ย นี้ พ บว่ า คณะกรรมการที่ จ บบั ญ ชี แ ละการเงิ น
(BACC) คะแนนการกากับดูแลกิจการ (CG) มีความสัมพันธ์กับการ
วางแผนภาษีที่ ดังนั้นหน่วยงานกากับดูแลบริษัทจดทะเบียนไทย
และหน่วยงานที่มีส่วนในการพัฒนาตลาดทุน ควรส่งเสริมให้บริษัท
จดทะเบียนไทยจัดให้มีคณะกรรมการที่มีขนาดตามการประกอบ
ธุรกิ จเพิ่ ม ขึ้น รวมทั้ งงานวิจั ย ครั้งต่อ ไปควรมี ก ารศึ ก ษาเพิ่ ม เติ ม
เกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการตาม CG Code ในระยะเวลาที่นาน
ขึ้นและเป็นช่วงที่เกิดผลกระทบของโรคอุบัติใหม่ (COVIC-19) และ
เพิ่มลักษณะโครงสร้างผู้ถือหุ้น ที่ยังไม่มีงานวิจัยในประเทศไทยได้
ทาการศึกษา อาทิเช่น ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ
เป็นต้น

สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาผลกระทบของคะแนนการกากับดูแลกิจการ
และคุณ ลัก ษณะของคณะกรรมการที่ มี ต่อ การวางแผนภาษี ของ
งานวิจั ย นี้ ผลการศึ ก ษาแสดงให้ เห็ น ว่า คะแนนการก ากั บ ดู แ ล
กิจการและขนาดของคณะกรรมการมีคเชิงบวกต่อการวางแผนภาษี
(TP) (ยอมรับสมมติฐานที่ 1 และ 2) แสดงถึงหากกิจการมีคะแนน
การกากับดูแลกิจการที่สูงขึ้น รวมทั้งหากมีจานวนคณะกรรมการ
บริษัทเพิ่มขึ้นจะสามารถช่วยเพิ่มการวางแผนภาษี ซึ่งหลักปฏิบัติ
ของ CG Code ซึ่งสะท้อนผ่านคะแนนการกากับดูแลกิจการเป็นข้อ
ค้นพบของ สัตยา ตันจันทร์ พงษ์ และ รัชนียา บังเมฆ [6] เกรียง
ไกร บุ ญ เลิ ศอุ ทั ย และ อนุ วัฒ น์ ภั ก ดี [9] สามารถอธิบ ายได้ว่ า
บทบาทของการกากับดูแลกิจการจึง มีอิทธิพลต่อการวางแผนภาษี
ของบริษัท พบว่า ในมุมมองของผู้บริหารในฐานะเป็นตัวแทนของผู้
ถือหุ้นการวางแผนภาษีเชิงรุก (Tax Aggressive Planning) เพื่อให้
กาไรทางภาษีลดลง ดังนั้น หน่วยงานกากับดูแลบริษัทจดทะเบียน
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ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Impact of the Earnings Values, Book Values and Cash Flow on Stock Price
of Listed Companies on The Stock Exchange of Thailand
ชลอ หนูอินทร์1 ณัฐธิดา ถุงทรัพย์โต2 เกวลิน นิลพฤกษ์3 กฤตพร บุญมี4 และ เพ็ญพระพักตร์ มานะปรีชาดีเลิศ5
สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
chalorrr@gmail.com; 2Email janenatthida42@gmail.com; 3Email: Kawarin52542@gmail.com;
4Email: gittaporn65069@gmail.com; 5Email: penprapak.m@rmutsb.ac.th

1Email:

บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบของกาไรทางบัญชี มูลค่าตามบัญชีและกระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงานที่มีต่อ
ราคาหลักทรัพย์ ซึ่งทาการวิจัยเชิงประจักษ์ โดยใช้กลุ่มตัวอย่างจากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยยกเว้นบริษัทที่
อยู่ในกลุ่มธุรกิจการเงิน กองทุน และบริษัทที่อยู่ระหว่างฟื้นฟูผลการดาเนินงาน ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษารวมทั้งสิ้น 467 บริษัท (1,821 ข้อมูล
รายปี) โดยเก็บรวมรวบข้อมูลจากฐานข้อมูล SETSMART ในปี พ.ศ. 2558 – 2562 และวิเคราะห์ผลทางสถิติโดยใช้ การวิเคราะห์ความถดถอย
เชิงพหุ ผลการวิจัยพบว่า กาไรทางบัญชีและมูลค่าตามบัญชี มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับราคาหลักทรัพย์ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ส่วนกระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงานไม่มีความสัมพันธ์กับราคาหลักทรัพย์ ซึ่งสามารถสรุปได้ว่าข้อมูลกาไรทางบัญชี และมูลค่าตามบัญชี
สามารถใช้เป็นข้อมูลปัจจัยพื้นฐานในการอธิบายราคาหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้
คาสาคัญ : กาไรทางบัญชี, มูลค่าตามบัญชี, 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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สภาพคล่องของบริษัทในอนาคต เพื่อเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์การ
เติบโตของบริษัทจดทะเบียนอีกด้วย
จากวรรณกรรมข้างต้น เกี่ยวกับข้อมูลของตัวเลขในงบการเงิน
ไม่ว่าจะเป็นกาไรทางบัญชี มูลค่าตามบัญชี ซึ่งถูกจัดทามาตรฐานการ
รายงานทางการเงินและข้อมูลที่จัดทาตามเกณฑ์เงินสด ยังพบความ
ขัดแย้ งของข้ อมู ล อั นเนื่ องจากเป็ นก าไรทางบั ญชี มู ลค่ าตามบั ญชี
นาเสนอตัวเลขตามหลักเกณฑ์บัญชีคงค้าง ข้อมูลที่แสดงในงบการเงิน
นั้นจะไม่ได้เกิดขึ้นเมื่อมีการรับหรือจ่ายเงินสด ผลการดาเนินงานของ
บริษั ทในงบกาไรขาดทุ นจึงไม่เพี ยงพอต่ อการตั ดสิ นใจในการลงทุ น
งานวิจัยของ เพ็ญนิภา พรหมโคตร และ นงค์นิตย์ จันทร์จรัส [10]
ยังยืนยันผลการศึกษาเพิ่มเติมว่า งบกระแสเงินสดจึงเป็นแหล่งข้อมูลที่
สาคัญเนื่องจากให้ข้อมูลถึงแหล่งที่ไปที่มาในกิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับ
เงินสด โดยแสดงให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงเงินสดในบริษัทมีการได้มา
และใช้ไปมากน้ อยเพียงใด ท าให้เห็ นถึงนโยบายเกี่ยวกับการบริหาร
เงินสดของกิจการ สภาพคล่องทางการเงิน การกู้ยืมเงิน การชาระหนี้
การจ่ายเงินปันผล รวมทั้งสามารถบอกถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
ทางการเงิ น เพื่ อ ประเมิ น ความเสี่ ยงของบริ ษั ท ตลอดจนการวาง
แผนการตัดสินใจทางการเงินได้ในอนาคต งบกระแสเงินสดจึงถือเป็น
ข้อมูลทางบัญชีที่เป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนเพื่อใช้ในการประกอบการ
ตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ โดยสามารถนาไปใช้เป็นแนวทางในการ
วิเคราะห์งบการเงินและเป็ นประโยชน์ต่ อผู้บริหารในการวางแผนใน
การดาเนินงานขององค์กรได้อีกด้วย
คุ ณค่ าของข้ อมู ลทางบั ญชี เหล่ านี้ จึ งเป็ นค าถามงานวิ จั ยใน
บริษั ทของประเทศไทยว่ า การวิ เคราะห์ ความเชื่ อมั่ นของนั กลงทุ น
เกี่ ย วกั บ ก าไรทางบั ญ ชี มู ล ค่ าตามบั ญ ชี รวมทั้ งกระแสเงิ น สด
โดยเฉพาะเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน สามารถบ่งชี้ทิศทางของราคา
หลักทรัพย์นั้นได้หรือไม่ โดยคุณค่าของงานวิจัยนี้เพื่อเป็นหลักฐานเชิง
ประจักษ์ นาเสนอเป็นข้อมูลพื้นฐานในการพิจารณาตัดสินใจลงทุนเพื่อ
เพิ่มความถูกต้องและเหมาะสม อาจเกิดประโยชน์อย่างมากกับธุรกิจ
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และธุรกิจที่กาลังพัฒนาเพื่อเสริมสร้าง
การขยายตัวของเศรษฐกิจ และเพิ่มการเข้ามาของนักลงทุนต่อบริษัทที่
มีผลการดาเนินการทางกาไรและกระแสเงินสดที่น่าเชื่อถือ

1. ที่มาและความสาคัญของปัญหา
ข้อมูลกาไรทางบัญชีและมูลค่าตามบัญชี มีบทบาทสาคัญต่อ
นักลงทุ น รวมทั้งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสาหรับผู้สนใจร่วมลงทุนกับ
ฝ่ายบริหาร และผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของกิจการ
โดยเป็นข้อมูลที่แสดงให้เห็นว่าบริษัทนั้นมีสภาพคล่องและทิศทางเป็น
อย่างไร จากการศึกษาของ Ball & Brown [1] และ Beaver [2] พบว่า
มีงานวิจัยเป็นจานวนมากที่ทาการศึกษาเกี่ยวกับคุณค่าของตัวเลขใน
งบการเงิ นของมู ลค่ า ตามบั ญ ชี (Book Value) และก าไรทางบั ญ ชี
(Earning) โดย Feltham & Ohlson [3] และ Easton [4] ยื น ยั น ว่ า
ผลลัพธ์งานวิจัยทั่วโลก พบว่าตัวเลขจากงบการเงินเป็นข้อมูลที่สาคัญ
ในการส่งสัญญาณต่อการประเมินมูลค่าของส่วนของผู้ถือหุ้น (Equity
Valuation) โดยเฉพาะหลั กฐานที่ ส าคั ญในการศึ กษาของ Dechow.
et., al. [5] และ Landsman. et., al. [6] พบว่ า ก าไรทางบั ญ ชี เป็ น
ข้อมูลที่สาคัญที่มีอิทธิพลต่อการประเมินมูลค่ากิจการมากกว่าข้อมูล
ด้านกระแสเงินสด โดยให้เหตุผลว่า ข้อมูลกาไรทางบัญชี ในงบกาไร
ขาดทุนนั้น สามารถพยากรณ์กระแสเงินสดในอนาคตได้มากกว่าข้อมูล
ในด้านกระแสเงินสดในปัจจุบั น ข้อมูลกาไรทางบัญชีและมูลค่าตาม
บัญชี จึงเป็นปัจจัยพื้นฐานที่นักลงทุนให้ความสาคัญต่อการตัดสินใจที่
จะลงทุน อันเนื่องมาจากกาไรทางบัญชีมีความสัมพันธ์โดยตรงกับราคา
หลักทรัพย์ กล่าวคือ เมื่อบริษัทเปิดเผยข้อมูลกาไรทางบัญชีและมูลค่า
ตามบั ญชี นั กลงทุ นสามารถใช้ ประโยชน์ จากข้ อมู ลดั งกล่ าวในการ
พยากรณ์ผลการดาเนินงานในอนาคตและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ในการ
ประกอบการตัดสินใจเข้าไปร่วมลงทุน วัลลภ บั วชุม และ สุรศัก ดิ์
ดอนปั ด [7] ให้ ข้ อ สรุ ป ไว้ ว่ า หากบริ ษั ท มี ค วามสามารถในการ
ดาเนินงาน โดยมีกาไรสูง จะส่งผลต่อฐานะของกิจการในอนาคต ซึ่งนัก
ลงทุ นสามารถน าข้ อมู ลมาเป็ นปั จจั ยหนึ่ งในการพิ จารณา และถ้ า
บริษัทมีข้อมูลกาไรจากการดาเนินงานในปัจจุบันที่มีคุณภาพ จะส่งผล
ท าให้ บริ ษั ทสร้ างความเชื่ อมั่ นได้ อย่ างน่ าเชื่ อถื อให้ แก่ ผู้ ที่ ต้ องการ
ลงทุนได้ ในทางกลับกันหากข้อมูลที่นักลงทุนได้รับไม่มีคุณภาพ และ
ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ของนักลงทุน หรือข้อมูลถูกบิดเบือน จะส่งผล
กระทบต่ อการตั ดสิ นใจท าให้ นั กลงทุ นขาดความเชื่ อมั่ น อาจเกิ ด
ข้อผิดพลาดและส่งผลเสียต่อรายได้ของกิจการตามมาในอนาคต ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย [8]
จากข้อมูลในอดีตพบว่ากาไรทางบัญชีและมูลค่าตามบัญชี มี
บทบาทสาคัญต่อนักลงทุน โดยกาไรทางบัญชีทาหน้าที่ในการอธิบาย
ราคาหลั กทรัพย์ ถ้ าข้ อมู ลรายงานทางการเงินแสดงถึ งผลก าไรทาง
บัญชีและมูลค่าตามบัญชีสูง จะส่งผลให้ราคาหลักทรัพย์เพิ่มสูงขึ้นตาม
ไปด้วย แต่จากการศึกษาของ Ball & Brown [1] และ Beaver [2] นั้น
ยังพบว่ากระแสเงินสดยังคงเป็นสิ่งบ่ งชี้ที่สาคัญของนักลงทุ นโดยให้
ข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ของบริษัท ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการประเมินความสามารถของผู้บริหาร
(Managerial Ability) ในการบริ หารสภาพคล่ องของบริ ษั ทที่ ผ่ านมา
งานวิจัยของ กัญ ญาวีร์ ทิพย์ธนะกาญจน์ (2559) [9] ยังยืน ยันว่า
นักลงทุนในตลาดทุนไทย ยังใช้ข้อมูลของกระแสเงินสดในการพยากรณ์

2. ทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดการตอบสนองของตลาดต่อข้อมูลข่าวสาร
Bismark Badu & Kingsley Opoku Appiah (2018) [11]
อธิบายว่าการตอบสนองของตลาดต่อข้อมูล ข่าวสารเป็นแนวคิดใน
การสืบหาข้อมูลข่าวสารทางการตลาด มีความสาคัญอย่างยิ่งในการ
ที่จะทาความเข้าใจในความหมาย เพื่อให้ชัดเจนในความแตกต่าง
ระหว่าง ข้อมูล (Data) สารสนเทศ (Information) และการสืบหา
ข้อมูล (Intelligence) นักลงทุนมีพฤติกรรมในการเลือกลงทุนโดย
พิ จ ารณ าจากข้ อ มู ล ณ ระดั บ ความเสี่ ย ง จึ ง เลื อ กลงทุ น ใน
หลักทรัพย์ที่มีระดับความเสี่ยงต่า และเลือกลงทุนในหลักทรัพย์ที่
ให้อัตราผลตอบแทนสูง นักลงทุนจึงมีความต้องการข้อมูลข่าวสาร
เพื่อใช้ในการตัดสินใจและประเมินผลที่คาดว่าจะได้รับในอนาคต
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จึ ง มี พ ฤติ ก รรมตอบสนองต่ อ ข้ อ มู ล ข่ า วสาร คื อ นั ก ลงทุ น มี
ความสามารถในการรับรู้ข่าวสาร จึงมีความเชื่อมั่น และคาดหวังต่อ
ความสามารถในการท าก าไรของบริ ษั ท ที่ แ ตกต่ า งกั น ไป โดย
ผลตอบแทนในห ลั ก ทรั พ ย์ ที่ จ ะได้ รั บ ในอนาคตขึ้ น อยู่ กั บ
ความสามารถในการทากาไรของบริษัท เมื่อบริษัทประกาศกาไร
นักลงทุนจะวิเคราะห์ โดยหากกาไรของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์มี
ผลตอบแทนที่จะได้รับในอนาคตสูงขึ้น จะเกิดแรงจูงใจในการซื้อ
หลักทรัพย์ ในทางกลับกันหากกาไรของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์มี
ผลตอบแทนที่จะได้รับในอนาคตลดลง จะเกิดแรงจูงใจที่จะขาย
หลักทรัพย์ จุฬารัตน์ กันจันวงศ์ [12]

การเงินให้มีคุณภาพที่ดีที่สุด จึงแสดงให้เห็นว่าผู้ลงทุนหรือตลาด
ทุ น มี ค วามเชื่ อ มั่ น ต่ อ ก าไรทางบั ญ ชี ม ากขึ้ น ภายหลั งการจั ด ตั้ ง
คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งงานวิจัยข้างต้นสนับสนุนว่ากาไรทาง
บัญชีและมูลค่าตามบัญชีสามารถสะท้อนความเชื่อมั่นของนักลงทุน
ได้อย่างมีนับสาคัญ
แนวคิดเกี่ยวกับกระแสเงินสด
กัญญาวีร์ ทิพย์ธนะกาญจน์ [9] ให้ข้อสนับสนุนว่า กระแส
เงินสด (Cash flow) เป็นสิ่งบ่งชี้ที่สาคัญของนักลงทุนโดยให้ข้อมูล
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ของบริ ษั ท ซึ่ งเป็ น ประโยชน์ ต่ อ การประเมิ น ความสามารถของ
ผู้ บ ริ ห าร (Managerial Ability) ในการบริ ห าร จั ด การเงิ น สด
รวมถึ งชี้ ให้ เห็ น ถึ งสภาพคล่ อ งของบริ ษั ท ที่ ผ่ า นมา (Backward
Looking Information) นักลงทุนยังสามารถใช้ข้อมูลของกระแส
เงินสดในการพยากรณ์สภาพคล่องของบริษัท ในอนาคต (Forward
Looking Information) เพื่ อ เป็ น เครื่ อ งมื อ ในการวิ เคราะห์ ก าร
เติบโตของผลประกอบการอีกด้วย รายงานทางการเงินของบริษัท
เป็ น สารสนเทศที่ ส าคั ญ ในการสื่ อ สารข้ อ มู ล ของบริษั ท ไปยั งนั ก
ลงทุ น ให้ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ทรั พ ยากรที่ มี ผ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจเชิ ง
เศรษฐกิจเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน แต่อย่างไรก็
ตามงบการเงิ น เหล่ า นี้ จั ด ท าตามหลั ก เกณฑ์ บั ญ ชี ค งค้ าง ดั งนั้ น
ข้อ มูลที่แสดงในงบการเงิน นั้น จะไม่ได้ เกิดขึ้น เมื่อมี การรับ หรือ
จ่ายเงินสดเท่านั้น ผลการดาเนินงานของบริษัทในงบกาไรขาดทุน
จึงไม่เพียงพอต่อการตัดสินใจในการลงทุ น งบกระแสเงินสดเป็ น
ประโยชน์ ทั้ งต่อ ผู้ใช้งบการเงิน ทั้งภายในและภายนอก โดยปกติ
บริ ษั ท มหาชนจะมีก ารจัด ท างบกระแสเงิน สดตามข้อ บั งคับ ของ
ตลาดหลักทรัพย์ และจากการที่บริษัทมีความต้องการแหล่งเงินทุน
จากภายนอก เช่น ธนาคาร หรือสถาบันการเงินอื่นๆ ซึ่งเป็นบุคคล
ที่ พิ จ ารณาให้ สิ น เชื่ อ ทางการเงิ น มี ค วามต้ อ งการทราบข้ อ มู ล
เกี่ยวกับกระแสเงินสดรับและกระแสเงินสดจ่ายของบริษั ท เพื่ อ
นามาประกอบการพิจารณา ซึ่งข้อมูลเพียงแค่งบกาไรขาดทุนจึงไม่
เพียงพอต่อการตัดสินใจ โดยงบกระแสเงินสดสามารถช่วยประเมิน
ความสามารถการจ่ายชาระหนี้ในอนาคต ความสามารถในการจ่าย
ชาระคืนเงินกู้และดอกเบี้ย ในขณะเดียวกันผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้น
ยังต้องการทราบว่าบริษัทมีสภาพคล่องทางการเงินดีหรือไม่นั้น ไม่
สามารถพิจารณาได้จากผลกาไรหรือขาดทุนที่แสดงในงบกาไรเพียง
อย่างเดียว และข้อมูลกาไรสุทธินั้นไม่สามารถบอกถึงกระแสเงินสด
ที่เป็นบวก เนื่องจากงบกาไรขาดทุนจัดทาตามหลักเกณฑ์คงค้าง
ดั งนั้ น การที่ จ ะทราบว่ า บริษั ท มี ส ภาพทางการเงิน อย่ า งไร ต้ อ ง
พิจารณาจากเงินสดที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงจากงบกระแสเงินสด โดย
การจัดทางบกระแสเงินสดเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลทางการเงิน
เพื่ อ ช่ ว ยในการพยากรณ์ ค วามต้ อ งการใช้ เงิน สดอี ก ด้ ว ย ทั้ งนี้
รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน เพื่ อมิให้ กิจการเกิดภาวะ
ขาดสภาพคล่ อ ง รวมไปถึงเป็ น ตั วบ่ งชี้ ถึ งจ านวนเงิน ระยะเวลา
และความแน่นอนที่กระแสเงินสดจะเกิดขึ้นในอนาคตได้

แนวคิดเกี่ยวกับกาไรและมูลค่าทางบัญชี
ก าไรทางบั ญ ชี (Accounting Profit) เป็ น รายการในงบ
การเงินที่สาคัญที่ผู้ใช้งบการเงินให้ความสนใจอย่างมาก เนื่ องจาก
ผลกาไรแสดงให้เห็นถึงผลการดาเนินงานของบริษัท เพื่อผู้ลงทุนใช้
ตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ สามารถช่วยในการประเมินถึงกระแสเงินสด
ในอนาคตและการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้น ข้อมูลกาไร
ทางบัญชีจึงควรให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจแก่ผู้ลงทุน
มากขึ้น ส่วนมูลค่าตามบัญชี (Book Value) หมายถึง มูลค่าของหุ้น
สามั ญ ของบริ ษั ท ตามงบแสดงฐานะการเงิ น ล่ า สุ ด ของกิ จ การ
ที่คานวณจากการนาสินทรัพย์รวมหักด้วยหนี้สินรวม การกาหนด
มู ล ค่ า หลั ก ทรั พ ย์ ด้ ว ยมู ล ค่ า ตามบั ญ ชี ไ ด้ อ้ า งอิ ง สมมติ ฐ าน
ความสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลตามบัญชี ซึ่งข้อมูลทาง
บัญชีมีความเกี่ยวข้องกับตลาดหลักทรัพย์ เป็นการกาหนดราคา
หลักทรัพย์ที่ใช้ข้อมูลนั้นในการตัดสินใจใช้ข้อมูลที่มีประโยชน์ใน
การนาราคาหลักทรัพย์มาใช้ หากกิจการได้รับผลขาดทุนจะพบว่า
มูลค่าตามบัญชีเป็นข้อมูลที่อธิบายหลักทรัพย์ได้ดีกว่ารายการกาไร
ทางบั ญ ชี ธนสุ ก านต์ คุ้ ม ยิ้ ม [13] พบว่ า รายการขาดทุ น มี
ความสามารถอธิบายราคาหลักทรัพ ย์น้อยกว่ารายการกาไรและ
สาหรับกรณีที่กิจการมีผลประกอบการขาดทุนพบว่ามูลค่าตามบัญชี
เป็นข้อมูลที่สามารถอธิบายราคาหลักทรัพย์ได้ดีกว่ารายการกาไร
ทางบัญชี งานวิจัยที่ทาการศึกษาเกี่ยวกับกาไรทางบัญชี และมูลค่า
ตามบั ญ ชี ได้ แ ก่ Hesham Almujamed & Mishari Alfraih ได้
ทาการศึกษา ความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจของนักลงทุนเกี่ยวกับ
กาไรทางบัญชีและมูลค่าทางบัญชี ในปี 2019 ผลการศึกษาพบว่า
ตลาดมี ค วามตอบสนองต่อการประกาศตั วเลขในงบการเงิน ของ
กิจการ แสดงให้เห็นว่าผู้ลงทุนหรือตลาดทุนมีความเชื่อมั่นต่อกาไร
ทางบัญชีมากขึ้น อีกด้วยเช่นเดียวกัน นอกจากนี้ จุฬารัตน์ กันจัน
วงศ์ [12] ทาการศึกษาเชิงประจักษ์เกี่ยวกับความมีคุ ณ ค่าข้อมู ล
ของกาไรทางบัญ ชีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยก่อนและหลังการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ในปี
2550 โดยมุ่ ง ประเมิ น ความมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ โดยเปรียบเทียบคุณภาพของกาไรที่การรายงานในช่วง
ก่อ นและหลั งการจั ด ตั้ งคณะกรรมการตรวจสอบ ผลการศึ ก ษา
พบว่า ตลาดมี ค วามตอบสนองต่ อ การประกาศกาไรของกิ จ การ
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่หลักในการสอบทานรายงานทาง
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ปัจจัยอื่นที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์
ค่ า เบต้ า (BETA) หรื อ Beta Coefficient คื อ ค่ า ความ
เสี่ยงของหลักทรัพย์ ระดับผลตอบแทนที่ควรจะได้รบั จากการลงทุน
ควรขึ้นอยู่กับ ความเสี่ ยงจากการลงทุน ซึ่งนักลงทุ นจะได้รับการ
ชดเชยเฉพาะความเสี่ยงที่เป็นระบบ (Systematic Risk) หรือความ
เสี่ยงทางการตลาด (Market Risk) เนื่องจากเป็ นความเสี่ยงที่นั ก
ลงทุน ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ กาญจนา คงแฟง [14]
ขนาดของกิ จ การ (SIZE) วั ด โดยสิ น ทรั พ ย์ ร วม โดย
Freeman [15] พบว่า ขนาดบริษัทมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับราคา
หลักทรัพย์ และบริษัทที่มีขนาดใหญ่จะมีราคาหลักทรัพย์ที่สูงกว่า
บริษัท ขนาดเล็ก รวมทั้งบริษัทขนาดใหญ่ มักจะได้รับความสนใจ
จากนักลงทุนอยู่แล้ว
จากการทบทวนวรรณ กรรมข้ า งต้ น จึ ง เป็ น ที่ ม าของ
สมมติฐานในการวิจัย ดังนี้
สมมติฐานงานวิจัยที่ 1 : กาไรทางบัญชีมีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางบวกกับราคาหลักทรัพย์
สมมติฐานงานวิจัยที่ 2 : มูลค่าตามบัญชีมีความสัมพันธ์ในทิศ
ทางบวกกับราคาหลักทรัพย์
สมมติฐานงานวิจัยที่ 3 : กระแสเงินสดมีความสัมพันธ์ในทิ ศ
ทางบวกกับราคาหลักทรัพย์

3. วิธีการดาเนินงานวิจัย
กลุ่ม ตัวอย่างที่ใช้ในการศึก ษาในงานวิจั ยครั้งนี้ คือ บริษั ทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2558 –
2562 จานวน 467 บริษัท (1,821 ข้อมูลรายปี)
ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา
(1) กาไรทางบัญชี (EPS) = กาไรสุทธิ / จานวนหุ้นสามัญ
ณ วันสิ้นปี
(2) มูลค่าตามบัญชี (BVPS) = สินทรัพย์สุทธิ / จานวนหุ้น
สามัญ ณ วันสิ้นปี
(3) กระแสเงิ น สด (CF) = กระแสเงิ น สดจากกิ จ กรรม
ดาเนินงาน / สินทรัพย์รวม
(4) ค่าเบต้า (BETA) = ค่าเบต้าของหลักทรัพย์
(5) ขนาดของกิจการ (SIZE) = สินทรัพย์รวม
(6) ราคาหลักทรัพย์ (AFSP) = ราคาหลักทรัพย์เฉลี่ย 3 วัน
หลังประกาศงบการเงิน
การวิเคราะห์ข้อมูล
งานวิจัยครั้งนี้ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) มา
วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ตั ว แปรและสมการถดถอยเชิ ง พหุ
(Multiple Regression) ในการวิ เ คราะห์ เ พื่ อ ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ
ผลกระทบของกาไรทางบัญชี มูลค่าตามบัญชี และกระแสเงินสดต่อ
ราคาหลั ก ทรั พ ย์ ซึ่ งสะท้ อ นถึ ง ความเชื่ อ มั่ น ของนั ก ลงทุ น โดย
สามารถแสดงสมการณ์ในการพยากรณ์ ดังนี้
AFSP = β0 + β1ESP+ β2BVPS + β3CF + β4BETA +
β5SIZE +

ตารางที่ 1 แสดงลักษณะพื้นฐานของตัวแปร
ตัวแปร
กาไรทางบัญชี (EPS) : เท่า
มูลค่าตามบัญชี (BVPS) : เท่า
กระแสเงินสด (CF) : เท่า
ค่าเบต้า (BETA) : %
ขนาดของกิจการ (SIZE) : ล้านบาท
ขนาดของกิจการ *LNSIZE
ราคาหลักทรัพย์ (AFSP) : บาท

Mean
1.53
17.74
0.37
0.72
37,417.83
15.76
19.30

Std. Deviation Minimum
7.13
-24.57
56.73
-1.35
7.60
-9.36
0.57
-8.21
165,538.35
198.08
1.56
12.20
52.20
0.00

Maximum
189.70
1089.45
280.39
2.70
2,550,004.73
21.66
540.60

หมายเหตุ: N = 1,821 Firm year observation
* เนื่องจากข้อมูลราคาหลักทรัพย์แจกแจงไม่ปกติ จึงปรับข้อมูลเพื่อให้ผา่ นเงื่อนไขในการทดสอบข้อมูลทางสถิติ

จากตารางที่ 1 พบว่า ตัวแปรอิสระ ได้แก่ กาไรทางบัญชี
(EPS) มี ค่ า เฉลี่ ย 1.53 เท่ า มู ล ค่ า ตามบั ญ ชี (BVPS) มี ค่ า เฉลี่ ย
17.74 เท่ า และกระแสเงิน สด (CF) มี ค่ า เฉลี่ ย ร้อ ยละ 0.37 เท่ า
ส่วนในด้านตัวแปรควบคุม ค่าเบต้า (BETA) มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 0.72
และตั วแปรตาม คื อ ราคาหลั ก ทรัพ ย์ (AFSP) มี ค่ าเฉลี่ ย ร้อ ยละ
19.30 บาท

ทั้งนี้จากตารางที่ 1 พบว่า ขนาดของกิจการ (SIZE) มีค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานสูงถึง 165,538.35 พันบาท นั่นคือ ขนาดของ
กิจการของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ มีความแตกต่าง
กันมาก โดยผู้วิจัยตรวจสอบการแจกแจงของข้อมูลเชิงปริมาณโดย
ใช้ Boxplot พบว่าข้อมูลมีการกระจายตัวไม่เป็นแบบปกติ (Nonnormal distribution) จึงแก้ไขปัญหาโดยการลอกาลิทึมธรรมชาติ
ตัวแปร
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ตารางที่ 2 แสดงค่าสหสัมพันธ์เพียร์สัน
ตัวแปร
กาไรทางบัญชี (EPS)
มูลค่าตามบัญชี (BVPS)
กระแสเงินสด (CF)
ค่าเบต้า (BETA)
ขนาดของกิจการ (SIZE)
ราคาหลักทรัพย์ (AFSP)

EPS
1.00
.821**
-0.01
-.083**
.069**
.512**

BVSP

CFO

BETA

SIZE

AFSP

1.00
-0.01
-.157**
0.04
.546**

1.00
-0.01
-0.01
-0.01

1.00
.103**
-.086**

1.00
.131**

1.00

หมายเหตุ ** p-value < 0.01 (two-tailed), * p-value < 0.05 (two-tailed)

จากการวิเคราะห์ข้อมูลในตารางที่ 2 เป็นการตรวจสอบค่า
สัม ประสิท ธิ์สหสั มพั น ธ์ (r) ของตั วแปรแต่ ละคู่ข องกลุ่ มตั วอย่ าง
จากผลการทดสอบพบว่าค่ าตั วแปรอิส ระ ก าไรทางบั ญ ชี (EPS)
และมูลค่าตามบัญชี (BVPS) มีความสัมพันธ์กันสูงถึง 0.821 ซึ่งมี
ความสั ม พั น ธ์ กั น เกิ น 0.65 ตามหลั ก เกณฑ์ ข อง Robert W.
Barnes, John W. Grove, and Ned H. Burns [16] จึ ง เ กิ ด
ปั ญ หา Multicollinearity จึ ง ต้ อ งน ามู ล ค่ า ตามบั ญ ชี (BVPS)

ออกจากสมการถดถอย โดยผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่าง
กาไรทางบัญชี (EPS) และราคาหลักทรัพย์ (AFSP) พบว่า
มูลค่าตามบัญชี (BVPS) มีความสัมพันธ์ในทิศทางบวก
ต่ อ ราคาหลั ก ทรั พ ย์ (p-value = 0.000 ที่ ร ะดั บ ความเชื่ อ มั่ น
99%) โดยสามารถแสดงผลการวิเคราะห์ สมการถดถอยเชิงพหุ ดัง
ตารางที่ 3

ตารางที่ 3 แสดงผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างมูลค่าตามบัญชีและกระแสเงินสดต่อราคาหลักทรัพย์
Collinearity Statistics
ตัวแปร
B
T-Value
P-Value
Tolerance
VIF
(Constant)
55.678
.562
.574
กาไรทางบัญชี (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 กาไร
ทางบัญชี มูลค่าตามบัญชีและกระแสเงินสดต่อราคาหลักทรัพย์ของ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยพบว่า
ก าไรทางบั ญ ชี แ ละมู ล ค่ า ตามบั ญ ชี (EPS) มี ค วามสั ม พั น ธ์ ในทิ ศ
ทางบวกกั บราคาหลัก ทรัพ ย์ (AFSP) อย่างมี นัย สาคัญ ทางสถิติ ที่
ระดับ 0.01 สามารถอธิบ ายได้ ว่าหากบริษั ท มี กาไรทางบัญ ชี และ
มูล ค่าทางบั ญ ชี ณ วัน ที่ ป ระกาศงบการเงิน สูงก็จ ะส่ งผลต่ อราคา
หลั ก ทรั พ ย์ ที่ สู งขึ้ น ตามไปด้ ว ย ส่ ว นกระแสเงิ น สดจากกิ จ กรรม
ดาเนินงานนั้น (CF) ไม่มีความสัมพันธ์กับราคาหลักทรัพย์ (AFSP)
สามารถอธิบายได้ว่าไม่ว่ากิจการจะมีการได้มาหรือใช้ไปของกระแส
เงินสดมากน้อยเพียงใด ก็ไม่ได้ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน
นอกจากนี้ ใ นด้ า นตั ว แปรควบคุ ม ยั ง พบว่ า ค่ า เบต้ า (BETA) มี
ความสัมพันธ์ในทิศทางลบกับราคาหลักทรัพย์ ในขณะที่ขนาดของ
กิ จ การซึ่ ง พิ จ ารณาจากสิ น ทรั พ ย์ ร วมนั้ น มี ค วามสั ม พั น ธ์ ใ นทิ ศ
ทางบวกกับราคาหลักทรัพย์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ

โดยปัจจัยดังกล่าวมีอิทธิพลต่อ ราคาหลักทรัพ ย์สูงถึง ร้อยละ
33.97 และค่าความคลาดเคลื่ อนไม่มีค วามสั มพั นธ์กัน ระหว่างตั ว
แปรอิสระ (ค่า Durbin-Watson = 1.920)

4. สรุปผลการศึกษา
จากการศึกษามีวัตถุประสงค์ เพื่อทดสอบผลกระทบของคุณค่า
ของก าไรทางบั ญ ชี มู ลค่ าตามบั ญ ชี และกระแสเงิน สดต่ อ ความ
เชื่อมั่นของนักลงทุ น ที่สะท้ อนผ่านราคาหลักทรัพ ย์ ของบริษั ทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การศึกษานี้ใช้สถิติตาม
วิ ธี Multiple Regression โดยใช้ ข้ อ มู ล ของกลุ่ ม ตั ว อย่ า งจ านวน
ทั้งสิ้น 1,821 ตัวอย่าง ในปี 2558 ถึงปี 2562 รวมระยะเวลาทั้งสิ้น
5 ปี ผลการศึ กษาแสดงให้เห็น ว่า กาไรทางบัญ ชี (EPS) และมูลค่ า
ตามบัญชี (BVPS) มีความสัมพันธ์ในทิศทางบวกกับราคาหลักทรัพย์
กล่าวคือ ถ้าธุรกิจมีกาไรทางบัญชี และมูลค่าตามบัญชีเพิ่มสูงขึ้น จะ
ส่ ง ผลให้ ร าคาหลั ก ทรั พ ย์ เพิ่ ม สู ง ขึ้ น ข้ อ ค้ น พบนี้ ส อดคล้ อ งกั บ
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Bismark Badu & Kingsley Opoku Appiah (2018); Hesham
Almujamed & Mishari Alfraih (2019) รวมทั้ ง เป็ น ไปตาม ข้ อ
ค้ น พบของงานวิ จั ย ฐานราก คื อ Feltham & Ohlson ในปี 1995
Easton ในปี 1999 และ ในปี 1999 ที่ อ ธิ บ ายว่ า ตั วเลขจากงบ
การเงินเป็นข้อมูลที่สาคัญในการส่งสัญญาณต่อการประเมินมูลค่าของ
กิจการ ที่ค้นพบว่า กาไรทางบัญชีเป็นข้อมูลที่สาคัญที่มีอิทธิพลต่อการ
ประเมิ นมู ลค่ ากิ จการมากกว่ าข้ อมู ลด้ านกระแสเงิ นสด โดยผลลั พธ์
งานวิ จั ย นี้ ส รุ ป ได้ ว่ า ก าไรทางบั ญ ชี แ ละมู ล ค่ า ตามบั ญ ชี เ ป็ น
ปัจจัยพื้นฐานที่ใช้พิจารณาประกอบการตัดสินใจของนักลงทุนที่จะ
เข้ามาทาการลงทุนกับบริษัทและใช้อธิบายราคาหลักทรัพย์

5. ข้อเสนอแนะสาหรับการศึกษาครั้งต่อไป
งานวิจัยในครั้งนี้ได้ทาการศึกษาข้อมูลกาไรทางบัญชี มูลค่าตาม
บัญ ชี และกระแสเงินสดโดยไม่ได้ท าการศึ กษากลุ่ม สถาบั นธุรกิ จ
การเงิ น งานวิ จั ย ครั้ งต่ อ ไปอาจจะศึ ก ษาเพิ่ ม เติ ม ของกลุ่ ม ธุ ร กิ จ
การเงิน เนื่องจากสถาบันการเงินเป็นหน่วยงานสาคัญในการระดม
เงินทุนที่กระจายเงินทุนให้กับภาคธุรกิจ ที่ไม่สามารถเข้าถึงแหล่ง
เงิ น ทุ น ในตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ได้ ประกอบกั บ ข้ อ มู ล ก าไรทางบั ญ ชี
มูลค่าตามบัญชี และกระแสเงินสดของกลุ่มสถาบันธุรกิจการเงินเป็น
ปัจจัยพื้นฐานที่สาคัญที่นักลงทุนสามารถใช้ในการพิจารณาตัดสินใจ
ลงทุน และควรทาการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปรียบเทียบว่ากาไร
ทางบัญชี มูลค่าตามบัญชี และกระแสเงินสด ปัจจัยใด ที่มีอิทธิพล
ต่อราคาหลักทรัพย์มากกว่ากัน เพื่อเป็นประโยชน์แก่นักลงทุนในการ
ใช้พยากรณ์ราคาหลักทรัพย์ต่อไป
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบของระดับการเปิดเผยรายงานความยั่งยืนและคะแนนการกากับดูแลกิจการต่อราคา
หลักทรัพย์ของธุรกิจการเงิน ที่ผ่านเกณฑ์การคัดกรองคุณสมบัติเบื้องต้นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
รายงานความยั่งยืน รายงานประจาปี และ SETSMART พ.ศ. 2560 – 2562 ในกลุ่มธุรกิจการเงิน จานวน 51 บริษัท การศึกษานี้เป็นการวิจัย
เชิงประจักษ์) โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุ ผลการศึกษาพบว่า ระดับการจัดทารายงานความยั่งยืนและคะแนนการกากับดูแลกิจการมี
ความสัมพันธ์ในทิศทางบวกกับราคาหลักทรัพย์ ซึ่งสามารถสรุปได้ว่า การเปิดเผยรายงานความยั่งยืนและคะแนนการกากับดูแลกิจการสามารถ
ใช้เป็นปัจจัยพื้นฐานในการอธิบายราคาหลักทรัพย์ของบริษัท จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้
คาสาคัญ: การเปิดเผยข้อมูล, รายงานความยั่งยืน, คะแนนการกากับดูแลกิจการ, 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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ให้มีประสิทธิภาพนามาซึ่งความได้เปรียบในการแข่งขัน และการ
เปิ ด เผยข้ อ มู ล ยั ง เป็ น การแสดงให้ ผู้ ใ ช้ ห ลั ก (Primary Users)
ตลอดจน ผู้ มี ส่ วนได้ เสี ย อื่ น ๆ ได้ ท ราบถึงความสามารถในการ
แข่งขัน การดาเนินธุรกิจอย่างชอบธรรมตามกฎหมายมีการบริหาร
จั ด การความเสี่ ย งตลอดจนผลกระทบที่ อ าจจะเกิ ด จากการ
ด าเนิ น งานของธุ ร กิ จ ได้ อ ย่ า งเหมาะสม ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง
ประเทศไทย [3] นอกจากนี้ ในด้ า นการก ากั บ ดู แ ลกิ จ การ เป็ น
กระบวนการก่อให้เกิดความมั่นใจและไว้วางใจต่อผู้มีส่วนได้เสียของ
กิจการ จึ งต้ องมี การกากั บ ดูแลกิจ การที่ ดี สะท้ อนระบบบริห าร
จั ด การที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด ความเป็ น ธรรม โปร่ ง ใส สามารถสร้ า ง
ผลตอบแทนและเพิ่ ม มูลค่าระยะยาวให้กับ ผู้ถือ หุ้น รวมถึงสร้าง
ความเชื่ อ มั่ น ต่ อ ผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย ทุ ก ฝ่ า ยและเป็ น แนวปฏิ บั ติ ที่
สนับสนุน ส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของบริษัทให้เติบโต
อย่างยั่งยืน
จากที่ได้กล่าวมาข้างต้นแสดงให้เป็นว่าการเปิดเผยรายงาน
ความอย่างยั่งยืน และการกากับดูแลกิจการ ต่อราคาหลักทรัพย์อัน
เป็นปัจจัยสาคัญต่อการดาเนินงานของธุรกิจ โดยมุ่งศึกษาไปที่กลุ่ม
ธุรกิจการเงิน อันเนื่องมาจากการระดมทุ น ส่วนใหญ่ นั้น จะมีการ
ระดมทุ น ผ่ านตลาดทุ น และตลาดเงิ น ซึ่ งเป็ น แหล่ งเงิน ทุ น โดย
สถาบันการเงินมีบทบาทสาคัญในการเป็นเป็นสื่อกลางในการระดม
เงินออมจากสาธารณชน รวมทั้งภาคธุรกิจ และภาครัฐบาล ดังนั้น
กลุ่มธุรกิจการเงินมีบทบาทที่สาคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
ในการท าหน้าที่ ระดมเงิน ทุ นจากผู้มี ส่วนได้เสีย ต่างๆ ผู้วิจัย จึงมี
วัตถุประสงค์ที่จะศึกษาระดับการเปิดเผยข้อมูลรายงานความยั่งยืน
คะแนนการกากับดูแลกิจการต่อราคาหลักทรัพย์เพื่อเป็นประโยชน์
ต่ อ นั ก ลงทุ น ที่ จ ะใช้ ป ระกอบการวิ เคราะห์ ห ลั ก ทรั พ ย์ เพื่ อ การ
ตัดสินใจลงทุน

1. บทนา
ปัจจุบันการดาเนินธุรกิจค่อนข้างมีความเสี่ยงในการดาเนิน
กิจการสูง เนื่องจากในหลายกิจการมีการแข่งขันที่รุนแรงรวมทั้ ง
ภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอย จึงทาให้มีความเสี่ยงในการดาเนินกิจการ
เพิ่ ม มากขึ้ น การด าเนิ น ธุ ร กิ จ มี ค วามท้ า ทาย เนื่ อ งจากการ
เปลี่ย นแปลงของสภาพแวดล้ อ มการแข่งขั น ความต้ อ งการของ
ลูกค้าที่เปลี่ยนไป และแรงผลักดันจาก Digital Transformation
หมายถึ ง การเปลี่ ย นแปลงกลยุ ท ธ์ ท างธุ ร กิ จ บุ ค ลากรและ
วั ฒ นธรรมองค์ ก ร ที่ เป็ น กลไกลขั บ เคลื่ อ นการเปลี่ ย นแปลงให้
ประสบความส าเร็จ ในการด าเนิ น ธุร กิ จจึ งต้ องปรับ กลยุ ท ธ์ โดย
มุ่งเน้นพัฒนานวัตกรรมด้านสินค้า บริการ และโซลูชั่นที่ตอบโจทย์
ความต้องการของลูกค้าและนาเทคโนโลยีมาเป็นหนึ่งในเครื่องมือ
ส าคั ญ โดยเฉพาะการปรั บ ปรุ งกระบวนการผลิ ต ตามแนวคิ ด
เศรษฐกิจหมุ นเวียนเพื่ อสร้าง ความยั่งยืน ให้ แก่ผู้เกี่ยวข้องในทุ ก
ภาคส่ ว น ธั ชริ น ทร์ วุ ฒิ ชาติ [1] ประเด็ น ด้ า นความยั่ งยื น จึ งถู ก
นามาใช้เป็นกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนธุรกิจ บริษัทขนาดใหญ่หลาย
แห่ งในโลก ได้ น าประเด็ น ด้ า นความยั่ งยื น มาเป็ น เครื่อ งมื อ ช่ ว ย
คาดการณ์เพื่อนาทางให้ ก้าวผ่านความผันผวนของเศรษฐกิจ อีกทั้ง
เพื่อรองรับความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นของผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งภายนอก
และภายในองค์กรที่มีอิทธิพลต่อการดาเนินธุรกิจ นอกจากนี้ การ
ให้ความสาคัญกับประเด็นด้านความยั่งยืน ยังใช้เพื่อจัดการความ
เสี่ยงเกี่ยวกับประเด็นสังคมและสิ่งแวดล้อมของธุรกิจ ซึ่งทาให้เห็น
ว่าประเด็นความยั่งยืนนี้ได้ถูกยกระดับจากเพียงแค่กิจกรรมด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคม ไปสู่การเป็นแกนหลักของกลยุทธ์ธุรกิจ
และการวางแผน การดาเนินงานในระยะยาว ชไมพร รัตนเจริญชัย
และคณะ [2]
การเปิ ด เผยข้ อ มู ล เป็ น กลไกส าคั ญ ที่ ช่ ว ยให้ บ ริ ษั ท จด
ทะเบียนได้ติดตาม ประเมิน และทบทวนผลการดาเนินงานที่ผ่าน
มา ซึ่งปัจจุบันการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินเพียงอย่างเดียวอาจไม่
เพียงพอต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลผล
การด าเนิ น งานด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม สั ง คม และบรรษั ท ภิ บ า ล
(Environmental, Social and Governance : ESG) จึ ง มี ค วาม
สาคั ญ มากขึ้น เพราะมีค วามเชื่อ มโยงกั บ ผลการดาเนิ น งานทาง
การเงินและสามารถสะท้อนได้ว่าธุรกิจมีการกากับดูแลกิจการที่ดี
และบริหารงานอย่างโปร่งใส จัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ
คานึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย มีศักยภาพในการแข่งขัน และสามารถสร้าง
ผลตอบแทนได้ในระยะยาว การดาเนินงานด้านความยั่งยืนมีการ
นาเสนอ ผลการดาเนินงานต่อผู้มีส่วนได้เสียผ่านการรายงานความ
ยั่ ง ยื น (Sustainability Report) ที่ ค รอบคลุ ม ทั้ ง มิ ติ เ ศรษฐกิ จ
สังคม และสิ่งแวดล้อม รายงานความยั่งยืนนอกจากให้ข้อมู ลที่เป็น
ประโยชน์ในการตัดสินใจต่อผู้ใช้ข้อมูลแล้ว บริษัทที่จัดทารายงาน
ยังได้รับประโยชน์ในด้าน การมีข้อมูลที่ชัดเจนด้านผลกระทบเชิง
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม สามารถระบุถึงโอกาสและความ
เสี่ยงในกิจกรรมที่ดาเนินอยู่รวมไปถึงการเพิ่มความผูกพันในธุรกิจ
ให้แก่พนักงาน ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมและพัฒนาการดาเนินงาน

2. ทบทวนวรรณกรรม
ทฤษฎีผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Theory)
Edward Freeman [4] กล่าวว่า ผู้มีส่วนได้เสีย คือ กลุ่ม
และบุคคลผู้ซึ่งอาจมีผลต่อหรือได้รับผลกระทบจากความสาเร็จของ
องค์กรซึ่งสอดคล้องกับ James Post et al. [5] ให้นิยามผู้มีส่วนได้
เสีย คือ บุคคลหรือกลุ่มซึ่งมีผลกระทบ หรือได้รับผลกระทบจาก
การตัดสินใจขององค์กรนโยบาย Michael C. JENSEN & William
H. MECKLING [6] กล่าวว่าเป็นหน้าที่ที่สาคัญของผู้บริหารที่ต้อง
สร้ า งความพึ งพอใจต่ อ ผู้ มี ส่ ว นได้ เสี ย ของบริ ษั ท ประกอบด้ ว ย
พนักงาน ลูกค้า ผู้ขายปัจจัยการผลิต องค์กรชุมชนในท้องถิ่น R.
Edward Freeman & Robert A. Phillips [7] กล่ า วว่ า ธุ ร กิ จ จะ
ประสบผลสาเร็จได้ต้องสามารถบริหารจัดการความสัมพันธ์และ
สร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย จรัญญา อนันตชัย [8] ซึ่ง
เป็นผู้มีอิทธิพลต่อผลลัพธ์ของบริษัท ทฤษฎีผู้มีส่วนได้เสียเป็นการ
น าเสนอวิ ธี ก ารใหม่ ในการจั ด ระเบี ย บความคิ ด เกี่ ย วกั บ ความ
รับ ผิ ดชอบขององค์ก ร ที่ เดิม มุ่ งเน้ น การอยู่ร อดและการประสบ
ความสาเร็จขององค์กรในการสร้างความมั่งคั่งให้กิจการ หรือสร้าง
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การรายงาน ค วาม รั บ ผิ ด ชอบ ต่ อสั งค ม ของบ ริ ษั ท
(Corporate Social Responsibility: CSR) เข้ าม ามี บ ท บ าท ใน
บริ ษั ท มหาชน เป็ น อย่ า งมากเนื่ อ งมาจากกระแสโลกาภิ วั ต น์
ธรรมาภิบาล ผลกระทบด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม การสื่อสารในยุค
เทคโนโลยี นั ก ลงทุ น และผู้ บ ริ โภคให้ ค วามสนใจมากขึ้ น ความมี
จริ ย ธรรมของธุ ร กิ จ การมี ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชนกฎระเบี ย บและ
ข้ อ บั งคั บ ตลอดจนเป็ น เครื่ อ งมื อ ทางธุ รกิ จ รวมถึ งการเข้ ามามี
อิทธิพลของบริษัทข้ามชาติและองค์กรการค้าระหว่างประเทศต่าง ๆ
อาทิ เ ช่ น The Organization for Economic Cooperation and
Development (OECD), The United Nations ( UN) ,
International Labor Organization (ILO) เป็ น ต้ น ท าให้ เกิ ด การ
เปลี่ยนแปลงและท าให้เกิดธุรกิจจานวนมากที่มีแนวคิดเพื่ อสังคม
และการเติบโตอย่างยั่งยืนซึ่งเป็นแนวคิดในการดาเนินธุรกิจที่ส่งผล
กระทบต่อการเพิ่ มคุณค่ าแก่สังคม การอภิปรายในประเด็นความ
รับผิดชอบต่อสังคมมาจนถึงปัจจุบัน และพบว่าความรับผิดชอบต่อ
สังคมนั้นขึ้นอยู่กับจริยธรรมใน การดาเนินงานของผู้บริหารบริษัท
เป็นปัจจัยหลักที่ สาคัญ ความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นการบริหาร
จัดการความสนใจที่ หลากหลายของพนั กงานมากกว่าการมุ่งหวัง
สร้างผลกาไรที่สูงที่สุดเพื่อตอบแทนกลุ่มของผู้ถือหุ้นเพียงอย่างเดียว
บริษัทจะต้องปฏิบัติและดาเนินการก่อให้เกิดประโยชน์ต่าง ๆ ต่อหุ้น
หรื อ ผู้ เป็ น เจ้ าของบริ ษั ท และต่ อ ชุ ม ชนภายนอกนั้ น ด้ ว ย ความ
รับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทนั้นเป็นภาระที่บริษัทมีต่อผู้ที่มีส่วน
ร่วม สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม [11]; สถาบันไทยพัฒน์ [12]
จรั ญ ญา อนั น ตชั ย [8] พบว่ า ไม่ เฉพาะข้ อ มู ล ทางด้ า น
การเงินเท่านั้นที่มีผลต่อราคาตลาดของหลักทรัพย์แต่การเปิดเผย
รายงานความยั่งยืนยังมีส่วนช่วยนักลงทุนในการประเมินมูลค่าของ
หลักทรัพย์ของกิจการ โดยมีข้อขัดแย้งกับ ฐิตญา ราชาวงษ์ [9] ที่
พบว่าการเปิดเผยข้อมูลความรับผิดชอบต่อสังคมไม่มีความสัมพันธ์
กั บ ผลประกอบการด้ า นการเงิ น แต่ พ บว่ า ขนาดของกิ จ การมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับผลประกอบการด้านการเงิน
แนวคิดเกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการ
บรรษัทภิบาลหรือการกากับดูแลกิจการที่ดี หมายถึง การ
จั ด โครงสร้ า งและกลไกการบริ ห ารจั ด การภายในองค์ ก ร เพื่ อ
เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน
และผู้ ถื อ หุ้ น โดยมี วัต ถุ ป ระสงค์ ที่ ส าคั ญ ในการสร้างประโยชน์ ที่
เหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้น โดยคานึงถึงผู้มีส่วนได้เสียโดยรวมเพื่อ สร้าง
ความสามารถในการแข่ งขั น น าไปสู่ ค วามเจริ ญ เติ บ โตและเพิ่ ม
มูลค่าเพิ่มให้กับบริษัท ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้รณรงค์
และส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนมีกลไกในการกากับดูแลกิจการที่ดี
มาอย่างต่อเนื่อง สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ได้นาผลประเมินตามโครงการมาจัดทาและเผยแพร่อยู่ในรายงาน
Strengthening Corporate Governance Practices of Thai
Listed Companies เนื่องจากโครงการดังกล่าวได้มีการดาเนินการ
มาอย่างต่อเนื่องจนถึงในปัจจุบัน เพื่อที่จะเป็นเครื่องมือไว้ใช้ในการ

ความพึงพอใจแก่ผู้ถือหุ้น ไปสู่การพัฒนาแนวคิดว่าต้องคานึงถึงผู้มี
ส่วนได้เสียอื่น ๆ ร่วมด้วย ทฤษฎีผู้มีส่วนได้เสียจึงเป็นรากฐานที่
สาคัญต่อแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท ฐิตญา ราชา
วงษ์ [9] จากคานิยามและความสาคัญของทฤษฎีผู้มีส่วนได้เสียทา
ให้เข้าใจถึงเหตุผลที่บริษัทควรพิจารณาผู้มีส่วนได้เสียในมุมมองที่
กว้ างกว่าเดิ ม โดยบริ ษั ท ถู ก คาดหวังในการบริ ห ารจั ด การความ
รับผิดชอบต่อสังคม และ ใส่ใจต่อผู้มีส่วนได้ เสียมากขึ้นและต้อง
สนใจดู แ ลผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย ที่ นิ่ ง เงี ย บ เช่ น ชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น และ
สิ่ ง แวดล้ อ ม จึ ง เป็ น ทฤษฎี ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ ต่ อ การเกิ ด ความ
รับผิดชอบต่อสังคมจากเดิมที่มุ่ งเน้น การอยู่รอดและการประสบ
ความสาเร็จของบริษัท ผ่านการสร้างความมั่งคั่งหรือสร้างความพึง
พอใจแก่ผู้ถือหุ้น เปลี่ยนไปไปยังการคานึงถึงผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ
ร่วมด้วย ดังนั้นทฤษฎีผู้มีส่วนได้เสียจึงเป็นรากฐานสาคัญต่อการ
สร้างแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคม โดยประสานความสมดุลผ่าน
การเชื่อมโยงกับการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ธีรพร ทองขะโชค
[10]
ดั งนั้ น ทฤษฎี ผู้ มี ส่ ว นได้ เสี ย เป็ น พื้ น ฐานส าคั ญ ต่ อ ความ
รับผิดชอบต่อสังคม ในด้านการกากับดูแลกิจการที่ดี การประกอบ
ธุ ร กิ จ และการปฏิ บั ติ ต่ อ ผู้ ถื อ หุ้ น ด้ ว ยความเป็ น ธรรม ความ
รับผิดชอบต่อผู้บริโภคและมีส่วนในการพัฒนาชุมชนและสังคมซึ่งมี
อิทธิผลต่อการประสบความสาเร็จของบริษัทในการเพิ่มมูลค่า หรือ
การสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ ของ
บริษัท
แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ ความรับ ผิ ดชอบต่ อ สั งคมและรายงานความ
ยั่งยืน
ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ ต่ อ สั ง ค ม ( Corporate Social
Responsibility : CSR) หมายถึง การดาเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการ
ใส่ใจและดูแลรักษาสังคมและสิ่งแวดล้อมภายใต้หลักจริยธรรม การ
ก ากั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี และการน าปรัช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งมา
บูรณาการ เพื่อนาไปสู่การดาเนินธุรกิจที่ประสบความสาเร็จอย่าง
ยั่งยืน” สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม [11]; สถาบันไทยพัฒน์ [12] ความ
รับผิดชอบต่อสังคม หรือ CSR คือแนวทางที่จะช่วยลดและแก้ไข
ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมได้ โดยการกระตุ้ นให้องค์กร เปิดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อม เมื่อมีการเปิดเผยข้อมูลให้ผู้มีส่วน
ได้เสีย ทั้งภายในและภายนอกธุรกิจได้รับรู้ อาจเป็นการกระตุ้นให้
ทุกคนมีจิตสานึกและคานึงถึง สภาพแวดล้อมมากขึ้น การเปิดเผย
ข้อมูลในภาคธุรกิจต้องแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสสอดคล้องกับ
หลั ก การก ากั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี การด าเนิ น ธุ ร กิ จ ภายใต้ ห ลั ก
จริยธรรม ไม่ใช่เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร เพื่อหวังผลทาง
การตลาด หรือเพื่อใช้เพื่อแก้ปัญหาทางธุรกิจให้ได้การยอมรับจาก
สังคมแต่ CSR ในปัจจุบันมีความสาคัญและกลายเป็น “แนวคิดและ
วิธีการบริหารจัดการธุรกิจ” เพื่อพัฒนาธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ ลด
ความเสี่ยงและเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน รวมถึงพัฒนาห่วง
โซ่มูลค่า ที่จะนาไปสู่การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน ธันยพัต ฐานุจีรา
รัตน์ [13]

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

327

ภาคบรรยาย

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ประจาปี พ.ศ. 2563 วันที่ 15 – 16 ธันวาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

สมมติ ฐ านงานวิ จั ย ที่ 1 ระดั บ การเปิ ดเผยข้ อ มู ล มี
ความสัมพันธ์ในทิศทางบวกกับราคาหลักทรัพย์
สมมติ ฐ านงานวิ จั ย ที่ 2 คะแนนการก ากั บ ดู แ ลกิ จ การ
มีความสัมพันธ์ในทิศทางบวกกับราคาหลักทรัพย์

ติดตามการพัฒนาของบริษัทไทย (สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย [14]
ในการประกาศรายชื่ อ บริ ษั ท ที่ มี ค ะแนนการก ากั บ ดู แ ล
กิจการในช่วงระดับดี-ดีเลิศ ตามช่วงคะแนนที่กาหนดขึ้นโดยการใช้
จานวนตราสัญลักษณ์ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลแห่งชาติ นั้น
แสดงระดับคะแนนในแต่ละกลุ่มและมีการประกาศ Top Quartile
ของบริษัทจดทะเบียนในแต่ละกลุ่มตามมูลค่าทางการตลาด

3. วิธีการดาเนินงานวิจัย
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ในงานวิจัยครั้งนี้คือ บริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในกลุ่มธุรกิจการเงิน ที่ผ่านเกณฑ์คัด
กรองคุณสมบัติเบื้องต้นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปี
2560 – 2562 จานวน 51 บริษัท (153 ข้อมูลรายปี) โดยมีเกณฑ์
ในการคัดกรองคุณสมบัติเบื้องต้นดังนี้
ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา
(1) ระดับการเปิดเผยรายงานความยั่งยืน (SR)
1 คะแนน เมื่อไม่มรี ายงานความยั่งยืน แต่มีรายงานประจาปี
แต่ไม่ได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ CSR
2 คะแนน เมื่อไม่มรี ายงานความยั่งยืน แต่มีรายงานประจาปี
และเปิดเผยข้อมูลเกีย่ วกับ CSR
3 คะแนน เมื่อมีรายงานความยั่งยืน แต่ไม่ได้เปิดเผยข้อมูลตาม
กรอบ GRI
4 คะแนน เมื่อมีรายงานความยั่งยืน และเปิดเผยข้อมูลตาม
กรอบ GRI
อ้างอิงงานวิจัยของ ชไมพร รัตนเจริญชัย et al., [2] และ
สุมาลี หดคา [19]
(2) คะแนนการกากับดูแลกิจการ (CG)
0 คะแนน เมื่อไม่มีคะแนนการกากับดูแลกิจการจาก IOD
3 คะแนน เมื่อคะแนนอยู่ที่ระดับ “ดี”
4 คะแนน เมื่อคะแนนอยู่ที่ระดับ“ดีมาก”
5 คะแนน เมื่อคะแนนอยู่ที่ระดับ “ดีเลิศ”
(3) ราคาหลักทรัพย์ (STOCK)
คานวณโดย
ขั้นที่ 1 (ราคาสูงสุด+ราคาต่าสุด+ราคาปิด) x ปริมาณซื้อขาย
3
ขั้นที่ 2 นาค่าที่คานวณได้ในขั้นที่ 1/จานวนวันที่มีการซื้อขาย
อ้างอิงงานวิจัยของ Qin Lei et al. [20]

ช่วง
สัญลักษณ์
ความหมาย Description
คะแนน
199-09
ดีเลิศ
Excellent
00-09
ดีมาก
Very Good
00-09
ดี
Good
00-09
ดีพอใช้ Satisfactory
50-59
ผ่าน
Pass
ต่ากว่า 50 No logo given
N/A
N/A
ที่มา: สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย [14]
จากการศึกษางานวิจัยของ วัฒ นี รัมมะพ้อ และ นิ่มนวล
วิเศษสรรพ์ [15] ที่ศึกษาเรื่องผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของ นัก
ลงทุนของคุณค่าของรายงานความยั่งยืนการกากับดูแลกิจการและ
ผลการปฏิบัติทางการเงิน พบว่าระดับคะแนนการกากับดูแลกิจการ
มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยยะสาคัญในทิศทางบวกต่อมูลค่าตลาด
กล่ าวคื อถ้ าหากกิจ การมี ระดั บ คะแนนการก ากั บ ดู แลกิ จการอยู่
ระดับสูงแสดงถึงโครงสร้างและกระบวนการดาเนินงานขององค์กร
ที่มีประสิทธิภาพจึงส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของนักลงทุนทาให้มี
การลงทุนเพิ่มมากขึ้นซึ่งจะส่งผลต่อมูลค่าตลาด เช่นเดียวกับ อร
พรรณ เลิศรุจิวณิ ช [16] ที่ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่า งการ
กากับดูแลกิจการที่ดีการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับคอร์รัปชั่น
และมูลค่ ากิจ การของบริษั ทจดทะเบียนในตลาดหลั กทรัพ ย์แห่ ง
ประเทศไทย พบว่ า ระดั บ คะแนนการก ากั บ ดู แ ลกิ จ การมี
ความสัมพั นธ์อย่างมีนัยยะสาคัญ ในทิ ศทางบวกกั บมูลค่ากิจการ
และ จิภั สสร บุ ญ รอด [17] ที่ศึ กษาเรื่อ งการกากับ ดู แลกิจ การที่
ส่งผลต่อการตัดสินใจของนักลงทุนสถาบันและผลตอบแทนจากนัก
ลงทุนสถาบันที่ส่งผลต่อมูลค่ากิจการของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลั กทรัพ ย์ แห่ งประเทศไทย พบว่าระดับ คะแนนการกากั บดู แ ล
กิ จ การมี ค วามสั ม พั น ธ์อ ย่ างมี นั ย ส าคั ญ ในทิ ศ ทางบวกกั บ มู ล ค่ า
กิจการ และ อรพรรณ ใบดีน [18] ที่ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ของ
โครงสร้างผู้ถือหุ้นองค์ประกอบของคณะกรรมการและการเปิดเผย
ข้อมูลความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรระดับคะแนนการกากับ
ดูแลกิจการ พบว่ามีความสัมพันธ์อย่างมีนัยยะสาคัญในทิศทางบวก
กับการเปิดเผยข้อมูลความรับผิดชอบต่อสังคม
จากการทบทวนวรรณกรรมข้างต้น จึงตั้งสมมติฐานในการ
วิจัย ดังนี้

4. การวิเคราะห์ข้อมูล
แบบจาลองที่ใช้ในการศึกษา คือ
STOCK = β0 + β1SR+ β2CG + +
STOCK คือ ราคาหลักทรัพย์ (Stock Price)
SR คือ ระดับการเปิดเผยรายงานความยั่งยืน (Sustainability
Report)
CG คือ คะแนนการกากับดูแลกิจการ (CG Score)
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ภาพที่ 1 แสดงระดับการเปิดเผยข้อมูลรายงานความยั่งยืนและระดับคะแนนการกากับดูแลกิจการ
กรุ งเทพ จ ากั ด (มหาชน), ธนาคารกสิ ก รไทย จ ากั ด (มหาชน),
ธนาคารกรุ งไทย จ ากั ด (มหาชน), ธนาคารไทยพาณิ ช ย์ จ ากั ด
(มหาชน), บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน), ธนาคาร
ทหารไทย จ ากั ด (มหาชน), บริษั ท ประกั นภั ยไทยวิวัฒ น์ จากั ด
(มหาชน)
ระดั บ คะแนนการก ากั บ ดู แ ลกิ จ การ (CG) จากภาพที่ 1
พบว่าบริษั ท ในกลุ่ม ธุรกิจ การเงิน ส่ วนใหญ่ ป ระมาณ ร้อ ยละ 50
ได้รับการประเมินการกากับดูแลกิจการในระดับ “ดีมาก” (4 คะแนน)
และพบว่ าคะแนนการก ากั บดู แลกิ จการในระดั บดี เลิ ศ (5 คะแนน) มี
แนวโน้มสูงขึ้นเรื่อย ๆ

จากภาพที่ 1 สามารถอธิบายระดับการเปิดเผยข้อมูลรายงานความ
ยั่งยืนและระดับคะแนนการกากับดูแลกิจการ ดังนี้
ระดั บ การเปิ ดเผยข้ อมู ล รายงานความยั่ งยื น (SR) พบว่ า
บริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงิน จานวน 51 บริษัท มีการรายงานความ
ยั่งยืนตามกรอบ GRI ประมาณร้อยละ 15 เท่านั้น โดยพบว่าส่วน
ใหญ่จะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมในรายงาน
ประจ าปี ทั้ ง นี้ พ บว่ า ทุ ก บริ ษั ท มี ก ารรายงานเกี่ ย วกั บ ความ
รับผิดชอบต่อสังคม (ไม่มีค่าคะแนนเท่ากับ 1) นอกจากนี้ยังพบว่า
การจัดทารายงานความยั่งยืน ตามกรอบ GRI มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น
โดยบริษั ทที่ มี การจัดท ารานงานความยั่ งยืน ตามกรอบ GRI ในปี
2562 ได้ แ ก่ ธนาคารกรุ งศรี อ ยุ ธ ยา จ ากั ด (มหาชน), ธนาคาร
ตารางที่ 1 แสดงลักษณะพื้นฐานของตัวแปร

ตัวแปร
Mean
Std. Deviation
Minimum
ระดับการเปิดเผยรายงานความยั่งยืน (SR)
2.29
0.66
2
3.91
1.18
0
คะแนนการกากับดูแลกิจการ (CG)
ราคาหลักทรัพย์ (STOCK) : พันบาท
151,072.69
367,826.54
1.11
ราคาหลักทรัพย์ (STOCK) ** ลอกาลึทึมธรรมชาติ
9.07
2.90
0.10
หมายเหตุ: N = 253 Firm year observation
* เนื่องจากข้อมูลราคาหลักทรัพย์แจกแจงไม่ปกติ จึงปรับข้อมูลเพื่อให้ผ่านเงื่อนไขในการทดสอบข้อมูลทางสถิติ
จากตารางที่ 1 พบว่ า ตั ว แปรอิ ส ระ ได้ แ ก่ ระดั บ การ
เปิดเผยรายงานความยั่งยืน (SR) มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 2.29 คะแนน
การกากับดูแลกิจการ (CG) มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 3.91
ทั้งนี้ ตัวแปรตาม พบว่า ราคาหลักทรัพย์ (STOCK) มีค่ า
เบี่ ย งเบนมาตรฐานสู ง ถึ ง 367,826.54 พั น บาท นั่ น คื อ ราคา

Maximum
4
5
2,956,250.02
14.90

หลักทรัพย์ของบริษัทของกลุ่มธุรกิจการเงินมีความแตกต่างกันมาก
โดยผู้ วิ จั ย ตรวจสอบการแจกแจงของข้ อ มู ล เชิ งปริ ม าณโดยใช้
Boxplot พบว่ า ข้ อ มู ล มี ก ารกระจายตั ว ไม่ เป็ น แบบปกติ (Nonnormal distribution) จึ ง แ ก้ ไ ขปั ญ ห าโด ย การล อกาลิ ทึ ม
ธรรมชาติตัวแปร
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ตารางที่ 2 แสดงค่าสหสัมพันธ์เพียร์สัน
ตัวแปร
SR
ระดับการเปิดเผยรายงานความยั่งยืน (SR)
1.0000
Sig. (2-tailed)
คะแนนการกากับดูแลกิจการ (CG)
.204*
Sig. (2-tailed)
0.0115
ราคาหลักทรัพย์ (STOCK)
.480**
Sig. (2-tailed)
0.0000
** p-value < 0.01 (two-tailed), * p-value < 0.05 (two-tailed)

CG
.204*
0.0115
1.0000
.241**
0.0027

STOCK
.480**
0.0000
.241**
0.0027
1.0000

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 แสดงผลการทดสอบความสัมพันธ์ระดับการเปิดเผยข้อมูลรายงานความยั่งยืนและระดับคะแนนการกากับดูแลกิจการต่อราคา
หลักทรัพย์
ราคาหลักทรัพย์ (STOCK)
ตัวแปร
Coefficients
T - Value
(Constant)
3.087
3.352
ระดับการเปิดเผยรายงานความยั่งยืน (SR)
1.992
6.239
คะแนนการกากับดูแลกิจการ (CG)
.365
2.064
Adjusted R Square = 24.20%, Durbin-Watson = 1.542, F = 25.2636

P-Value
.001
.000***
.041**

รายงานความยั่งยืน (SR) และคะแนนการกากับดูแลกิจการ (CG) มี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับราคาหลักทรัพย์ (STOCK) อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติ ที่ ระดั บ 0.01 และ 0.05 ตามล าดับ (ยอมรับ สมมติฐ าน
งานวิ จั ย ) แสดงสะท้ อ นให้ เห็ น ว่ า นั ก ลงทุ น ใช้ ข้ อ มู ล การเปิ ด เผย
รายงานความยั่ ง ยื น และคะแนนการก ากั บ ดู แ ลกิ จ การเป็ น
ปัจจัยพื้นฐานในการตัดสินใจลงทุ นในการซื้อขายหลักทรัพ ย์ โดย
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ จรัญญา อนันตชัย [8] รวมถึง สุมาลี
หดค า [19] ที่ พ บว่ า ระดั บ การเปิ ด เผยรายงานความยั่ ง ยื น มี
ความสัมพันธ์ในทิศทางบวกกับราคาหลักทรัพย์ และ สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ วัฒนี รัมมะพ้อ และ นิ่มนวล วิเศษสรรพ์ [15] ทีพ่ บว่า
ระดั บ คะแนนการก ากั บ ดู แ ลกิ จ การมี ค วามสั ม พั น ธ์อ ย่ างมี นั ย ยะ
สาคัญในทิศทางบวกต่อมูลค่าตลาด เช่นเดียวกับ อรพรรณ เลิศรุจิ
วณิ ช [16] ที่ พ บ ว่ า ระดั บ ค ะ แน น การก ากั บ ดู แ ล กิ จการมี
ความสัมพันธ์ในทิศทางบวกกับมูลค่ากิจการ กล่าวคือถ้าหากกิจการ
มีระดับคะแนนการกากับดูแลกิจการอยู่ระดับสูงแสดงถึงโครงสร้าง
และกระบวนการดาเนินงานขององค์กรที่มีประสิทธิภาพจึงส่งผลต่อ
ความน่าเชื่อถือของนักลงทุนทาให้มีการลงทุนเพิ่มมากขึ้นซึ่งจะส่งผล
ต่อมูลค่าตลาด

จากตารางที่ 3 ในการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุเพื่อ ทดสอบ
ความสัมพันธ์ระดับการเปิดเผยข้อมูลรายงานความยั่งยืนและระดับ
คะแนนการก ากั บ ดู แ ลกิ จ การต่ อ ราคาหลั ก ทรั พ ย์ ข องบริ ษั ท จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกลุ่ม ธุรกิจการเงิน
พบว่า ระดับการเปิดเผยรายงานความยั่งยืน (SR) และคะแนนการ
กากับดูแลกิจการ (CG) มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับราคาหลักทรัพย์
(STOCK) อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.01 และ 0.05
ตามลาดับ โดยปัจจัยดังกล่าวมีอิทธิพลต่อราคาหลักทรัพย์ ร้อยละ
24.20 และค่าความคลาดเคลื่ อนไม่มีค วามสั มพั นธ์กัน ระหว่างตั ว
แปรอิสระ (ค่า Durbin-Watson = 1.542)

5. อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวิจัย
อภิปรายผลการศึกษา
จากการศึกษามีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ระดับ
การเปิดเผยข้อมูลรายงานความยั่งยืนและระดับคะแนนการกากับ
ดู แ ลกิ จ การต่ อ ราคาหลั ก ทรั พ ย์ ข องบริ ษั ท จดทะเบี ย นในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกลุ่มธุรกิจการเงิน การศึกษานี้ใช้สถิติ
ตาม วิ ธี Multiple Linear Regression โด ยใช้ ข้ อ มู ล ของกลุ่ ม
ตั วอย่ างจ านวนทั้ งสิ้ น 153 ตั วอย่ าง ในปี 2560 ถึ งปี 2502 รวม
ระยะเวลาทั้งสิ้น 3 ปี ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าระดับการเปิดเผย
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ผลกระทบของ TFRS15 รายได้จากสัญญาทีท่ ากับลูกค้าที่มีต่องบการเงิน
ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
The impact of TFRS15 Revenue from Contracts with Customers on Financial
Statement of Listed Companies in the Stock Exchange of Thailand
กรุณา ปัญญายิ่ง1 กัณฐิกา เพ็ชร์หิน2 ชาริสา งามบุญแถม3
ณัฐพร กาลังเดช4 และ เพ็ญพระพักตร์ มานะปรีชาดีเลิศ5
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบของการนามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทากับ
ลูกค้า (TFRS 15) มาถือปฏิบัติต่อการเปลี่ยนแปลงของรายได้ รายการคงค้างรวม และอัตราผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) ของบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี 2562 โดยข้อมูลตัวอย่าง จานวน 468 บริษัท งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาเชิงประจักษ์ โดยเก็บ
ข้อมูลจาก SETSMART ใช้เทคนิคการวิเคราะห์ถดถอยพหุ ผลการวิจัยพบว่าเมื่อนา TFRS 15 มาถือปฏิบัติในปีแรก มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อ
รายการคงค้างรวม (TA) ส่วน TFRS15 ไม่พบความสัมพันธ์ต่อการเปลี่ยนแปลงของรายได้ และอัตราผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้ น ซึ่งสามารถ
สรุปได้ว่าการปรับใช้มาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 มีผลกระทบต่อความระมัดระวังในการรับรู้รายได้ที่เพิ่มขึ้น
คาสาคัญ : มาตรฐานการรายงานทางการเงิน, รายได้จากสัญญาที่ทากับลูกค้า, 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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รายได้ รูป แบบใหม่จ ะส่งผลต่อ ระยะเวลาในการรับ รู้รายได้ ห รื อ
จานวนของรายได้ที่แสดงในงบการเงิน เมื่อกิจการนา TFRS 15 มา
ใช้แล้วส่งผลกระทบอย่างไรต่อกิจการ เนื่องจากการรับรู้รายได้แบบ
ใหม่ ท าให้ กิ จ การรับ รู้ จานวนรายได้ ที่ ล ดลง และใช้ ร ะยะเวลาที่
ยาวนานขึ้น ในระยะเวลาที่ มี การน า TFRS 15 มาถือปฏิ บั ติอ าจ
ส่งผลกระทบต่ อ รายการบั ญ ชี ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ กับ รายได้ คื อ การ
เปลี่ย นแปลงของจานวนรายได้ รวม การเปลี่ ยนแปลงก าไรก่ อ น
ดอกเบี้ย ภาษีและค่าเสื่อมราคา การเปลี่ยนแปลงของกาไรสุท ธิ
และรายการคงค้ างรวมในงวดบั ญ ชี ที่ น า TFRS 15 มาถื อ ปฏิ บั ติ
ศิลปพร ศรีจั่นเพชร และ อนุวัตตน์ ภักดี [2] มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้รายงาน
ทางการเงินมีข้อมูลที่ผู้ถือหุ้นใช้ประโยชน์ ข้อมูลทางบัญชีที่มีอยู่ใน
รายงานทางการเงินเป็นสิ่งที่คาดหวังว่าจะสะท้อนถึงความเกี่ยวข้อง
กับการตัดสินใจและความเป็นตัวแทนอันเที่ยงธรรมอย่างสมบูรณ์
นิ พั น ธ์ เห็ น โชคชั ย ชนะ [3] งานวิ จั ย ทางบั ญ ชี ให้ ค วามสนใจใน
ความสาคัญของข้อมูลเกี่ยวกับรายได้ซึ่งเป็นรายการสาคัญที่ส่งผล
กระทบอย่างมีนัยสาคัญ โดยพบว่าข้อมูลบัญชีที่แสดงในงบการเงิน
ของบริษัทที่มีประโยชน์ต่อการตัดสินใจของผู้ใช้ งบการเงิน โดยมี
หลักฐานสนับสนุนจากงานวิจัยของ William H. Beaver [4] ผู้วิจัย
จึงมีความสนใจต่อการนา TFRS 15 มาถือปฏิบัติว่ามีผลกระทบต่อ
งบการเงิ น อย่ า งไรเพื่ อ ข้ อ บ่ ง ชี้ ต่ อ หลั ก ฐานทางวิ ช าการตาม
วัตถุประสงค์ของคณะกรรมการจัดทามาตรฐานการบัญชี ระหว่าง
ประเทศ

1. บทนา
ในปี 2557 คณ ะกรรมการมาตรฐานการบั ญ ชี ส ากล
( 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
คณะกรรมการมาตรฐานการบั ญ ชี ข องประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า
(Financial Accounting Standards Board – FASB) ใ น ก า ร
พัฒนามาตรฐานฉบับนี้ขึ้น โดยมีจุดประสงค์หลักในการที่ทาให้การ
รับรู้รายได้มีแบบแผนเดียวกันสาหรับมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิ น ระหว่ างประเทศ และหลั ก การบั ญ ชี ที่ รั บ รองทั่ ว ไปของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา สาหรับประเทศไทย ได้ประกาศใช้มาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ของไทย (TFRS) ซึ่งเป็นไปตามหลักปฏิบัติ
ของมาตรฐานรายงานทางการเงิน ระหว่ า งประเทศ (IFRS) โดย
มาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่
ท ากั บ ลู ก ค้ า (TFRS 15) ซึ่ งให้ ถื อ ปฏิ บั ติ เริ่ ม ในหรื อ หลั ง วั น ที่ 1
มกราคม 2562 เป็นต้นไป ศิลปพร ศรีจั่นเพชร และ อนุวัตตน์ ภักดี
[1] บริ ษั ท ในประเทศไทยก าลั งเผชิ ญ ต่ อ ความท้ า ทายจากการ
เปลี่ยนแปลงมาตรฐานบัญชี โดยในส่วนของมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินไทยฉบับใหม่ที่จะส่งผลกระทบต่องบการเงินของบริษัท
ไทยมี 2 ฉบับ คือ TFRS 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทากับลูกค้า
ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มกราคม 2562 และ TFRS 16 เรื่อง
สัญญาเช่า ที่จะมีผลบังคับใช้ 1 มกราคม 2563 สาหรับ TFRS 15
ที่บั งคับ ใช้แล้ วนั้ น มีก ารเปลี่ยนแปลงแนวคิด และหลั กการรับ รู้
รายได้ คือ ให้รับรู้รายได้จากการขายสินค้า หรือบริการตามสิ่งที่ได้
โอนไปให้ ลู ก ค้ า โดยไม่ มี ก ารแยกโมเดลการรั บ รู้ ร ายได้ เป็ น ขั้ น
ความส าเร็ จ ของงานเหมื อ นที่ ท าอยู่ ในปั จ จุ บั น อี ก ทั้ ง ยั งมี ก าร
ก า ห น ด ให้ พิ จ า ร ณ า ภ า ร ะ ที่ ต้ อ งป ฏิ บั ติ (Performance
Obligations) ว่า มี ร ายการสิ น ค้ าและบริ การที่ เป็ น รายการแยก
ต่างหากกี่รายการ และพิจารณาราคาของรายการ (Transaction
Price) เช่น การให้ส่วนลด เงินคืน ค่าตอบแทนที่คิดจากยอดขายใน
อนาคต เป็นต้น ซึ่งจะส่งให้วิธีการรับรู้รายได้ หรือจานวนเงินรายได้
ที่รับรู้ในแต่ละช่วงเวลาเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดยนอกจากจะ
กระทบต่อ ตัวเลขทางการเงิน แล้ ว ยั งคาดว่าจะส่งผลกระทบต่ อ
ขั้นตอน วิธีการปฏิบัติงาน รวมทั้งการพิจารณาข้อมูลที่ควรจัดเก็บ
อีกด้วย เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่จาเป็นต่อการรายงานทางการเงิน
การรับรู้รายได้ตาม TFRS 15 กิจการต้องพิจารณาถึงขั้นตอน
การรับรู้รายได้แต่ละขั้นตอน และคานึงถึงการโอนการควบคุมเป็น
หลัก หากการทาสัญญากับลูกค้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไข กิจการจะไม่
สามารถรับรู้รายได้ดังกล่าวได้ เนื่องจากกิจการต้องแยกการรับรู้
รายได้ในแต่ละรายการ หากสามารถระบุภาระที่ต้องปฏิบัติได้ตาม
TFRS 15 กิ จ การมี แ นวโน้ ม ที่ จ ะรั บ รู้ ร ายได้ ช้ า ลง ธุ ร กิ จ ด้ า น
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างและในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและ
การสื่อสารได้รับผลกระทบมากเพราะสัญ ญาที่ท ากับ ลูกค้า โดย
ปกติมักจะเป็นสัญญาระยะยาวและมีข้อตกลงในการส่งมอบสินค้า
หรือบริการในลักษณะเป็นกลุ่มของสินค้าหรื อบริการ โดยการรับรู้

2. ทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทากับลูกค้า
เนื่องจากระบบเศรษฐกิจของโลกในปัจจุบันมีการเชื่อมต่อ
กันเพิ่มขึ้น ผู้มีส่วนได้เสียในตลาดทุนโดยการสนับสนุนของบริษัท
ข้ามชาติและหน่วยงานกากับดูแลของประเทศต่าง ๆ จึงได้มีการ
พิจารณาถึงการจัดทารายงานทางการเงินให้เป็นรู ปแบบเดียวกัน
มากขึ้ น ซึ่ ง จะช่ ว ยให้ ร ายงานทางการเงิ น จากประเทศต่ า ง ๆ
สามารถที่จะเปรียบเทียบกันได้บริษัทข้ามชาติและหน่วยงานกา กับ
ดู แ ลของประเทศต่ า ง ๆ ได้ ใ ห้ ก ารสนั บ สนุ น ให้ ใช้ ร ายงานทาง
การเงิ น เป็ น รู ป แบบเดี ย วกั น เช่ น เดี ย วกั น เนื่ อ งจากการจั ด ท า
รายงานทางการเงินจะเป็นรู ปแบบเดียวกันและจะช่วยให้รายงาน
ทางการเงิน จากประเทศต่ าง ๆ สามารถที่ จะเปรียบเที ย บกัน ได้
เกียรตินิยม คุณติสุข & สุธา เจียรนัยกุลวานิช [5] อดีตที่ผ่านมา ยัง
ไม่มีมาตรฐานการบัญชีที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก เนื่องจากใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาใช้ระบบมาตรฐานการบัญชีที่พัฒนาขึ้นมาเอง
คื อ US Generally Accepted Accounting Principles ( US
GAAP) ในขณะที่กลุ่มประเทศทางยุโรปได้ใช้มาตรฐานการบัญชีที่
เรียกว่า International Accounting Standards (IAS) ต่อมาทาง
คณ ะกรรมการมาตรฐานการบั ญ ชี ร ะหว่ า งประเทศ (The
International Accounting Standard Board : IASB) ไ ด้ มี
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ท ากั บ ลู ก ค้ า ซึ่ งจะมี ผ ลบั งคั บ ใช้ ในวั น ที่ 1 มกราคม 2562 และ
TFRS 16 เรื่ อ งสั ญ ญาเช่ า ที่ จ ะมี ผ ลบั งคั บ ใช้ 1 มกราคม 2563
สาหรั บ TFRS 15 ที่ บั งคั บ ใช้ แล้ วนั้ น มี ก ารเปลี่ ย นแปลงแนวคิ ด
และหลักการรับรู้รายได้ คือ ให้รับรู้รายได้จากการขายสินค้า หรือ
บริการตามสิ่งที่ได้โอนไปให้ลูกค้า โดยไม่มีการแยกโมเดลการรับรู้
รายได้เป็นขั้นความสาเร็จของงานเหมือนที่ทาอยู่ในปัจจุบัน อีกทั้ง
ยั งมี ก ารก าหนดให้ พิ จ ารณาภาระที่ ต้ อ งปฏิ บั ติ (Performance
Obligations) ว่า มี ร ายการสิ น ค้ าและบริ การที่ เป็ น รายการแยก
ต่างหากกี่รายการ และพิจารณาราคาของรายการ (Transaction
Price) เช่น การให้ส่วนลด เงินคืน ค่าตอบแทนที่คิดจากยอดขายใน
อนาคต เป็นต้น ซึ่งจะส่งให้วิธีการรับรู้รายได้ หรือจานวนเงินรายได้
ที่รับรู้ในแต่ละช่วงเวลาเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดยนอกจากจะ
กระทบต่อ ตัวเลขทางการเงิน แล้ ว ยั งคาดว่าจะส่งผลกระทบต่ อ
ขั้นตอน วิธีการปฏิบัติงาน รวมทั้งการพิจารณาข้อมูลที่ควรจัดเก็บ
อีกด้วย เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่จาเป็นต่อการรายงานทางการเงิน
Bova and Pereira (2012) [8] ทาการศึกษาการปฏิบัติตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินระหว่างประเทศส่งผลกระทบต่อข้อมูลทางการ
บัญชีมีการพัฒนาที่ดีขึ้นหรือไม่ โดยศึกษาบริษัทในตลาดหลักทรัพย์
ประเทศเคนย่า โดยพบว่าการนาใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหว่างประเทศมาบังคับใช้ ส่ งผลต่อคุณภาพรายงานการเงินสูงขึ้น
และมี ค วามโปร่ งใสมากขึ้ น รวมทั้ ง Mary Barth et al (2008) [9]
ทาการศึกษาถึงคุณภาพข้อมูลทางการบัญชีของบริษัทที่นามาตรฐาน
การบั ญชี ระหว่างประเทศมาบั งคับใช้ ในปี ระหว่ างปี 1994 - 2003
จานวน 21 ประเทศ พบว่าบริษัทที่นาใช้มาตรฐานการบัญชีระหว่าง
ประเทศมี ข้ อมู ลทางการบั ญชี มี คุ ณภาพที่ สู งกว่ า ซึ่ งวั ดได้ จากการ
จั ดการก าไรลดน้ อยลง รั บรู้ ผลขาดทุ นทั นเวลามากขึ้ น และข้ อมู ล
ทางการบั ญชี กั บราคาหลั กทรัพย์ และผลตอบแทนจากการลงทุ นมี
ความสั มพั นธ์ กั นอย่ างมี นั ยส าคั ญ สะท้ อนถึ งคุ ณ ภาพของข้ อมู ล
ทางการบัญชีมีการปรับปรุงที่ดีขึ้น แต่ในขณะเดียวกัน Jun Hao et.,
al. (2019) [10] และ Sherif El-Halaby et., al. (2020) [11] โต้ แ ย้ ง
ว่ าหลั งจากที่ มี การน า IFRS มาบั งคั บใช้ เป็ นเกณฑ์ ในการจั ดท างบ
การเงินทาให้ข้อมูลทางการบัญชีและงบการเงินของบริษัทมีคุณภาพสูง
ขึ้นก่อนการนาใช้ IFRS หรือไม่
จากการทบทวนวรรณ กรรม พบ ว่ า งานวิ จั ย ทั้ ง ในและ
ต่ า งประเทศยั งมี ค วามขั ด แย้ งว่ า หลั งจากที่ มี ก ารน ามาตรฐาน
รายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่องรายได้ที่ทาสัญญากับลูกค้า
มาบังคับใช้เป็นเกณฑ์ในการจัดทางบการเงินทาให้ข้อมูลทางการ
บั ญ ชีแ ละงบการเงิน ของบริษั ท มีคุ ณ ภาพสู งขึ้ น หรือ ไม่ จากการ
ทบทวนวรรณกรรมผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการวิจัย ดังนี้

แนวคิดและร่วมมือกับคณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบัญ ชี
ก า ร เงิ น ข อ ง ส ห รั ฐ อ เม ริ ก า (The Financial Accounting
Standard Board : FASB) โดยมีความมุ่งมั่นที่จะให้มาตรฐานการ
บัญชีให้เป็นมาตรฐานสากลเพื่อให้เป็นรูปแบบเดียวกันทั่วโลก นั่นก็
คื อ ม าต รฐาน การรายงาน ท างการเงิ น ระห ว่ า งป ระเท ศ
( International Financial Reporting Standards : IFRS)
เนื่องจากประโยชน์ของการมีมาตรฐานการบัญชีรูปแบบเดียวกันทั่ว
โลกนั้น จะส่งผลให้งบการเงินมีความชัดเจน โปร่ งใส และสามารถ
เปรียบเทียบกันได้ นักลงทุนสามารถวิเคราะห์และประเมินฐานะ
การเงินของบริษัทที่อยู่คนละประเทศได้สะดวกมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยัง
เปิดโอกาสให้สามารถระดมทุนข้ามประเทศได้ง่ายขึ้นรวมถึงเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและผู้กากับดูแลในการได้รับข้อมูลทางการเงิน
ที่ถูกต้องและเป็นมาตรฐานเดียวกัน วิระยา เจริญกัลป์ [6] สหภาพ
ยุโรปมีกาหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดทางบการเงินให้เป็นไป
ตามมาตรฐานการบั ญ ชี ระหว่างประเทศ (IFRS) ภายในปี 2005
ส่วนประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์นั้น ได้กาหนดให้บริษัทจด
ทะเบี ยนในตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ละบริษั ท ที่ จ าหน่ายหลัก ทรัพ ย์ใน
ตลาดเงินและตลาดทุน ต้องทาบัญชีงบการเงิน ณ สิ้นปี 2005 ให้
เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศทุกข้อ
สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
ได้มีพันธกิจในการพัฒนามาตรฐานการรายงานทางการเงินให้เป็น
สากล ซึ่ งได้ มี ก ารปรับ ปรุ งมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ให้
เป็นไปตาม IFRS อย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับความน่าเชื่อถือของ
รายงานทางการเงิน ให้ เป็ น ระดั บ สากล จนถึ งปั จ จุ บั น นี้ ปี 2559
มาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยได้เข้าสู่ IFRS และเป็นที่
ยอมรั บ ในระดั บ สากล ซึ่ งส่ งผลให้ ค วามน่ า เชื่ อ ถื อ ของรายงาน
ทางการเงินเพิ่มขึ้น และนักลงทุนได้ให้ความเชื่อถือของคุณ ภาพ
รายงานทางการเงินของไทยดี ขึ้น สภาวิชาชีพ บั ญ ชี 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
คณะกรรมการมาตรฐานการบั ญ ชี ข องประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า
(Financial Accounting Standards Board – FASB) ใ น ก า ร
พัฒนามาตรฐานฉบับนี้ขึ้น โดยมีจุดประสงค์หลักในการที่ทาให้การ
รับรู้รายได้มีแบบแผนเดียวกันสาหรับมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิ น ระหว่ างประเทศ และหลั ก การบั ญ ชี ที่ รั บ รองทั่ ว ไปของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา สาหรับประเทศไทย ได้ประกาศใช้มาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทากับ
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
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ข้อมูลทางการบัญชี
(1) รายได้ (REV)
(2) รายการคงค้างรวม (TA)
(3) อัตราผลตอบแทนส่วนของผู้ถอื หุ้น (ROE)

การนา TFRS 15 มาถือปฏิบัติ
ตัวแปรควบคุม
อัตราส่วนหนีส้ ินต่อส่วนของผู้ถือหุน้ (LEV) และขนาด
กิจการ (SIZE)

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
5. รายการคงค้างรวม (TA) = กาไรสุทธิก่อนหักดอกเบี้ยและ
ภาษีหักกระแสเงินสดสุทธิจากการดาเนินงาน
6. อัตราผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) = กาไรสุทธิต่อ
ส่วนของผู้ถือหุ้น

3. วิธีการดาเนินงานวิจัย
กลุ่ ม ตัวอย่ างในการศึ กษาครั้งนี้ ได้ แก่ บริษั ท จดทะเบี ยนใน
ตลาดหลั ก ทรัพ ย์ แ ห่ งประเทศไทยทุ ก กลุ่ ม อุ ต สาหกรรม ยกเว้ น
บริษัทสถาบันการเงิน ธนาคารและกิจการประกันภัย ในปี 2562 ที่
มีการประกาศบังคับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่าง
ประเทศฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทากับลูกค้า จานวน
จานวน 468 บริษัท

การวิเคราะห์ข้อมูล
งานวิจัยครั้งนี้ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) มา
วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับตัวและสมการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple
Regression) ในการวิเคราะห์เพื่อศึกษาเกี่ยวกับระดับการเปิดเผย
รายงานความยั่งยืนและคะแนนการกากับดูแลกิจการต่อราคา
โดยแบบจาลองที่ใช้ในการศึกษา คือ
REV = β0 + β1TFRS15 + β2LEV + β3SIZE + ε
TA = β0 + β1TFRS15 + β2LEV + β3SIZE + ε
ROE = β0 + β1TFRS15 + β2LEV + β3SIZE + ε

ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา
1. การนา TFRS 15 มาถือปฏิบัติ
2. อั ต ราส่ ว นหนี้ สิ น ต่ อ ส่ ว นของผู้ ถื อ หุ้ น (LEV) = อั ต ราส่ ว น
หนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
3. ขนาดกิจการ (SIZE) = สินทรัพย์รวม
4. รายได้ (REV) = รายได้รวมปีที่ t หักรายได้รวมปีที่ t-1 หาร
ด้วยสินทรัพย์รวมปีที่ t-1

ภาพที่ 1 แสดงการนา TFRS15 มาถือปฏิบัติในแต่ละกลุม่ อุตสาหกรรม
จากภาพที่ 1 สามารถอธิบายการนา TFRS15 มาถือปฏิบัติ
ในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม ดังนี้
การน า TFRS15 มาถื อ ปฏิ บั ติ ในแต่ ล ะกลุ่ ม อุ ต สาหกรรม
พบว่าบริษัท ในกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรนา TFRS15 มาถือปฏิบั ติ
ประมาณร้อยละ 11.35 บริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมสิน ค้าอุปโภค
บริโภคน า TFRS15 มาถือ ปฏิ บั ติ ป ระมาณร้อ ยละ 8.98 บริษั ทใน
กลุ่ ม อุ ต สาหกรรมสิ น ค้ า อุ ต สาหกรรมน า TFRS15 มาถื อ ปฏิ บั ติ

ประมาณร้อยละ 7.80 บริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์นา
TFRS15 มาถื อ ปฏิ บั ติ ป ระมาณร้ อ ยละ 23.40 บริ ษั ท ในกลุ่ ม
อุตสาหกรรมทรัพยากรนา TFRS15 มาถือปฏิบัติ ประมาณร้อยละ
20.09 บริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการนา TFRS15 มาถือปฏิบัติ
ประมาณร้อ ยละ 8.27 บริ ษั ท ในกลุ่ ม อุ ต สาหกรรมเทคโนโลยี น า
TFRS15 มาถือปฏิบัติประมาณร้อยละ 20.09
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ตารางที่ 1 แสดงลักษณะพื้นฐานของตัวแปร
ตัวแปร
อัตราส่วนหนีส้ ินต่อส่วนของผู้ถือหุน้ (LEV) : เท่า
ขนาดของกิจการ (SIZE) : ล้านบาท
ขนาดของกิจการ (SIZE) ** ลอกาลิทึมธรรมชาติ
รายได้ (REV) : ล้านบาท
รายการคงค้างรวม (TA) : เท่า
อัตราผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) : เท่า

Mean
111.78
33,316.11
15.76
1.01
(323,142.75)
0.03

Std. Deviation
181.21
136,747.07
1.56
22.19
5258700.10
0.29

Minimum
(537.43)
103.03
11.54
(1.05)
(82,055,438)
(3.85)

Maximum
2,081.47
2,484,438.68
21.63
480
21,586,060
0.89

หมายเหตุ : N = 468 Firm year observation

* เนื่องจากข้อมูลราคาหลักทรัพย์และขนาดของบริษัทแจกแจงไม่ปกติ จึงปรับข้อมูลเพื่อให้ผ่านเงื่อนไขในการทดสอบข้อมูลทางสถิติ
จากตารางที่ 1 พบว่ าตั ว แปรควบคุ ม ได้ แ ก่ อั ต ราส่ ว น
หนี้ สิ น ต่ อ ส่ ว นของผู้ ถื อ หุ้ น (LEV) ขนาดของกิ จ การ (SIZE) มี
ค่ า เฉลี่ ย ร้ อ ยละ 111.78 เท่ า ขนาดของกิ จ การ (SIZE) มี ค่ า
เบี่ยงเบนมาตรฐานสูงถึง 33,316.11 ล้านบาท นั่นคือ ขนาดของ
บริษั ทของกลุ่ม อุตสาหกรรมมีความแตกต่ างกัน มาก โดยผู้วิจั ย
ตรวจสอบการแจกแจงของข้ อ มู ล เชิ งปริ ม าณโดยใช้ Boxplot
พบว่ า ข้ อ มู ล มี ก ารกระจายตั ว ไม่ เป็ น แบบปกติ (Non-normal
distribution) จึงแก้ไขปัญหาโดยการลอกาลิทึมธรรมชาติ

ส่วนตัวแปรตามรายได้ (REV) พบว่ามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.01
เท่า โดยค่าสูงสุดเท่ากับ 480 เท่า และค่าต่าสุดเท่ากับ -1.05 เท่า
รายการคงค้างรวม (TA) พบว่ามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ -323,142.75 เท่า
โดยค่ า สู งสุ ด เท่ า กั บ 21,586,060 เท่ า และค่ า ต่ าสุ ด เท่ า กั บ –
82,055,438 เท่า อัตราผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) พบว่า
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.03 เท่า

ตารางที่ 2 แสดงค่าสหสัมพันธ์เพียร์สัน
ตัวแปร
การนา TFRS 15 มาถือปฏิบัติ (TFRS15)
ขนาดของกิจการ (SIZE)
อัตราส่วนหนีส้ ินต่อส่วนของผู้ถือหุน้ (LEV)
รายได้ (REV)
รายการคงค้างรวม (TA)
อัตราผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE)

TFRS15
1.00
-0.07
0.05
0.01
0.128**
-0.03

SIZE

LEV

1.00
0.209
-0.06
-0.215**
0.152**

1.00
-0.02
-0.105*
-0.585**

REV

1.00
0.00
-0.01

TA

1.00
0.03

ROE

1.00

** P-value < 0.01 (two-tailed), * P-value < 0.05 (two-tailed).

จากการวิเคราะห์ ข้อมูลในตารางที่ 2 เป็น การตรวจสอบค่ า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) ของตัวแปรแต่ละคู่ของกลุ่มตัวอย่าง
จากผลการทดสอบพบว่าค่าอยู่ระหว่าง 0.07 - 0.209 จึงไม่เกิด

ปัญหา Multicollinearity และเป็นไปตามเงื่อนไขการวิเคราะห์
Multiple Regression โดยการแสดงผลการวิเคราะห์ ดังตารางที่
3
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ตารางที่ 3 แสดงการทดสอบสมมติฐานงานวิจัย
ตัวแปร

REV
Coeff T - Value Sig
Coeff
(Constant)
13.168
1.163
0.246 8,217,160
TFRS15
0.831
0.235
0.814 2,131,840
LEV
-0.001
-0.174 0.862 -2,080
SIZE
-0.812
-1.198 0.232 -649,579
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

TA
T - Value
Sig
3.158
0.002
2.622
0.009**
-1.556
0.120
-4.172
0.000

จากตารางที่ 3 ในการวิเคราะห์ การนา TFRS15 มาถือปฏิบัติ
ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในทุก
กลุ่ ม อุ ต สาห กรรมยกเว้ น ธุ ร กิ จ การเงิ น พ บ ว่ า TFRS15 มี
ความสัมพั นธ์เชิงบวกต่อรายการคงค้างรวม อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติ ที่ระดับ 0.01 (ยอมรับสมมติฐานที่ 2) อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติ ที่ระดับ 0.05 โดยปัจจัยดังกล่าวมีอิทธิพลต่อรายได้ร้อยละ
5.80 และค่าความคาดเคลื่อนไม่มีความสัมพันธ์กันระหว่างตัวแปร
อิสระ (ค่าDurbin-Watson = 1.590) โดยสามารถแสดงสมการได้
ดั ง นี้ TA = 8,217,160 + 2,131,840TFRS15 + -2,080LEV + 649,579SIZE ทั้ ง นี้ พ บว่ า TFRS15 ไม่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ การ
เปลี่ยนแปลงของรายได้และอัตราผลตอบแทนของส่วนของผู้ถือหุ้น
(ปฏิเสธสมมติฐานที่ 1 และสมมติฐานที่ 3)

Coeff
-0.728
0.027
-0.001
0.054

ROE
T - Value
Value
-6.403
0.773
-17.908
7.908

Sig
0.000
0.440
0.000
0.000

จัดทางบการเงินและมีการเปิดเผยข้อมูลที่มากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับ
หลักการบัญชีที่ยอมรับโดยทั่วไปที่เดิมบังคับใช้ในประเทศเอง ส่งผล
ต่อมีหลักความระมัดระวังที่สูงกว่า และคุณภาพกาไรที่สูงขึ้น รวมทั้ง
ข้อค้นพบของ Mary Barth et., al. (2008) ที่ว่าบริษัทที่นามาตรฐาน
การบั ญชี ระหว่างประเทศมี ข้ อมู ลทางการบั ญชี มี คุ ณภาพที่ สู ง กว่ า
สะท้อนถึงคุณภาพของข้อมูลทางการบัญชีมีการปรับปรุงที่ดีขึ้นและ
ลดความไม่เท่าเทียมกันของข้อมูล
ข้อเสนอแนะสาหรับการศึกษาครั้งต่อไป
ควรศึกษาถึงข้อมูลอื่นๆที่ไม่เป็นตัวเงิน เช่น รูปแบบของสัญญา
ที่ทากับลูกค้าเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร การเปิดเผยข้อมูลรายได้แบบ
ใหม่ส่งผลกระทบหรือไม่ รวมทั้งงานวิจัยในอนาคต ควรศึกษาใน
ลักษณะเดียวกันแต่ใช้ข้อมูลที่มากกว่าระยะเวลา 2 ปี เพื่อพิจารณา
ถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการนา TFRS15 มาถือปฏิบัติ รวมทั้งควร
พิจารณาถึงข้อมู ลจากฐานตลาด (Market Based) เพราะการใช้
TFRS15 ท าให้ ผ ลการด าเนิ น งานของกิ จ การลดลง หรื อ อาจ
ประยุกต์ตัวแบบความไม่เท่าเทียมกันของการรับรู้กาไรและขาดทุน
(Asymmetric Timeliness) ของ Basu (1997) เพื่ อ พิ จ ารณ า
ผลกระทบที่เกิดขึ้นหลังจากใช้ TFRS15 นอกจากนั้น งานวิจัยครั้งนี้
ไม่ได้คานึงถึงกิจการที่นา TFRS15 มาถือปฏิบัติก่อนปี พ.ศ. 2562
รวมทั้ งการปรับ ปรุงผลกระทบเมื่อน า TFRS15 มาถือปฏิ บัติ ครั้ง
แรกของแต่ ล ะกิ จ การ งานวิ จั ย ในอนาคตควรศึ ก ษาถึ งประเด็ น
ดังกล่าว เพื่อนาผลการวิจัยที่ได้มาเปรียบกับการวิจัยครั้งนี้

อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวิจัย
อภิปรายผลการศึกษา
จากการศึกษามีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบการนา TFRS15 มา
ถือปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย ในทุ กกลุ่มอุตสาหกรรมยกเว้นธุรกิจการเงิน การศึกษานี้ ใช้
สถิติตามวิธี Multiple Regression โดยใช้ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง
จานวนทั้งสิ้น 468 บริษัท ในปี 2562 โดยผลการศึกษาแสดงให้เห็น
ว่ า TFRS15 มี ค วามสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง บวกต่ อ รายการคงค้ า งรวม
ผลการวิจัยครั้งนี้ชี้ให้เห็นว่าการนา TFRS15 มาถือปฏิบัติยังทาให้
รายการคงค้ างรวมเพิ่ มสูงขึ้น ซึ่งสะท้ อนคุณ ภาพของงบการเงิน
เนื่องจากการนา TFRS15 มาถือปฏิบัติจะทาให้กิจการรับรู้รายได้
ช้าลง โดยจานวนรายได้ที่ยังไม่เข้าเกณฑ์ต่างๆ จะไม่ถูกรับรูร้ ายการ
จึงทาให้รายได้ที่รับรู้ใกล้เคียงกับกระแสเงินสดมากขึ้น จึงสรุปได้ว่า
การน า TFRS15 มาถื อ ปฏิ บั ติ ช่ ว ยเพิ่ ม คุ ณ ภาพของงบการเงิ น
เช่ น เดี ย วกั บ งานวิ จั ย ในอดี ต ของ Bova and Pereira (2012) ที่
อธิ บายไว้ ว่ า การที่ บริ ษั ทน าใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
ระหว่างประเทศมาบังคับใช้ ส่ งผลต่อคุณภาพรายงานการเงินสูงขึ้น
และมีความโปร่งใสมากขึ้น เนื่องจากมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหว่างประเทศ มุ่งสะท้อนไปยังการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารในการ
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเสี่ยงในการสอบบัญชี (ความเสี่ยงสืบเนื่องของกิจการ ความเสี่ยงจากการควบคุม ความ
เชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และความเสี่ยงจากการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชีแบบที่เปลี่ยนแปลงไป) ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการตอบสนอง
ของนั ก ลงทุ น (วัด โดยมู ลค่ าทางการตลาด) โดยเก็ บ รวบรวมข้ อมู ล ในการออกรายงานของผู้ สอบบัญ ชี ของบริษั ท ที่ จดทะเบี ย นในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกลุ่มธุรกิจการเงิน จากฐานข้อมูล SETSMART และแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56 - 1) ที่มีรอบ
ระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 รวมจานวนทั้งสิ้น 152 ตัวอย่าง วิเคราะห์ผลทางสถิติ
โดยใช้การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า ความเสี่ยงสืบเนื่องมีความสัมพันธ์ในทิศทางลบต่อความเชื่อมั่นของนัก
ลงทุน และความเสี่ยงจากการควบคุม (ขนาดและรายได้ของกิจการ) มีความสัมพันธ์ในทิศทางบวกต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ ในขณะทีค่ วามเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และความเสี่ยงจากการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชีแบบที่เปลี่ยนแปลงไป ไม่มี
ความสัมพันธ์กับมูลค่ากิจการอย่างมีนัยสาคัญ
คาสาคัญ : 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. ที่มาและความสาคัญของปัญหา

2. ทบทวนวรรณกรรม

รายงานทางการเงินเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่สาคัญของผู้ใช้
งบการเงิน เนื่องจากเป็นหลักฐานที่ทางตลาดหลักทรัพย์กาหนดให้
กิจการต้องแสดงต่อผู้ใช้งบการเงิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงถึง
ผลการดาเนินงาน กระแสเงินสด และฐานะการเงินของกิจการ โดย
มีลักษณะเชิงคุณภาพอย่างหนึ่ง คือ ต้องเปิดเผยต่อผู้ใช้งบการเงิน
ได้ทัน ต่อการใช้ตัด สินใจ ซึ่ งเป็น ประโยชน์ ต่อผู้ ใช้งบการเงิน ที่ใช้
ตั ด สิ น ใจเชิ งเศรษฐกิ จ ทั้ งในปั จ จุ บั น และอนาคต ประกอบด้ ว ย
สาธารณชน เจ้าหนี้ ฝ่ายบริหาร นักลงทุน และลูกค้า ทั้งนี้กลุ่มของ
ผู้ใช้งบการเงินที่มีความสาคัญและมีบทบาทอย่างยิ่งในการใช้ข้อมูล
ทางการเงินประกอบการตัดสินใจ คือ นักลงทุน ปกติข้อมูลในงบ
การเงินจะต้องสามารถตอบสนองความต้องการของนักลงทุน ได้
ข้อมูลนั้นจะสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งบการเงิน
กลุ่มอื่นได้ จึงถือความต้องการของนักลงทุนเป็นเกณฑ์ที่ใช้กาหนด
ว่าข้อมูลใดที่เป็นประโยชน์และควรแสดงในงบการเงิน โดยผู้ที่ใช้
รายงานทางการเงินเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์งบการเงิน เพื่อ
คาดการณ์ถึงผลการดาเนินงานของกิจการและความเสี่ยงในการ
ลงทุน มาประกอบการตัดสินใจในการลงทุน ถือเป็นหัวใจสาคัญที่
นั กลงทุ น จะต้ องทราบ เพื่ อ ประเมิ น ผลกระทบจากความเสี่ ย งที่
อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน [1] รายงานทาง
การเงินจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงินได้ต้องมีความน่าเชื่อถือ
ได้ ต้องได้รับการตรวจสอบและแสดงความเห็นจากผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาต โดยมีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน และเปิ ด เผยข้อ มูล ทางการเงิน ได้ ทั น ต่ อ
การตัดสินใจของผู้ใช้งบการเงิน ระยะเวลาการออกรายงานผู้สอบ
บั ญ ชี มี ผ ลต่ อ การเปิ ด เผยข้ อมู ล ที่ ทั น ต่ อเวลาในการตั ดสิ น ใจ ซึ่ ง
ขึ้นอยู่กับความเสี่ยงในการสอบบัญชี ได้แก่ ความเสี่ยงสืบเนื่องของ
กิจการ ความเสี่ยงจากการควบคุม ความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี
และความเสี่ ย งจากการแสดงความเห็ น ของผู้ ส อบบั ญ ชี ที่ มี
ความสัมพันธ์กับระยะเวลาการออกรายงานผู้สอบบัญชีที่จะส่งผล
ต่อระดับการตอบสนองของนักลงทุน นนทวรรณ ยมจินดา et al.
[2] งานวิจัยนี้ทาการศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของความเสี่ยงใน
การสอบบัญชีที่ส่งผลต่อระดับการตอบสนองของนักลงทุนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมุ่งศึกษาไปที่ กลุ่มธุรกิจการเงิน
เนื่ องจากภาคธุรกิจการเงิน เป็ นตัวกลางทางการเงินที่สาคัญ ของ
ประเทศไทย ดังนั้นกลุ่มธุรกิจการเงินมีบทบาทที่สาคัญอย่างยิ่งต่อ
การพัฒนาเศรษฐกิจในการทาหน้าที่ระดมเงินทุนจากผู้มีส่วนได้เสีย
ต่างๆ ผู้วิจัยจึงมีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาผลกระทบของความเสี่ยงใน
การสอบบัญชีกับการตอบสนองของนักลงทุน ในกลุ่มธุรกิจการเงิน
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อสะท้อนการสร้างความ
เชื่อมั่นให้กับผู้ใช้รายงานทางการเงิน และนักลงทุน สามารถนาผล
จากการวิจัยมาเป็นข้อมูลที่ใช้ประกอบการพิจารณาการตัดสินใจ
ลงทุ น ในบริ ษั ท และเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการประเมิ น การ
ดาเนินงานที่ต้องการลงทุน

ทฤษฎีตัวแทน (Agency Theory)
ทฤษฎี ตั ว แทน (Agency Theory) น าเสนอโดย Jensen &
Meckling (1976) ซึ่ ง เป็ น ทฤษฎี ที่ อ ธิ บ ายถึ ง กลไกการบริ ห าร
จัดการระบบการควบคุมภายใน ที่สะท้อนถึงพฤติกรรมของบุคคล
ภายในองค์กร โดยเล็งเห็นความสาคัญในการบริหารจัดการระบบ
การควบคุมภายในให้เจ้าของกิจการที่ไม่สามารถบริหารได้เพียงผู้
เดี ย วนั้ น มี บุ ค คลเข้ า มาช่ ว ยในการบริ ห ารจั ด การแทนเจ้ า ของ
กิจการ จึงเกิดความสัมพันธ์จากบุคคลทั้งสองฝ่าย โดยที่บุคคลฝ่าย
หนึ่งเรียกกว่า ตัวการ (Principal) เป็นเจ้าของกิจการผู้ให้ทรัพยากร
และสิทธิในการบริหารจัดการที่เจ้าของกิจการมีอยู่นั้นให้กับบุคคล
อีกฝ่ายหนึ่งที่เข้ามาช่วยบริหารจัดการเรียกว่า ตัวแทน (Agency)
จะได้ รั บ ค่ าตอบแทนจากการท างานให้ ตั ว การ เป็ น ผู้ ที่ มี ห น้ า ที่
บริห ารจัด การทรัพ ยากรเพื่ อให้ ตัวการหรือ เจ้าของกิ จ การได้รั บ
ผลตอบแทนสู ง ที่ สุ ด กล่ า วคื อ ผู้ ถื อ หุ้ น เป็ น ผู้ ใ ห้ ฝ่ า ยบริ ห าร
ดาเนินการแทนตน ทั้งนี้ทั้งสองฝ่ายมีแรงจูงใจที่ต่างกัน เนื่องจากมี
ผลประโยชน์มาเป็นตัววัดค่าผลตอบแทนจากการทางาน จึงส่งผล
ต่อการตัดสินใจของฝ่ายบริหารต่อผลตอบแทนที่จะได้รับ จึงเกิด
ปัญหาความขัดแย้งของทั้งสองฝ่ายที่ผู้ถือหุ้นหรือตัวการไม่สามารถ
ควบคุมการใช้อานาจในการตัดสินใจของฝ่ายบริหารหรือตัวแทนได้
นันทนัช อัญชลีพรสันต์ [3]
วิ ล านุ ช ผดุ ง เดช [4] กล่ า วว่ า ทฤษฎี ตั ว แทน (Agency
Theory) สะท้ อ นถึ ง ความสารถของฝ่ า ยบ ริ ห ารที่ จ ะได้ รั บ
ผลตอบแทนจากผู้ ถือหุ้นสูงที่สุด ทาให้เกิดการเลือกนโยบายการ
บัญชีที่นาไปสู่การเพิ่มกาไรของกิจการ เนื่องจากเป็นตัวสะท้อนถึง
ความสามารถในการด าเนิ น งานของตั ว แทน ด้ ว ยเหตุ นี้ ท ฤษฎี
ตั ว แทนจึ งให้ ค วามส าคั ญ กั บ งบการเงิน ว่ าเป็ น สื่ อ กลางของผู้ ใช้
รายงานทางการเงิ น ทุ ก ฝ่ า ย ที่ เ ข้ า มามี ส่ ว นได้ เ สี ย ใช้ ป ระเมิ น
วัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในสัญ ญาว่าบรรลุผลมากน้อยเพียงใด ทั้งนี้
ผู้ ส อบบั ญ ชี รั บ อนุ ญ าตจึ งมี บ ทบาทส าคั ญ ในการท าหน้ า ที่ เป็ น
เครื่องมือในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารผ่านงบ
การเงิน จะช่วยให้ลดความเสี่ยงต่างๆ ในงบการเงินที่ทาสัญญาตาม
วั ต ถุ ป ระสงค์ ไ ว้ บ รรลุ ผ ลได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ดั งนั้ น ทฤษฎี
ตั ว แทนมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ความเสี่ ย งในการสอบบั ญ ชี แ ละ
ระยะเวลาการออกรายงานผู้สอบบัญชี เนื่องจากงบการเงินที่ได้นั้น
ต้ อ งเป็ น ไปตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องกิ จ การที่ ส ะท้ อ นถึ ง ผลการ
ด าเนิ น งานที่ ดี ถื อ เป็ น ความเสี่ ย งสื บ เนื่ อ งของกิ จ การอย่ า งหนึ่ ง
ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของฝ่ายบริหารที่ต้องการให้ได้ผลตอบแทนที่
สูงที่สุดแก่ผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ขนาดของกิจการขึ้นอยู่กับรายได้ของกิจการ
เช่นกัน ส่งผลกระทบต่อข้อมูลในรายงานทางการเงินที่อาจขัดต่อ
ข้อเท็จจริงได้ ทาให้ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชีของ
ผู้ ส อบบั ญ ชี ม าเป็ น เครื่ อ งมื อ ตรวจสอบการปฏิ บั ติ งานของฝ่ า ย
บริ ห าร น าพาไปสู่ ก ารแสดงความเห็ น ของผู้ ส อบบั ญ ชี แ บบที่
เปลี่ ย นแปลงไปหากมี ก ารแสดงรายการในงบการเงิ น ที่ ขั ด ต่ อ
ข้อเท็จจริงอันมีสาระสาคัญ

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

340

ภาคบรรยาย

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ประจาปี พ.ศ. 2563 วันที่ 15 – 16 ธันวาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

ทฤษฎีตลาดที่มีประสิทธิภาพ (Efficient Market)
ทฤษฎี ต ลาดที่ มี ป ระสิ ท ธิภ าพ (Efficient Market) น าเสนอ
โดย Fama (1970) กล่ าวว่ า ตลาดที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพจะสะท้ อ น
ข่าวสารข้อมูลจากราคาในหลักทรัพย์อย่างรวดเร็วและทันต่อเวลา
โดยทั่วถึง นักลงทุนมีความเชื่อมั่นจากข่าวสารที่อยู่ในรูปของราคา
หลักทรัพย์ ที่มีผลต่อการตัดสินใจของนักลงทุนในการซื้อหรือขาย
ในตลาด สามารถแบ่งระดับความมีประสิทธิภาพของตลาดได้ดังนี้
ธัญวรัตม์ เล็กรุ่งเรืองกิจ [5]
ดังนั้ น ทฤษฎี ตลาดที่ มี ป ระสิ ท ธิภ าพ (Efficient Market) มี
ความสั ม พั น ธ์ กั บ นั ก ลงทุ น อย่ า งมาก เนื่ อ งจากในการวิ เคราะห์
การลงทุน นักลงทุนจะต้องตระหนักถึงความมีประสิทธิภาพของ
ตลาด รวมถึงต้องทาความเข้าใจในกระบวนการปรับตัวของราคา
หลัก ทรัพ ย์ต่ อข่าวสารที่เกี่ย วข้ อง โดยตลาดที่มี ป ระสิ ทธิภ าพใน
ระดั บ ต่ าจะเผยแพร่ ข้ อ มู ล ตลาดไปยั ง นั ก ลงทุ น ตลาดที่ มี
ประสิทธิภาพในระดับปานกลางจะเผยแพร่ข้อ มูลตลาดและข้อมูล
สาธารณะไปยังนักลงทุน และตลาดที่มีประสิทธิภาพในระดับสูงจะ
เผยแพร่ข้อมูลทุกชนิดได้อย่างรวดเร็วและทันต่อการตัดสินใจของ
นักลงทุน บุลพร วุฒิวาณิชยกุล [6]
ทฤษฎีการส่งสัญญาณ (Signaling Theory)
ทฤษฎี ก ารส่ ง สั ญ ญาณ (Signaling Theory) น าเสนอโดย
Spence (1973) กล่าวว่าการส่งสัญญาณจากฝ่ายบริหารของบริษัท
ไปในตลาดทุน ซึ่งฝ่ายบริหารย่อมมีข้อมูลข่าวสารมากกว่านักลงทุน
การตัดสินใจลงทุนจึงเป็นสัญญาณที่ฝ่ายบริหารประกาศให้ผู้ลงทุน
ทราบ ว่าฝ่ายบริห ารมีความเห็นอย่างไร และฝ่ายบริหารอาจท า
การเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์บางอย่างตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินที่กาหนด โดยทฤษฎีนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักลงทุนได้
ใช้ข้อมูลในรายงานทางการเงินที่มีประสิทธิภาพสูงสุดแยกออกจาก
บริษัทที่ไม่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นหรือระดับ
การตอบสนองของนักลงทุน
วัฒนี รัมมะพ้อ และ นิ่มนวล วิเศษสรรพ์ [7] กล่าวว่า ทฤษฎี
การส่งสัญญาณ (Signaling Theory) แสดงถึงการส่งสัญญาณของ
ฝ่ ายบริ ห ารไปยั งนั ก ลงทุ น ซึ่ งเป็ น พฤติ ก รรมที่ เกิ ด ขึ้ น ในกรณี ที่
ข้ อ มู ล ไม่ ส ามารถท าให้ ร าคาหุ้ น แสดงถึ งราคาที่ แ ท้ จ ริ งได้ ฝ่ า ย
บริ ห ารจึ ง เปิ ด เผยข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม จากรายงานทางการเงิ น ตาม
มาตรฐานที่กาหนดไว้ โดยมีวัตถุประสงค์ให้นั กลงทุ นได้สามารถ
แยกบริษั ทที่ มี ประสิ ทธิภ าพกับ ไม่มี ป ระสิท ธิภาพออกจากกั นได้
ส่งผลกระทบกับราคาหุ้นต่อระดับการตอบสนองของนักลงทุน และ
ยังพบว่าทฤษฎีการส่งสัญญาณสะท้อนถึงศักยภาพของบริษัท ซึ่ง
ช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน ที่มีหลักฐานความพยายาม
ของฝ่ายบริหารในการส่งข่าวสารที่แสดงให้เห็นถึงคุณภาพของการ
ดาเนินงานของกิจการ
ดังนั้น ทฤษฎีการส่งสัญญาณมีความสัมพันธ์กับการตอบสนอง
ของนักลงทุน เนื่องจากการส่งสัญญาณดังกล่าวจะนาข่าวสารที่ดีไป
ยังนักลงทุน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักลงทุนเข้าใจสถานการณ์ของ

บริษัทและสามารถคาดการณ์การก่อให้เกิดกระแสเงินสดสุทธิใน
อนาคตได้ และยั งสามารถใช้ ท ฤษฎี ก ารส่ งสั ญ ญาณตรวจสอบ
การตอบสนองของนักลงทุนต่อการประกาศแผนกลยุทธ์ของบริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ จึงส่งผลต่อมูลค่าทางการตลาดที่ใช้
วัดค่าของการตอบสนองของนักลงทุน
แนวคิดเกี่ยวกับความเสี่ยงในการสอบบัญชี
ความเสี่ ย งในการปฏิ บั ติ ง านตามวิ ช าชี พ (Professional
Exposure Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
ให้บริการต่อลูกค้า อาจเกิดการเผยแพร่ข่าวสารในเชิงลบ ส่งผลให้
ผู้สอบบัญชีเสื่อมเสียชื่อเสียงและถึงขั้นถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย
ได้ ซึ่ ง ถื อ เป็ น ประเภทความเสี่ ย งทางธุ ร กิ จ ของผู้ ส อบบั ญ ชี
มัก เกิ ด ขึ้น จากการที่ บุ ค คลภายนอกสงสั ยในการปฏิ บั ติ งานของ
ผู้สอบบัญ ชีว่าเป็ นไปตามมาตรฐานการสอบบัญ ชีหรือไม่ ผู้สอบ
บัญชีจึงจาเป็นต้องประเมินความเสี่ยงในการปฏิบัติงานตามวิชาชีพ
โดยพิ จารณาว่าผู้ ใช้งบการเงิน กลุ่ม ใด มีความเสี่ย งประเภทนี้สู ง
ได้ แ ก่ บริ ษั ท จดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ งประเทศไทย
เนื่ อ งจากมี ก ลุ่ ม ผู้ มี ส่ ว นได้ เสี ย จากการใช้ ข้ อ มู ล ในงบการเงิ น ที่
ตรวจสอบมากกว่าปกติ และกลุ่มคนเหล่านี้มักต้องการความเชื่อมั่น
ในระดั บ สู งจากการตรวจสอบของผู้ ส อบบั ญ ชี โดยหนึ่ งในวิ ธี ที่
สามารถจัด การความเสี่ย งในการปฏิบั ติงานได้ คือ การประเมิ น
ความเสี่ยงทุกครั้งก่อนรับงานตรวจสอบ
ความเสี่ยงในการสอบบัญชี (Audit Risk : AR) หมายถึง การที่
งบการเงิ น แสดงข้ อ มู ล ที่ ขั ด ต่ อ ข้ อ เท็ จ จริ ง อั น เป็ น สาระส าคั ญ
(Material Misstatement) ท าให้ เ กิ ด ความเสี่ ย งที่ ผู้ ส อบบั ญ ชี
แสดงความเห็นที่ไม่เหมาะสม นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ & ศิลปพร
ศรี จั่ น เพชร [8] การแสดงข้ อ มู ล ที่ ขั ด ต่ อ ข้ อ เท็ จ จริ ง อั น เป็ น
สาระส าคัญ (Material Misstatement : MM) หมายถึง รายการ
ในงบการเงินที่มีความแตกต่างระหว่างจานวนเงิน การจัดประเภท
รายการ การแสดงรายการ หรือการเปิดเผยข้อมูลของรายการกับ
รายการที่เป็นไปตามแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง และ
ยั งรวมเรี ย กความเสี่ ย งสื บ เนื่ อ ง ความเสี่ ย งจากการควบคุ ม ว่ า
ความเสี่ ย งจากการแสดงข้ อ มู ล ที่ ขั ด ต่ อ ข้ อ เท็ จ จริ ง อั น เป็ น
สาระส าคั ญ (Risk of Material Misstatement : RMM) นิ พั น ธ์
เห็นโชคชัยชนะ & ศิลปพร ศรีจั่นเพชร [8]; วภัทรา หลวงนา [9]
แนวคิดเกี่ยวกับการลงทุน
การลงทุ น หมายถึ ง การออมเงิ น ไว้ จ านวนหนึ่ ง ใน
ช่วงเวลาหนึ่ ง โดยมี วัต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ให้ เกิ ดกระแสเงิน สดรับ ใน
อนาคต เพื่อหวังผลกาไรและกาไรจากการขายหลักทรัพย์ ซึ่งจะ
ชดเชยให้ แ ก่ ผู้ ล งทุ น และกระแสเงิ น สดที่ ไ ด้ รั บ ควรคุ้ ม ค่ า กั บ
สถานการณ์ที่ไม่แน่นอนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
ดังนั้นทฤษฎีการลงทุน (Investment) มีความสัมพันธ์กับระดับ
การตอบสนองของนักลงทุนต่อการลงทุนในแต่ละประเภท ได้แก่
การลงทุ น เพื่ อ การบริ โภค และการลงทุ น ในธุ รกิ จ การลงทุ น ใน
หลั ก ทรั พ ย์ นั ก ลงทุ น มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ในการลงทุ น ที่ แ ตกต่ า งกั น
ออกไป ซึ่ งล้วนแล้วค านึ งถึ งผลการตอบแทนเป็ น หลัก และสิ่ งที่
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ดึ งดู ด การลงทุ น ได้ ม ากน้ อ ยเพี ย งใดนั้ น ขึ้ น อยู่ กั บ การผลการ
ดาเนิ น งานของกิจ การ หากมี ผลก าไรจะส่งผลให้ มี ผู้ ม าลงทุ น ใน
กิจการมาก สุรเชษฐ ชูตระกูลทรัพย์ [10]
จากการทบทวนวรรณกรรมข้างต้น จึงตั้งสมมติฐานในการวิจัย
ดังนี้
สมมติฐานงานวิจัยที่ 1 : ความเสี่ยงสืบเนื่องมีความสัมพันธ์
ในทิศทางลบกับการตอบสนองของนักลงทุน
สมมติฐานงานวิจัยที่ 2 : ขนาดของกิจการมีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางลบกับการตอบสนองของนักลงทุน

สมมติฐานงานวิจัยที่ 3 : รายได้ของกิจการมีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางบวกกับการตอบสนองของนักลงทุน
สมมติฐานงานวิจัยที่ 4 : ความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มี
ความสัมพันธ์ในทิศทางบวกกับการตอบสนองของนักลงทุน
สมมติฐานงานวิจัยที่ 5 : ความเสี่ยงจากการแสดงความเห็น
ของผู้สอบบัญชีแบบที่เปลี่ยนแปลงไปมีความสัมพันธ์ในทิศทางลบ
กับการตอบสนองของนักลงทุน

ความเสี่ยงในการสอบบัญชี
1. ความเสี่ยงสืบเนื่องของกิจการ
2. ความเสี่ยงจากการควบคุม (ขนาดของกิจการ และรายได้ของกิจการ)
3. ความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี
4. ความเสี่ยงจากการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชีแบบที่เปลีย่ นแปลงไป
ตัวแปรควบคุม
ความเสีย่ งทางการเงิน (LEV) และ กระแสเงินสดจากการดาเนินงาน (CFO)

การตอบสนองของนักลงทุน
(มูลค่าตามราคาตลาด)

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
1 เมื่อแสดงความเห็นแบบที่เปลี่ยนแปลงไป
0 เมื่อแสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข
(6) ความเสีย่ งทางการเงิน: LEV = หนี้สินรวม/สินทรัพย์

3. วิธีการดาเนินงานวิจัย
การวิ จั ย ครั้ งนี้ ใช้ ข้ อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ จ ากข้ อ มู ล งบการเงิ น จาก
SETSMART ของบริ ษั ท ที่ จ ดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง
ประเทศไทย ในกลุ่มธุรกิจการเงิน จานวน 3 ปี (2560 – 2562)
จานวน 152 ข้อมูลรายปี ดังนี้
ปี
จานวนบริษัท

2562
52

2561
51

รวม
(7) กระแสเงินสดจากการดาเนินงาน: CFO = กระแสเงิน
สดจากการดาเนินงานรวม/สินทรัพย์รวม
(8) มูลค่าทางการตลาด: MARKET CAP = จานวนหุ้น
สามัญ x ราคาปิด ณ วันสิ้นปี

2560
49

ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา
(1) ความเสี่ยงสืบเนื่อง : Loss =
1 เมื่อผลการดาเนินงานขาดทุนสุทธิ
0 เมื่อผลการดาเนินงานกาไรสุทธิ
(2) ขนาดของกิจการ: Size = สินทรัพย์รวม
(3) รายได้ของกิจการ: Revenue = รายได้รวม
(4) ความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี : Big 4 =
1 เมื่อใช้สานักงานสอบบัญชีในกลุม่ Big 4
0 เมื่อใช้สานักงานสอบบัญชีอื่นๆ
(5) ประเภทการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชี : Opinion

การวิเคราะห์ข้อมูล
งานวิจัยครั้งนี้ใช้สถิติเชิงพรรณนาและสมการถดถอยเชิงพหุคูณ
ในการวิเคราะห์เพื่อศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของความเสี่ยงในการ
สอบบัญชีกับการตอบสนองของนักลงทุน ในกลุ่มธุรกิจการเงินของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยแบบจาลองที่ใช้ในการศึกษา
คือ
MARKET CAP = β0+ β1 Loss + β2 Size +β3 Revenue +
β4 Big 4 + β5 Opinion+ + ε
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ตารางที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับตัวแปรหุ่น (Dummy Variables)
ความเสี่ยงสืบเนื่อง : Loss
ปีที่ศึกษา

รวม

2562
2561
2560

กาไรสุทธิ
46
45
47
138

ขาดทุนสุทธิ
6
6
2
14

ความเชี่ยวชาญ
ในการสอบบัญชี : Big 4
Non-Big 4
Big 4
12
40
11
40
11
38
34
118

จากตารางที่ 1 พบว่ า ความเสี่ ย งสื บ เนื่ อ ง ซึ่ งวั ด จาก
กิจการที่มีผลดาเนินงานขาดทุนสุทธิ โดยพบว่าในปี 2560 มีจานวน
2 บริษัท และในปี 2561 – 2562 บริษัทที่ดาเนินงานมีผลขาดทุน
สุทธิเท่ากัน คือ 6 บริษัท ส่วนความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี โดย
พบว่าบริษัทส่วนใหญ่ในธุรกิจการเงิน เลือกใช้บริการสานักงานสอบ

การแสดงความเห็นของ
ผู้สอบบัญชี : Opinion
ความเห็นแบบไม่มเี งื่อนไข

52
51
49
152

บัญชีในกลุ่ม Big 4 และพบว่าบริษัทในกลุ่มการเงินทั้งหมดมีการ
แสดงความเห็นของผู้สอบบัญชีแบบไม่มีเงื่อนไข นั่นคือ งบการเงิน
นั้นถูกต้องในสาระสาคัญตามหลักการการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป
ทั้งนี้ตัวแปร การแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชี (Opinion) จึง
เป็นค่าคงที่และไม่นาไปทดสอบในสมการถดถอยเชิงพหุ

ตารางที่ 2 ค่าสถิติพื้นฐานของตัวแปร
ตัวแปร
Mean
Std. Dev
Min.
Max.
ขนาดของกิจการ: Size (ล้านบาท)
358,408
872,503
789.98
3,293,889
ขนาดของกิจการ: ลอการึทึมธรรมชาติ*
16.99
2.28
13.58
21.92
รายได้ของกิจการ: Revenue (ล้านบาท)
25,617
51,837
191
211,155
รายได้ของกิจการ: ลอการึทึมธรรมชาติ*
15.41
1.81
12.16
19.17
ความเสีย่ งทางการเงิน: LEV (เท่า)
0.66
0.20
0.12
0.90
กระแสเงินสดจากการดาเนินงาน : 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: ลอการึทึมธรรมชาติ*
22.91
2.01
19.22
27.04
หมายเหตุ: N = 152 Firm year observation
* เนื่องจากข้อมูลขนาดของกิจการ รายได้ของกิจการ และมูลค่าทางการตลาดแจกแจงไม่ปกติ จึงปรับข้อมูลเพื่อให้ผ่านเงื่อนไขในการทดสอบ
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 ตามลาดับ นั่นคือตัวแปรของบริษัทมี
ความแตกต่างกันมาก โดยผู้วิจัยตรวจสอบการแจกแจงของข้อมูล
เชิงปริมาณโดยใช้ Boxplot พบว่าข้อมูลมีการกระจายตัวไม่เป็ น

แบบ ปกติ (Non-normal distribution) จึ ง แก้ ไ ขปั ญ หาโดย
การลอกาลิทึมธรรมชาติตัวแปร
ความเสี่ยงทางการเงิน (LEV) ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.66 เท่า
และกระแสเงิน สดจากการดาเนิ น งาน (CFO) ค่ าเฉลี่ ยเท่ ากั บ 0.0017 เท่ า สามารถอธิ บ ายได้ ว่ า กระแสเงิ น สดจากกิ จ กรรม
ดาเนินงานของธุรกิจการเงินใช้ไปมากกว่าได้มา
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ตารางที่ 3 แสดงค่าสหสัมพันธ์เพียร์สัน
ตัวแปร
Loss
Size
Revenue
ความเสีย่ งสืบเนื่อง : Loss
1
ขนาดของกิจการ : Size
-.286**
1
**
รายได้ของกิจการ : Revenue
-.293
.894**
1
ความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี : Big 4
.007
.084
.144
**
ความเสีย่ งทางการเงิน : LEV
-.099
.650
.591**
กระแสเงินสดจากการดาเนินงาน : CFO
.111
.000
.118
**
**
มูลค่าทางการตลาด : Market Cap
-.366
.923
.829**
** p-value < 0.01 (two-tailed), * p-value < 0.05 (two-tailed)
จากการวิเคราะห์ข้อมูลในตารางที่ 3 เป็นการตรวจสอบค่า
สัม ประสิท ธิ์สหสั มพั น ธ์ (r) ของตั วแปรแต่ ละคู่ข องกลุ่ มตั วอย่ าง
จากผลการทดสอบพบว่าค่าตัวแปรอิสระพบว่า ความเสี่ยงสืบเนื่อง
กระแสเงินสดจากการดาเนินงานมีความสัมพันธ์กับมูลค่าทางการ
ตลาดในทิศทางลบ ในขณะที่ ขนาดของกิจการ รายได้ของกิจการ
ความเชี่ ย วชาญในการสอบบั ญ ชี และความเสี่ ย งทางการเงิน มี
ความสัมพันธ์กับมูลค่าทางการตลาดในทิศทางลบ
นอกจากนี้ ขนาดของกิจการ (Size) และ รายได้ของกิจการ
(Revenue) มีความสัมพันธ์กันสูงถึง 0.894 และพบว่า ความเสี่ยง

BIG4

LEV

CEO

Market Cap

1
.077
.003
.066

1
-.179*
.514**

1
-.039

1

ทางการเงิ น (LEV) แล ะ รายได้ ของกิ จ การ (Revenue) มี
ความสั ม พั น ธ์ กั น สู งถึ ง 0.650 ซึ่ ง มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั น เกิ น 0.65
(Burns & Grove, 1993) จึงเกิดปัญหา Multicollinearity จึงต้อง
น ารายได้ ข องกิ จ การ (Revenue) ออกจากสมการ โดยผลการ
ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างรายได้ของกิจการ (Revenue) และ
มูลค่าทางการตลาด (Market Cap) พบว่า มีความสัมพันธ์ใน
ทิ ศ ทางบวก อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.01 (ค่ า
Adjusted R Square 68.58% แ ล ะ ค่ า Durbin-Watson =
1.852)

ตารางที่ 4 แสดงผลการทดสอบตามสมติฐานงานวิจัย
ตัวแปร
(Constant)
ความเสีย่ งสืบเนื่อง : Loss
ขนาดของกิจการ: Size
ความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี : Big 4
ความเสีย่ งทางการเงิน: LEV
กระแสเงินสดจากการดาเนินงาน: CFO
Adjusted R Square = 87.19 %, Durbin-Watson = 1.998

Coefficients
9.031
-.626
.880
-.025
-1.512
-1.027

จากตารางที่ 4 ในการวิ เคราะห์ ถ ดถอยเชิ งพหุ คู ณ เพื่ อ
ทดสอบผลกระทบของความเสี่ยงในการสอบบัญชีกับการตอบสนอง
ของนั ก ลงทุ น ในกลุ่ ม ธุ ร กิ จ การเงิ น ของตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง
ประเทศไทย พบว่า ความเสี่ยงสืบเนื่อง (Loss) ขนาดของกิจการ
(Size) และความเสี่ ย งทางการเงิ น (LEV) มี ผ ลกระทบต่ อ ความ
เชื่อมั่นของนักลงทุนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.01 โดย
ความเสี่ยงสืบเนื่องและความเสี่ยงทางการเงิน มีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางลบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน สามารถอธิบายได้ว่าหาก
บริษัทมีผลขาดทุ นในการดาเนินธุรกิจ รวมทั้งมีหนี้สินหรือความ
เสี่ยงทางการเงินจะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนลดลง
(ราคาหลักทรัพย์ลดลง) และขนาดของกิจการ มีความสัมพันธ์ในทิศ
ทางบวกต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน นั่นคือบริษัทที่มีขนาดใหญ่

T - Value
18.235
-2.912
24.368
-.176
-3.825
-1.847

P-Value
.000
.004***
.000***
.860
.000***
.067

(สิ นทรัพ ย์ รวมสู ง) นั กลงทุ น จะมี ความเชื่อ มั่น มากกว่าบริษั ท ที่ มี
ขนาดเล็ก ส่วนความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี (Big 4) และกระแส
เงินสดจากการดาเนินงาน (CFO) ไม่มีความสัมพันธ์ต่อความเชื่อมั่น
ของนักลงทุน นั่นคือไม่ว่าบริษัทจะใช้ผู้ตรวจสอบจากบริษัทสอบ
บัญชีที่เป็น Big 4 หรือไม่ ไม่มีผลกระทบต่อปฏิกิริยาการตอบสนอง
ของนักลงทุนเช่นเดียวกันกับการเปลี่ยนแปลงของกระแสเงินสด
จากกิจกรรมดาเนินงาน
โดยตัวแปรอิ สระตามแบบจาลองของงานวิจั ยนี้ สามารถ
พยากรณ์ ก ารความเชื่ อ มั่ น ของนั ก ลงทุ น ได้ สู งถึ ง ร้อ ยละ 87.19
และ ตัวแปรอิสระต้องเป็นข้อมูลที่ไม่มีความสัมพั นธ์ภายในตัวเอง
(ค่า Durbin-Watson = 1.998)
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[5] ธัญวรัตม์ เล็กรุ่งเรืองกิจ, "ผลกระทบของการกากับดูแลกิจการที่
มี ต่ อ การตอบสนองของตลาดต่ อ การประกาศงบการเงิ น ,"
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558.
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กรุงเทพ, 2559.
[7] วัฒนี รัมมะพ้อ และ นิ่มนวล วิเศษสรรพ์, "ผลกระทบต่อความ
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กากับดูแลกิจการ และผลการปฏิบัติทางการเงิน: หลักฐานจาก
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2559.
[9] วภัทรา หลวงนา, "ระยะเวลาของรายงานผู้สอบบัญชีก่อนและ
หลังการปฏิบัติตามรายงานรูปแบบใหม่การระบุเรื่องสาคัญใน
การตรวจสอบ," มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561.
[10] สุรเชษฐ ชูตระกูลทรัพย์, "ทัศนคติของนักลงทุนต่อการลงทุนใน
อสั งหาริ ม ทรั พ ย์ ป ระเภทคอนโดในเขตกรุ งเทพมหานคร,"
มหาวิทยาลัยสยาม, 2557.

สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษามีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบผลกระทบของ
ความเสี่ยงในการสอบบัญชีกับการตอบสนองของนักลงทุน ในกลุ่ม
ธุรกิจการเงินของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การศึกษานี้ใช้
สถิติ Multiple regression โดยใช้ ข้อ มูล ของกลุ่ มตั วอย่ างจ านวน
ทั้งสิ้น 152 ตัวอย่าง ในปี 2560 ถึงปี 2562 รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 3
ปี ผลการศึ ก ษาแสดงให้ เ ห็ น ว่ า ความเสี่ ย งสื บ เนื่ อ ง (Loss)
ความเสี่ ย งทางการเงิ น (LEV) มี ผ ลกระทบในทิ ศ ทางลบต่ อ
ความเชื่อมั่นของนักลงทุน เป็นข้อสนับสนุนงานวิจัยของ นนทวรรณ
ยมจิ น ดา และคณะ [2] เป็ น สอดคล้อ งกั บ ทฤษฎี ก ารส่ งสัญ ญาณ
(Signaling Theory) ของ Spence (1973) สามารถอธิ บ ายได้ ว่ า
หากบริษัทมีผลการดาเนินงานขาดทุน มีภาระหนี้สินที่สูง เป็นการส่ง
สัญญาณบ่งบอกถึงข่าวไม่ดีอันเป็นผลมาจากการดาเนินงานตลอดทั้ง
ปีของบริษั ทจึงส่งผลต่อความเชื่อมั่น ของนัก ลงทุน ที่ปรับตั วลดลง
ส่ ว นรายได้ ข องกิ จ การ (Revenue) ขนาดของกิ จ การ (Size) มี
ผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนในทิศทางบวก นั่นคือรายได้
เป็ น สิ่ งที่ ส ะท้ อนถึ งความเป็ นไปได้ ในการเจริญ เติบ โตของกิ จการ
กิจการที่มีรายได้มาก แสดงถึงความสามารถในการดาเนินธุรกิจและ
แสดงถึงศักยภาพในการแสวงหาทรัพยากรให้มีมากเพียงพอ เพื่อการ
จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดีและประสิทธิภาพ รวมทั้งกิจการ
ที่มีขนาดใหญ่ยังได้รับความสนใจจากสาธารณชนเป็นจานวนมาก
ซึ่งรวมถึงนักลงทุนและนักวิเคราะห์ที่นาผลการดาเนินงานการลงทุน
จึงส่งผลต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่สูงขึ้นเช่นเดียวกัน
ข้อเสนอแนะ
งานวิจัยครั้งต่อไป ผู้สนใจอาจจะทาการศึกษาเพิ่มเติมในช่วง
ที่ เกิ ด วิก ฤตโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 (โควิด -19) เนื่ อ งจาก
สถานการณ์ ที่ ไม่ ป กติ อาจส่ งผลต่ อ ความเสี่ ย งในการสอบบั ญ ชี
มากกว่าเหตุการณ์ปกติ โดยทาการศึกษาเป็นรายไตรมาส เพื่อให้ ได้
ผลลัพธ์ที่สะท้อนต่อสถานการณ์ได้ดียิ่งขึ้น
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบของคุณลักษณะของคณะกรรมการและคะแนนการกากับดูแลกิจการที่มีต่อมูลค่า
กิจการ ในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือ บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จานวนทั้งสิ้น
100 ข้อมูลรายปี ในปี พ.ศ. 2560 - 2562 โดยเก็บรวมรวบข้อมูลจากแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56 - 1) ฐานข้อมูล SETSMART
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (รายงานผลสารวจการกากับดูแลกิจการบริษัท
จะทะเบียน) การวิจัยนี้เป็นวิจัยเชิงประจักษ์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุ (Multiple regression) ผลจากการศึกษาพบว่า
คะแนนการกากับดูแลกิจการมีความสัมพันธ์ในทิศทางบวกต่อมูลค่ากิจการ ในทางกลับกันพบว่าการควบตาแหน่งผู้บริหารสูงสุดและประธาน
คณะกรรมการมีความสัมพันธ์ในทิศทางลบต่อมูลค่ากิจการ ในขณะที่ตัวแปรอื่นๆ พบว่าไม่มีความสัมพันธ์กับมูลค่ากิจการ ซึ่งสามารถสรุปได้ว่า
ข้อมูลด้านคะแนนการกากับดูแลกิจการ และการควบตาแหน่งผู้บริหารสูงสุดและประธานคณะกรรมการสามารถใช้เป็นข้อมูลปัจจัยพื้นฐานใน
การอธิบายมูลค่ากิจการของบริษัทจดทะเบียน ในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้
คาสาคัญ : คะแนนการกากับดูแลกิจการ, การกากับดูแลกิจการที่ดี, 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
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ให้ความสาคัญอย่างเร่งด่วนในการนาเทคโนโลยีมาใช้เป็นเครื่องมือ
ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศเพื่อแก้ปัญหาและเพิ่มโอกาสใน
การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คม ด้ วยการลงทุ น และพั ฒ นา
อุตสาหกรรม [3] นอกจากประเด็นการขับเคลื่อนเทคโนโลยีของ
รัฐบาลแล้ว ในมุมมองของนักลงทุนในตลาดทุน สินค้าเทคโนโลยีที่
เข้ามามีบทบาทในชีวิตของประชาชนจะ สามารถสร้างมูลค่าและ
ยอดขายที่เติบโตได้อย่างรวดเร็ว เพื่ออานวยความสะดวกให้กับการ
ดารงชีวิตมากขึ้น โดยในช่วงที่ผ่านมา บริ ษัทในกลุ่มอุตสาหกรรม
เทคโนโลยี ได้รับ ความสนใจจากนัก ลงทุ นอย่างต่อเนื่ อง จากผล
กาไรที่เติบโตอย่างแข็งแกร่ง ทาให้หุ้นกลุ่มเทคโนโลยียังสามารถเข้า
ลงทุ น และสร้ า งผลตอบแทนที่ ดี ในระยะยาวได้ งานวิ จั ย นี้ จึ ง มี
วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ศึ ก ษาการก ากั บ ดู แ ลกิ จ การผ่ า นคุ ณ ลั ก ษณะ
คณะกรรมการและการคะแนนการประเมินการกากับดูแลกิจการ
ต่อมูลค่ากิจการ ในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี เพื่อเป็นการค้นหา
ค าตอบที่ ว่ าหากกิ จ การมี ก ารก ากั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี นั้ น จะท าให้
นักลงทุนมีความเชื่อมั่นโดยตอบสนองผ่านมูลค่าของกิจการได้จริง
หรือไม่ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมและสนับสนุนให้บริษัท
จดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ห รื อ บริ ษั ท มหาชนนั้ น มี ก าร
พัฒนาการกากับดูแลกิจการที่ดียิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต

1. ที่มาและความสาคัญของปัญหา
ในอดีตที่ผ่ านมาตลาดหลัก ทรัพย์แห่งประเทศไทยได้เริ่ม
ศึก ษาบทบาทของคณะกรรมการตรวจสอบการบริห ารงานของ
ผู้บริหาร ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 ทาให้ประชาชนในประเทศไทย เริ่ม
รู้จักคาว่า “การกากับ ดูแลกิจการ” หรือ “บรรษัทภิบาล” อย่าง
แพร่หลาย ภายหลังจากวิกฤตเศรษฐกิจในช่วงปี พ.ศ. 2540 ที่รู้จัก
กันในชื่อ “วิกฤตต้มยากุ้ง” หรือที่คนไทยเรียกว่าภาวะเศรษฐกิจ
ฟองสบู่ แ ตก กล่ า วคื อ เป็ น ภาวะที่ ร าคาของสิ น ทรั พ ย์ เช่ น
อสังหาริมทรัพย์หรือหน่วยลงทุ นต่าง ๆ เพิ่มสูงขึ้นเกินกว่าความ
เป็นจริงจนเกิดอุปสงค์เทียมจากการเก็งกาไรที่ทาให้ราคาเพิ่มสูงขึ้น
เรื่อย ๆ หลังจากนั้นในปี พ.ศ. 2545 รัฐบาลได้ประกาศให้ เป็น ปี
เริ่ ม ต้ น รณรงค์ เ รื่ อ งการก ากั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี โดยมี ห ลั ก การ
15 ข้อ และต่อมาในปี พ.ศ. 2549 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยได้ปรับปรุงหลักการใน 15 ข้อ (Organization for Economic
Co-operation and Development – OECD) นั้ น ให้ มี ค วา ม
สอดคล้องกับเศรษฐกิจของประเทศไทยมากขึ้น [1] การกากับดูแล
กิจการจึงเป็นปัจจัยสาคัญอย่างยิ่ง ต่อบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลั ก ทรั พ ย์ อ ย่ า งมาก เป็ น ระบบการเชื่ อ มโยงระหว่ า งผู้ ถื อ หุ้ น
คณะกรรมการ ฝ่ายจัดการและพนักงาน และผู้ มีส่วนได้เสียกลุ่ม
ต่างๆ เป็นกลไกสาคัญที่เป็นข้อได้เปรียบในการแข่งขันรวมทั้งสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดี เป็นเครื่องมือเพิ่มมูลค่าและส่งเสริมการเติบโตอย่าง
ยั่งยืน บริษัทจดทะเบียนมี แหล่งเงินทุนในการดาเนินธุรกิจที่เกิด
จากการระดมทุนจากสาธารณชน จึงมีผู้มีส่วนได้เสียเป็ นวงกว้าง
กลไกของตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลกจึงมีการผลักดันให้มีการนาหลัก
ธรรมาภิบาลเข้ามาเป็นส่วนสาคัญในการดาเนินธุรกิจ ในปัจจุบันมี
องค์ กรที่มี บ ทบาทในการพั ฒ นา สนับ สนุ น ส ารวจ ประเมิ นการ
กากับดูแลกิจการ คือ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD) ซึ่ งเป็ น องค์ ก รที่ มี บ ทบาทส าคั ญ ในการพั ฒ นาการปฏิ บั ติ
หน้าที่ของกรรมการให้เป็น ไปตามหลัก การกากับ ดูแลกิจการที่ ดี
และสามารถสร้างคุณ ค่าให้กับองค์กรและ ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
เพื่อนาไปสู่การพัฒนา และเติบโตอย่างยั่งยืน
จากความสาคั ญ ดังกล่าวยั งคงเป็ น ค าถามในงานวิ จัย ว่ า
คุณลักษณะคณะกรรมการแบบใดที่จะสามารถสร้างการกากับดูแล
กิ จ การที่ ดี ไ ด้ และนอกจากประเด็ น ด้ า นคุ ณ ลั ก ษณ ะของ
คณะกรรมการแล้ว ผู้วิจัยยังมุ่งประเด็นไปที่ คะแนนการกากับดูแล
กิ จ การบริ ษั ท จดทะเบี ย น (CGR) ซึ่ ง เป็ น การน าเสนอผลจาก
โครงการส ารวจการก ากั บ ดู แ ลกิ จ การของบริ ษั ท จดทะเบี ย น
ที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย จัดทาขึ้นเป็นประจา
ทุกปีโครงการนี้ได้เริ่มขึ้นเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2544 และมีการ
ดาเนินการอย่างต่อเนื่องมาเป็นประจาทุกปียกเว้น ในปีพ.ศ. 2547
เพื่อทบทวนและปรับปรุงเกณฑ์และแนวทางในการประเมินให้ มี
ความชัดเจนและสามารถประเมินการกากับดูแลกิจการของบริษัท
ไทยได้อย่างเหมาะสมมากยิ่งขึ้น [2]
ในการศึ ก ษาครั้ งนี้ ได้ มุ่ งประเด็ น ความส าคั ญ ไปที่ ก ลุ่ ม
อุตสาหกรรมเทคโนโลยี เนื่องจากในปี 2561 -2564 ประเทศไทย

2. ทบทวนวรรณกรรม
ทฤษฎีตัวแทน (Agency Theory)
ทฤษฎี ตั ว แทน พั ฒ นามาจากแนวคิ ด ของ Jensen and
Meckling (1976) มี มุ มมองว่าคนทุ ก ๆ คนนั้ นมี แ รงบั น ดาลใจใน
การทางานเพื่อผลประโยชน์ของตัวเอง ผู้บริหารจึงอาจบริหารงาน
อย่างไม่ สุดความสามารถ อาจเลือกบริหารงานที่ตนเองจะได้รับ
ผลประโยชน์สูงสุดมากกว่าที่กิจการจะได้รับผลประโยชน์สูงสุด [2]
ทฤษฎี นี้ เป็น ความสัม พั นธ์ร ะหว่างบุ ค คล 2 ฝ่ าย โดยฝ่ ายที่ มอบ
อานาจคือ ผู้ถือหุ้น (ตัวการ) ในขณะที่อีกฝ่ายที่ได้รับมอบอานาจใน
การบริ ห ารงานคื อ ผู้ บ ริ ห าร (ตั ว แทน) ซึ่ งผู้ บ ริ ห ารจะมี ห น้ า ที่
บริหารงาน รายงานผลการดาเนินงานและส่งมอบผลประโยชน์ให้
ผู้ถือหุ้น เมื่อตัวแทนมีอานาจการตัดสินใจแทนผู้ถือหุ้นแล้ว ตัวแทน
จะปฏิบัติงานได้สุดความสามารถหรือไม่นั้น ก็เป็นเรื่องของโอกาส
ด้วยเช่นเดียวกัน โดยโอกาสนั้นตัวแทนอาจทาเพื่อผลประโยชน์ของ
ตนเอง [4] ตามทฤษฎี ตั วแทน งานวิจั ยนี้ มีค วามสัม พั น ธ์กับ การ
กากับดูแลกิจการ โดยคณะกรรมการมีบทบาทสาคัญในการกากับ
ดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท มีความรับผิดชอบต่อผล
การปฏิบัติหน้าต่อผู้ถือหุ้นและเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร
ทฤษฎีประสิทธิภาพทางการตลาด (Efficient Market
Theory)
ตลาดที่ มี ป ระสิ ท ธิภ าพเป็ น ข้ อเสนอของ Eugene Fama
จาก University of Chicago ในปี 1995 โดยให้ ค วามหมายว่ า
ตลาดที่เต็มไปด้วยนักลงทุน ซึ่งล้วนแล้วแต่มีข้อมูลที่มากพอหรือ
สมบูรณ์เหมือนๆ กัน ซึ่งไม่มีข้อห้ามหรือข้อจากัดในการลงทุน ไม่มี
การเรียกเก็บภาษี ไม่มีต้นทุน หรือค่าธรรมเนียมในการประกอบ
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ธุรกรรมต่างๆ และในตลาดแห่งนี้นักลงทุนจะใช้เหตุผลจากข้อมูล
ข่าวสารในการลงทุน โดยในการลงทุนนั้น ผู้ลงทุนจะตระหนักเสมอ
ว่าต้องได้รับผลประโยชน์มากที่สุด และต้องมีความเสี่ยงที่น้อยที่สุด
ด้วยเช่นกัน [5] ตามทฤษฎีประสิทธิภาพทางการตลาด งานวิจัยนี้มี
วัต ถุ ป ระสงค์ ที่ จ ะศึ ก ษาปั จ จัย ของการก ากั บ ดู แ ลกิ จการต่ อการ
ตอบสนองของนั ก ลงทุ น ผ่ า นมู ล ค่ า กิ จ การ โดยนั ก ลงทุ น จะให้
ความสาคัญกับบริษัท สะท้อนไปยังปฏิกิริยาในการตอบสนองผ่าน
มูลค่ากิจการ
กรอบแนวคิดในการวิจัยและการพัฒนาสมมติฐาน
ตัวแปรอิสระที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับการ
กากับดูแลกิจการ ผู้วิจัยจะเลือกใช้ระยะเวลาการดารงตาแหน่งของ
ประธานคณะกรรมการ การควบต าแหน่ งผู้ บ ริ ห ารสู ง สุ ด และ
ประธานคณะกรรมการ ขนาดของคณะกรรมการ จานวนครั้งของ
การประชุ ม คณะกรรมการ และคะแนนการก ากั บ ดู แ ลกิ จ การ
ผู้วิจัยจะเลือกใช้ตัววัดมูลค่ากิจการ ผ่านตัวแบบอัตราส่วนวัดมูลค่า
ทางการตลาด (Tobin’Q) ผู้ศึกษาได้กาหนดกรอบแนวคิด ดังนี้
การกากับดูแลกิจการ
ระยะเวลาการดารงตาแหน่งของประธานคณะกรรมการ มี
ความสั ม พั น ธ์ กั บ ทฤษฎี ผู้ พิ ทั ก ษ์ ผ ลประโยชน์ (Stewardship
Theory) ในที่ นี้ ผู้ พิ ทั ก ษ์ ผ ลประโยชน์ ข องบริ ษั ท คื อ ผู้ บ ริ ห าร
ระดั บ สู ง (Top Managers) หรื อ ผู้ ดู แ ล (Custodian) กลุ่ ม คน
เหล่านี้ ผู้ ถือหุ้ นมอบหมายคณะกรรมการให้ เป็น ตัวแทนติดตาม
ประเมินผลของคณะกรรมการ ประธานคณะกรรมการมีระยะเวลา
ในการทางานมากกว่ามักได้เปรียบในการแข่งขัน เมื่อเทียบกับการ
ดารงตาแหน่งประธานคณะกรรมการที่ระยะเวลาในการทางานน้อย
กว่า เนื่องจากประสบการณ์ในการดาเนินธุรกิจ โดยการศึกษาของ
MetteLausten ในปี 2002 [6] พบว่าระยะเวลาการดารงตาแหน่ง
ของประธานคณะกรรมการมีความสัมพันธ์กับมูลค่าของกิจการ โดย
พบว่ า ระยะเวลาในการด ารงต าแหน่ งของประธานกรรมการมี
ความสัมพันธ์ในทิศทางบวกต่อผลการดาเนินงานหรือมูลค่ากิจการ
เนื่องจากประสบการณ์ที่สั่งสมมาในการดาเนินธุรกิจ ในทางตรงกัน
ข้าม งานวิจัยของ TakaoKato ในปี 2006 [7] พบว่าระยะเวลาการ
ดารงตาแหน่งของประธานคณะกรรมการมีความสัมพันธ์ในทิศทาง
ลบกับมูลค่าของกิจการ โดยอธิบายว่าระยะเวลาการดารงตาแหน่ง
ของประธานคณะกรรมการที่ยาวนานนั้นมีความกระตือรือร้นใน
การท างานที่ ล ดลงส่ งผลกระทบต่ อ การประกอบการของบริษั ท
รวมทั้ งการที่ ป ระธานกรรมการด ารงต าแหน่ งที่ ย าวนานนั้ น มี
ความสัมพันธ์กับอายุที่มากขึ้นด้วย ผู้วิจัยจึงตั้งสมมติฐานงานวิจัย
ดังนี้
สมมติฐานงานวิจัยที่ 1 ระยะเวลาการดารงตาแหน่งของ
ประธานคณะกรรมการมีความสัมพันธ์กับมูลค่ากิจการ
ก ารค ว บ ต าแ ห น่ งผู้ บ ริ ห ารสู งสุ ด แ ล ะ ป ระ ธ าน
คณะกรรมการ มีส่วนสาคัญ ต่ อการก ากั บดู แลกิจการ เนื่องจาก
ผู้บ ริหารสูงสุด และประธานคณะกรรมการมี บทบาทในการที่ จ ะ
บริหารงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตรงตามเป้าหมายของกิจการ

เมื่อเป็นบุคคลเดียวกัน จึงแสดงถึงการบริหารงานที่เป็นหนึ่งเดียว
ซึ่งทาให้การตัดสินใจในเรื่องต่างๆ เป็นไปได้อย่างรวดเร็ว ส่งผลต่อ
การดาเนิน งานที่ดี [2] บริษั ทจะมีตาแหน่งผู้นาที่ชัดเจน ไม่เกิ ด
ความขัดแย้ งระหว่างผู้ บริห ารสูงสุดและประธานคณะกรรมการ
แสดงถึงเอกภาพในการบริห ารงาน ส่งผลให้ ผู้ บ ริห ารสู งสุ ดหรื อ
ประธานคณะกรรมการสามารถตอบสนองความต้องการของนั ก
ลงทุนได้เป็นอย่างดี เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุน และ
ยั งท าให้ เกิ ด ความเสี่ ย งต่ าแก่ กิ จ การ เช่ น เดี ย วกั บ งานวิ จั ย ของ
เกรี ย งไกร บุ ญ เลิ ศ อุ ทั ย และคณะ [8] ผู้ วิ จั ย จึ ง ตั้ ง สมมติ ฐ าน
งานวิจัย ดังนี้
สมมติฐานงานวิจัยที่ 2 การควบตาแหน่งผู้บริหารสูงสุดและ
ประธานคณะกรรมการ มีความสัมพันธ์กับมูลค่ากิจการ
ขนาดของคณะกรรมการ จากการศึ กษางานวิจั ยของ ทิ พ ย์
ธั ญ ญ า หริ ณ านนท์ [9] ศึ ก พบว่ า ขนาดของคณ ะกรรมมี
ความสัมพัน ธ์ต่อความเชื่อมั่นของนั กลงทุนมีค วามสัมพันธ์ในทิ ศ
ทางบวกต่ อ มู ล ค่ า เพิ่ ม เชิ ง เศรษฐศาสตร์ กล่ า วคื อ ขนาดของ
คณะกรรมการที่ เ หมาะสมกั บ ขนาดของบริ ษั ท จะส่ ง ผลให้
คณะกรรมการมีค วามสนใจที่ จ ะเรียนรู้และปฏิ บั ติต ามหลั กการ
กากั บดู แ ลกิ จการที่ ดี ส่ งผลให้มี ค วามเข้ าใจและท าตามบทบาท
หน้าที่ของตนได้เป็นอย่างดี เช่นเดียวกับงานวิจัยของ เอกภาพ เอก
วิกรัย [2] ที่กล่าวว่าขนาดของคณะกรรมการยิ่งมีมาก จะยิ่งทาให้
การตั ด สิ น ใจในการลงทุ น มี ค วามละเอี ย ดรอบคอบมากขึ้ น
นอกจากนี้ [10] ผู้วิจัยจึงตั้งสมมติฐานงานวิจัย ดังนี้
สม ม ติ ฐาน งาน วิ จั ยที่ 3 ขน าดของค ณ ะกรรมการมี
ความสัมพันธ์กับมูลค่ากิจการ
จานวนครั้งการประชุมของคณะกรรมการ มีส่วนสาคัญในการ
แสดงบทบาทการติ ดตามแก้ไขปั ญ หา เพราะจานวนครั้ งในการ
ประชุมจะเปรียบเสมือนเป็นตัววัด ผลการดาเนินงานว่า หากยิ่งมี
จ านวนครั้ ง ในการประชุ ม มากขึ้ น ก็ จ ะยิ่ ง มี ประสิ ท ธิ ภ าพใน
การดาเนินงานได้เพิ่มขึ้น แต่ถ้าบริษัทมีจานวนครั้งในการประชุม
น้อยครั้ง ก็อาจจะแสดงให้เห็นว่าคณะกรรมการบริหารบริษัท ไม่ได้
ให้ ค วามส าคั ญ กั บ ตั ว เลขในรายงานทางการเงิน หรื อ ตั้ งใจไม่ ให้
ความสาคัญกับประเด็นนี้ ก็จะทาให้การติดตามและการปรับปรุง
แก้ไขปัญหานั้นเป็นไปอย่างล่าช้าและไม่มีประสิทธิภาพ อาจกล่าว
สรุปได้ว่า ยิ่งมีจานวนครั้งการประชุมมากขึ้ นเท่าไร ก็จะยิ่งมีการ
ติดตาม การดูแลการด าเนิ นงานและส่งผลให้ค วามเสี่ ยงต่า [11]
ผู้วิจัยจึงตั้งสมมติฐานงานวิจัย ดังนี้
สมมติ ฐ านงานวิ จั ย ที่ 4 จ านวนครั้ ง การประชุ ม ของ
คณะกรรมการมีความสัมพันธ์กับมูลค่ากิจการ
คะแนนการกากับดูแลกิจการ
การก ากั บดู แลกิ จการมีวัตถุป ระสงค์เพื่ อให้ ผู้ลงทุ นทั้ งใน
และต่างประเทศ รวมทั้งผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ได้ทราบถึงพัฒนาการ
ในเรื่องการกากับดูแลกิจการของตลาดทุนไทยอย่างถูกต้อง เกณฑ์
ที่ธนาคารโลกใช้ในการประเมิน คือ หลักการที่กาหนดโดยองค์กร
เพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization for
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Economic Cooperation and Development) ห รื อ เรี ย ก ว่ า
OECD Principle [4] CGR หรื อ CG Rating เป็ น เครื่ อ งมื อ ใช้ ใ น
การวัดค่าโดยมีระดับคะแนนตั้งแต่ 1-5 ซึ่งจะเปิดเผยระดับคะแนน
ในรายงานการกากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนตั้งแต่ระดับ 3
ขึ้นไป คือ ดี ระดับ 4 คือ ดีมาก และระดับ 5 คือ ดีเลิศ โดยบริษัท
ที่ได้รับการประเมินที่มีค่าคะแนนต่ากว่า 3 จะไม่ปรากฏผลคะแนน
การประเมิน [2] ปัจจุบันผลการประเมิ นการกากับดูแลกิจการ
(CG Score) เป็ นข้ อ มู ล ส าคั ญ ที่ ส ะท้ อ นประสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผลต่อคุณภาพการกากับดูแลกิจการของบริษัทต่างๆ ใน
ตลาดหลักทรัพย์ งานวิจัยในอดีตพบว่าระดับคะแนนของการกากับ
ดูแลกิจการที่สูงสามารถช่วยลดต้นทุนของหนี้สิน (Cost of Debt)
ช่วยให้บริษัทมีผลกาไรจากการดาเนินงานที่สูงขึ้น ช่วยเพิ่มมูลค่า
ของกิจการและราคาหลักทรัพย์ และสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วน
เสี ย ภายในและภายนอก [2], [4], [8] งานวิ จั ย นี้ จึ งมุ่ งศึ ก ษาว่ า
คะแนนการกากับ ดูแลกิจการมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพ ย์ถัว

เฉลี่ ยถ่ วงน้าหนั ก ของบริษั ท จดทะเบี ยนในตลาดหลั กทรัพ ย์ไทย
หรือไม่ จึงกาหนดสมมติฐาน ดังนี้
สมมติฐ านงานวิจั ยที่ 5 คะแนนการก ากับ ดูแ ลกิ จการมี
ความสัมพันธ์กับมูลค่ากิจการ
ปัจจัยอื่นๆที่มีผลกระทบต่อมูลค่ากิจการ
จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่าตัวแปรอัตราส่วนหนี้สิน
(Debt ratio) หรื อ โครงสร้ า งเงิ น ทุ น และขนาดของกิ จ การมี
ความสัมพันธ์ต่อมูลค่ากิจการเป็นอย่างมาก อันเนื่องมาจากหาก
บริษัทมีการก่อหนี้เพิ่มขึ้นย่อมส่งสัญญาณต่อมูลค่ากิจการที่ลดลง
[11] รวมทั้งตัวแปรขนาดกิจการพบว่า บริษัทที่มีขนาดใหญ่นั้นจะ
ได้รับความเชื่อมั่นต่อนักลงทุนมากกว่าบริษัทที่มีขนาดเล็ก [4]-[5],
[11]

จากการทบทวนวรรณกรรม การศึกษานี้ จึงนาเสนอกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้
คุณลักษณะของคณะกรรมการ
 ระยะเวลาการดารงตาแหน่งของประธานคณะกรรมการ (TIMEB)
 การควบตาแหน่งผู้บริหารสูงสุดและประธานคณะกรรมการ (DUAL)
 ขนาดของคณะกรรมการ (BSIZE)
 จานวนครั้งการประชุมของคณะกรรมการ (MEETING)
คะแนนการกากับดูแลกิจการ (CGS)

มูลค่ากิจการ (Tobin’s Q)
ตัวแปรควบคุม
โครงสร้างเงินทุน (DEBT)
ขนาดของกิจการ (FSIZE)

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
(3) ขนาดของคณะกรรมการ (BSIZE) = จานวนคณะกรรมการ
บริษัท
(4) จานวนครั้งการประชุมของคณะกรรมการ (MEETING) =
ผลรวมของจานวนครั้งการประชุมของคณะกรรมการ
(5) คะแนนการก ากั บ ดู แ ลกิ จ การ (CGS) = คะแนนการ
ประเมินจาก Thai IOD โดย ผลการประเมินระดับดีเลิศ เท่ากับ 5
คะแนน , ระดั บ ดี ม าก เท่ า กั บ 4 คะแนน , ระดั บ ดี เท่ า กั บ 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
งานวิจัยครั้งนี้ ใช้ส ถิติ เชิงพรรณนามาและสมการถดถอยเชิ ง
พหุ คู ณ ในการวิ เ คราะห์ เ พื่ อ ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ผลกระทบของ
คุณลักษณะของคณะกรรมการและคะแนนการกากับดูแลกิจการที่
มีต่อมูลค่ากิจการ ในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี ของบริษั ทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ ดังนี้

3. วิธีการดาเนินงานวิจัย
งานวิจัย นี้ เป็น การวิจัย เชิ งประจักษ์ ใช้ ข้อ มู ลทุติ ยภู มิจากงบ
การเงิ น ประจ าปี จ ากฐานข้ อ มู ล SET SMART และแบบแสดง
รายการ 56 - 1 ของบริ ษั ท จดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง
ประเทศไทยระหว่ า งปี 2560 – 2562 ในกลุ่ ม อุ ต สาหกรรม
เทคโนโลยี โดยตัวอย่างที่ใช้ต้องมีข้อมูลครบถ้วนตามวัตถุประสงค์
ของการวิจัยจึงทาให้มีจานวนตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้มีจานวน
100 ตัวอย่าง)
ตารางที่ 1 จานวนกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย
ปีที่ศึกษา
2560
2561
2562
รวม
จานวนบริษัท
33
36
31
100
ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา
(1) ระยะเวลาการดารงตาแหน่งของประธานคณะกรรมการ
(TIMEB) = จานวนปีการดารงตาแหน่งของประธานกรรมการ
(2) การควบตาแหน่งผู้บริหารสูงสุดและประธานคณะกรรมการ
(DUAL) = ตัวแปรทวิ 0 (ไม่มีการควบรวมตาแหน่ง) และ 1 (มีการ
ควบรวมตาแหน่งในการบริหาร)
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ตารางที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการควบตาแหน่งผู้บริหารสูงสุดและประธานคณะกรรมการ (DUAL) และคะแนนการกากับดูแลกิจการ (CGR)
การควบตาแหน่ง (DUAL)
คะแนนการกากับดูแลกิจการ (CGS)
ไม่มีการควบ มีการควบรวม ไม่ปรากฏ ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเลิศ
รวมตาแหน่ง
ตาแหน่ง
คะแนน
ปีที่ศึกษา 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
ในส่วนของคะแนนการประเมินการกากับดูแลกิจการของกลุ่มธุรกิจ
ตาแหน่งผู้บริหารสูงสุดและประธานคณะกรรมการ ประมาณร้อย
เทคโนโลยีอยู่ในระดับดีเลิศ (5 คะแนน) จานวน 39 ตัวอย่าง ระดับ
ละ 17 (17/100) และมี ค วามเป็ น อิ ส ระของคณะกรรมการตาม
ดีมาก (4 คะแนน) 40 ตัวอย่าง ระดับดี (3 คะแนน) 10 ตัวอย่าง
หลักการกากับดูแลกิจการที่ดี ในสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 83 (83/100)
และไม่ปรากฏผลคะแนน 11 ตัวอย่าง
ตารางที่ 3 ค่าสถิติพื้นฐานของตัวแปร
ตัวแปร
Mean
Std. Dev
Min.
Max.
ระยะเวลาการดารงตาแหน่งของประธานคณะกรรมการ (TIMEB) : ปี
10.05
9.98
1.00
32.00
ขนาดของคณะกรรมการ (BSIZE) : คน
9.14
2.12
6.00
18.00
จานวนครั้งการประชุมของคณะกรรมการ (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 พบว่า ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ งของ
ประธานคณะกรรมการ (TIMEB) มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 10.05 โดยมี
ค่ า สู ง สุ ด 32 ปี และค่ า ต่ าสุ ด 1 ปี ขนาดของคณะกรรมการ
(BSIZE) ค่ าเฉลี่ ย ร้ อ ยละ 9.14 คน โดยมี จ านวนคณะกรรมการ
สู ง สุ ด 18 คน และต่ าสุ ด 6 คน จ านวนครั้ ง การประชุ ม ของ
คณะกรรมการ (MEETING) มี ค่า เฉลี่ ย 58.51 ครั้ง ค่ าต่ าสุ ด 25
ครั้ง และจานวนสูงสุด 178 ครั้ง (นับจากผลรวมของคณะกรรมการ
ทุ ก คน) ในส่ ว นของตั ว แปรควบคุ ม โครงสร้างเงิน ทุ น (DEBT) มี

ค่าเฉลี่ยร้อยละ 0.49 เท่า ทั้งนี้ พบว่า ขนาดของกิจการ (FSIZE)
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานสูงถึง 86,909.89 ล้านบาท และมูลค่ากิจการ
(Tobin’s Q) มี ค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐานสู งถึ ง 906.09 ล้ า นบาท
ผู้วิจัยตรวจสอบการแจกแจงของข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้ Boxplot
พบว่ า ข้ อ มู ล มี ก ารกระจายตั ว ไม่ เ ป็ น แบบปกติ (Non-normal
distribution) จึงแก้ไขปัญหาโดยการลอกาลิทึมธรรมชาติตัวแปร
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ตารางที่ 4 แสดงค่าสหสัมพันธ์เพียร์สัน
ตัวแปร

TIMEB DUAL BSIZE MEETING CGS
ระยะเวลาการดารงตาแหน่งของประธานคณะกรรมการ (TIMEB)
1.00
การควบตาแหน่งผู้บริหารและประธานคณะกรรมการ (DUAL)
0.15
1.00
ขนาดของคณะกรรมการ (BSIZE)
0.11 -0.06
1.00
*
จานวนครั้งการประชุมของคณะกรรมการ (MEETING)
-.237
-0.13 .393**
1.00
คะแนนการกากับดูแลกิจการ (CGS)
0.13
0.12
0.15
0.04 1.00
*
**
ขนาดของกิจการ (FSIZE)
.222
-0.14 .387
.293** .483**
โครงสร้างเงินทุน (DEBT)
-.273**
0.02 -.367**
-0.05 -.351**
** p-value < 0.01 (two-tailed), * p-value < 0.05 (two-tailed)
จากการวิเคราะห์ข้อมูลในตารางที่ 4 เป็นการตรวจสอบค่า
สัม ประสิท ธิ์สหสั มพั น ธ์ (r) ของตั วแปรแต่ ละคู่ข องกลุ่ มตั วอย่ าง
จากผลการทดสอบพบว่ า ค่ า อยู่ ร ะหว่ า ง 0.02 – 0.483 ซึ่ ง มี

FSIZE

DEBT

1.00
-.404**

1.00

ความสั ม พั น ธ์ กั น ไม่ เกิ น 0.65 ตามหลั ก เกณฑ์ ข อง Robert W.
Barnes et al. [15] จึ ง ไม่ เกิ ด ปั ญ ห า Multicollinearity แล ะ
เป็นไปตามเงื่อนไขการวิเคราะห์ Multiple Linear Regression

ตารางที่ 5 แสดงผลการทดสอบตามสมติฐานงานวิจัย
ตัวแปร
Coefficients
(Constant)
5.748
ระยะเวลาการดารงตาแหน่งของประธานคณะกรรมการ (TIMEB)
-.024
การควบตาแหน่งผู้บริหารและประธานคณะกรรมการ (DUAL)
-1.228***
ขนาดของคณะกรรมการ (BSIZE)
-.056
จานวนครั้งการประชุมของคณะกรรมการ (MEETING)
-.004
คะแนนการกากับดูแลกิจการ (CGS)
.434***
ขนาดของกิจการ (FSIZE)
-.602
โครงสร้างเงินทุน (DEBT)
.030
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)

T - Value
3.343
-1.564
-3.084
-.780
-.881
4.074
-.805
.295

P-Value
.001
.120
.003
.437
.380
.000
.422
.768

สรุปผลการวิจัย

จากตารางที่ 5 ในการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุเพื่อทดสอบ
ผลกระทบของคุณลักษณะของคณะกรรมการและคะแนนการกากับ
ดูแลกิจการที่มีต่อมูลค่ากิจการ ในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี ของ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พบว่าการ
ควบต าแหน่ ง ผู้ บ ริ ห ารและประธานคณะกรรมการ (DUAL) มี
ความสัมพันธ์ในทิศทางลบกับมูลค่ากิจการ และคะแนนการกากับ
ดูแลกิจการ (CGS) มี ความสัมพัน ธ์ในทิ ศทางบวกกับ มูลค่ากิจการ
อย่างมีนั ย สาคัญ ทางสถิติ ที่ ระดับ 0.01 ส่วนระยะเวลาการด ารง
ต าแห น่ ง ของป ระธาน คณ ะกรรม การ (TIMEB) ขนาด ของ
คณะกรรมการ (BSIZE) จานวนครั้งการประชุมของคณะกรรมการ
(MEETING) พบว่าไม่มีความสัมพันธ์กับมูลค่าของกิจการ ในส่วนของ
ตั ว แปรควบคุ ม พบว่ า ขนาดของกิ จ การ (FSIZE) และโครงสร้ า ง
เงินทุน (DEBT) พบว่าไม่มีความสัมพันธ์กับ มูลค่ากิจการ ณ ระดับ
ความเชื่อมั่น 0.95 โดยตัวแปรอิสระสามารถอธิบายมูลค่ากิจการได้
ร้อยละ 25.7

จากการศึกษามีวัตถุประสงค์เพื่อผลกระทบของคุณลักษณะ
ของคณะกรรมการและคะแนนการกากับดูแลกิจการที่ มีต่อมูลค่า
กิจการ ในกลุ่มอุ ตสาหกรรมเทคโนโลยี ของบริษัทจดทะเบีย นใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า การ
ควบต าแหน่ ง ผู้ บ ริ ห ารและประธานคณะกรรมการ (DUAL) มี
ความสัมพันธ์ในทิศทางลบกับมูลค่ากิจการ สามารถอธิบายได้ว่าฝ่าย
จัดการบริหารจาครอบงาการทุจริต และทาให้การดาเนินงานของ
ผู้บริห ารสู งสุ ดหรือ ประธานคณะกรรมการอาจไม่มี ประสิ ทธิภ าพ
เท่าที่ควร จึงกล่าวสรุปได้ว่า บริษัทที่มีการควบตาแหน่งนั้นจะมีผล
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กิจการ สามารถอธิบ ายได้ ว่า หากกิ จการมี คะแนนการก ากับ ดู แ ล
กิ จ การที่ สู ง ขึ้ น จะสามารถช่ ว ยเพิ่ ม ความเชื่ อ มั่ น ของนั ก ลงทุ น
สะท้อนให้เห็นว่านักลงทุนใช้ระดับคะแนนของการกากับดูแลกิจการ
เป็ น ปั จ จั ย พื้ น ฐานในการซื้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย์ [13] – [14] Ffp
ผลการวิจัยเป็นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี มีนัยสาคัญใน
มุ ม มองของนั ก ลงทุ น ในการบริห ารงานอย่ างโปร่งใส น าไปสู่ วาม
ได้ เป รี ย บ ใน มุ ม ม องของนั กล งทุ นน าไป สู่ ก ารพั ฒ นาของ
คณะกรรมการให้มีประสิทธิภาพได้
ข้อเสนอแนะ
นั ก วิ จั ย นั ก วิ ช าการ และผู้ ที่ ส นใจศึ ก ษา สามารถน า
ผลการวิ จั ย ไปใช้ ศึ ก ษาเพื่ อ พั ฒ นาต่ อ ยอดองค์ ค วามรู้ ใ ห้ มี ค วาม
สมบู ร ณ์ แ ละน่ า เชื่ อ ถื อ ยิ่ ง ขึ้ น โดยการน าคุ ณ ลั ก ษณะอื่ น ของ
คณะกรรมการบริษั ท มาศึ กษาเพิ่ ม เติม อาทิ เช่ น คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน เป็นต้น
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบของการกากับดูแลกิจการที่มีต่อการจัดการเงินทุ นหมุนเวียน ซึ่งทาการวิจัยเชิง
ประจักษ์ โดยใช้กลุ่ม ตัวอย่างจากบริษั ท จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพ ย์แห่ งประเทศไทย ในกลุ่ม ทรัพ ยากร โดยเก็ บรวมรวบข้ อมูล จาก
ฐานข้อมูล SETSMART และแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56 - 1) ปี พ.ศ. 2559 - 2562 ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษารวมทั้งสิ้น 139
ข้ อ มู ล และวิ เคราะห์ ผ ลทางสถิ ติ โดยใช้ การวิ เคราะห์ ค วามถดถอยเชิ งพหุ ผลการวิ จั ย พบว่ า การควบต าแหน่ งผู้ บ ริ ห ารและประธาน
คณะกรรมการ (BDUAL) และขนาดของคณะกรรมการ (BS) ความสัมพันธ์ในทิศทางบวกกับการจัดการเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท โดยวัดจาก
วงจรเงินสด อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ขณะที่ ระยะเวลาที่ผู้บริหารดารงตาแหน่ง (CEOTEN) ขนาดของคณะกรรมการตรวจสอบ (AC) ไม่มี
นัยสาคัญทางสถิติต่อการจัดการเงินทุนหมุนเวียน ผลการวิจัยนี้อธิบายได้ว่า การควบตาแหน่งผู้บริหารและประธานคณะกรรมการและขนาด
ของคณะกรรมการ มีบทบาทที่สาคัญต่อการจัดการเงินทุนหมุนเวียนสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทด้วยการ
ทาให้วงจรเงินสดลดลงโดยลดระยะเวลาในการเก็บหนี้จากลูกหนี้และลดระยะเวลาการขายสินค้า
คาสาคัญ : การกากับดูแลกิจการที่ดี, 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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บริษัทได้ใช้เงินทุนให้เกิดประโยชน์สูงสุดและรักษาสภาพคล่องของ
กิจการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้ผลตอบแทนในระยะยาว ผ่านการ
จัดการเงินทุนหมุนเวียนที่มีประสิทธิภาพ [6] - [7]
จากหลักฐานเกี่ยวกับการจัดการเงินทุนหมุนเวียนข้างต้น ผู้วิจัย
มุ่ งเน้ น ศึ ก ษาไปที่ ก ลุ่ ม ทรัพ ยากรเนื่ อ งจากเป็ น อุ ต สาหกรรมที่ มี
แนวโน้มการเติบโตดีในระยะยาว ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจพลังงาน และ
สาธารณูปโภค โดยการกากับดูแลกิจการงานวิจัยนี้ผวู้ ิจัยมุ่งเน้นไปที่
คณะกรรมการและฝ่ายบริหารที่มีความเกี่ยวข้องกับหลักการกากับ
ดูแลกิจการ ได้แก่ (1) ระยะเวลาที่ผู้บริหารสูงสุดดารงตาแหน่ง (2)
การควบตาแหน่งของคณะกรรมการ (3) ขนาดของคณะกรรมการ
(4) ขนาดของคณะกรรมการการตรวจสอบ รวมทั้งจากแนวคิดธรรมาภิ
บาลเป็นการบริหารจัดการทรัพยากรภายในกิจการ โดยมีเป้าหมาย
เพื่อความเป็นธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต และมีประสิทธิภาพโดยมุ่งเน้น
ให้มีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ และการเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยีที่ รวดเร็ว รวมถึงการแข่ งขัน ที่รุนแรงทาให้ เกิด ความ
ต้องการหาคุณลักษณะของคณะกรรมการและฝ่ายบริหาร เพื่อเป็น
หลักฐานเชิงประจักษ์ ในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้นและผู้
ลงทุนสถาบัน รวมทั้งผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง และในเชิงวิชาการ
ยั ง เป็ น ส่ ว นหนึ่ งในการช่ ว ยส่ งเสริ ม และพั ฒ นาการก ากั บ ดู แ ล
กิ จ การที่ มี ผ ลต่ อ การจั ด การเงิ น ทุ น หมุ น เวี ย นของบริ ษั ท ที่ จ ด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพ ย์แห่ งประเทศไทย เพื่อลดความเสี่ยง
หรือความล้มเหลวทางการเงิน และรวมไปถึงการลดความขัดแย้ง
ของผู้บริหารกับผู้ถือหุ้นอีกด้วย

1. บทนา
การกากับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance: CG) เป็น
ระบบโครงสร้างความสัมพันธ์และแนวปฏิบัติเพื่อสร้างความโปร่งใส
ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ (Accountability) ของคณะกรรมการ
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ลงทุน ซึ่งเป็นปัจจัยทีส่ าคัญยิ่งสาหรับ
บริษัทจดทะเบียนที่สาธารณชนนั้น เป็นผู้ถือหุ้น เป็นแนวปฏิบัติที่
สนับสนุน ส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของบริษัทให้เติบโต
อย่ า งยั่ งยื น [1] โดยการก ากั บ ดู แ ลกิ จ การในประเทศไทยได้ มี
พัฒนาการเติบโตมาหลังเกิดวิกฤติทางการเงินในเอเชียในปี 2540 (
Asian Financial Crisis) [2] มี ผ ลให้ ก ารขยายตั ว ทางเศรษฐกิ จ
ชะลอตัวลงเป็นอันมาก ค่าเงินบาทแข็งค่าเกินความเป็นจริง รวมทั้ง
ความสามารถในการแข่งขันและการมูลค่าการส่งออกที่ตกต่า การ
จัดหาแหล่งเงินทุน และการบริหารสินเชื่อที่ไม่มีประสิทธิภาพ และ
ยั ง ไม่ มี ก ลไกบรรษั ท ภิ บ าลที่ ดี ใ นการก ากั บ ดู แ ลธุ ร กิ จ ทั้ ง ภาค
เศรษฐกิจ และภาคการเงิน ก่อให้เกิดการล่มสลายทางเศรษฐกิจทั่ว
โลกเนื่องจากการแพร่ระบาดทางการเงิน ตลาดหลักทรัพย์ ของไทย
ตกจากจุดสูงสุดถึงร้อยละ 88.5 ภายหลังจากวิกฤติในครั้งนี้ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนั้นได้มีการส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียน
ตระหนักถึงความสาคัญและประโยชน์ของการกากับดูแลกิจการที่ดี
ต่อมาปี 2550 เกิดวิกฤตการณ์การเงินหรือวิกฤติสินเชื่อซับไพรม์
ซึ่งเป็น วิก ฤติครั้งเลวร้ายที่ สุดนั บตั้งแต่ภ าวะเศรษฐกิจตกต่าครั้ง
ใหญ่ ในคริสต์ ทศวรรษ 1930 ส่งผลให้ สถาบั น การเงิน ขนาดใหญ่
จานวนหนึ่งเสี่ยงต่อการล้มละลายและตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลกมีตก
ต่ าลงในหลายพื้ น ที่ เกิ ด การฟ้ อ งขั บ ไล่ การยึ ด ทรั พ ย์ จ านอง
(Foreclosure) และการว่างงานที่ยาวขึ้น บริษัทยักษ์ใหญ่ของโลก
ล้มละลาย แต่วิกฤติการเงินครั้งนี้กลับมีผลกระทบต่อประเทศไทย
ในระยะเวลาสั้น เศรษฐกิจและธุรกิจไทยกลับมาเข้มแข็งในปีถัดมา
โดยงานวิ จั ย จ านวนมากพบว่ า การมี ก ลไกการก าดู แ ลกิ จ การ
สามารถส่งผลต่อศักยภาพและผลประกอบการ บริษัทที่มีการกากับ
ดูแลกิจการที่ดีสามารถฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็ว [3]
การกากับดู แลกิจการมีบทบาทสาคัญ ในการด าเนิ นธุรกิจที่อยู่
ภายใต้สถานการณ์ที่มีความไม่แน่นอนสูง ดังนั้นผู้บริหารจึงมีความ
จาเป็นต้องตัดสินใจในการวางแผนดาเนินงานด้วยความรอบคอบ โดย
กลยุ ท ธ์ ที่ ส าคั ญ ต่ อ การด าเนิ น งานภายใต้ ค วามเสี่ ย งที่ ส าคั ญ คื อ
บริหารจั ดการเงินทุ นหมุ นเวียนผ่ านการก าหนดนโยบาย โดยจาก
งานวิ จั ย ของ Wöhrmann., Knauer, & Gefken ในปี 2012 [12]
พบว่า บทบาทของประธานกรรมการที่ ดารงตาแหน่งควบคู่กับการ
บริ ห ารจั ด การ (CEO Duality) ขนาดของคณะกรรมการ (Board
Size) และคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) พบว่าเป็น
ปั จจั ยส าคั ญ ที่ ช่ วยกิ จการในการรั กษาระดั บเงิ น ทุ นหมุ นเวี ยนที่
เหมาะสม นอกจากนี้ Gill & Shah [4] พบว่า ระยะเวลาที่ ผู้บริหาร
ดารงตาแหน่ง (Number of years serving as a CEO) สามารถเพิ่ม
การบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น Dahya &
Travlos [5] อธิบายถึงความรับผิดชอบของฝ่ายบริหารที่จะพยากรณ์
และวางแผน (Forecasting and Planning) ด้ า นการเงิ น เพื่ อ ให้

2. ทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดเกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการ
การกากับดูแลกิจการ หรือ บรรษัทภิบาล หมายถึง ระบบที่จัด
ให้ มี โ ครงสร้ า งและกระบวนการของความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง
คณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ และผู้ถือหุ้น เพื่ อสร้างความสามารถใน
การแข่งขัน นาไปสู่การเจริญเติบโตและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ถือหุ้น
ในระยะยาวโดยค านึ งถึ งผู้ มี ส่ วนได้ เสี ยอื่ น หลั กพื้ น ฐานของการ
ก ากั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ต รงกั บ ปรั ชญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ซึ่ งเป็ น
ปรัชญาที่มุ่งเน้ นความสมดุ ลและความพร้อมต่ อการเปลี่ยนแปลง
อย่ างรวดเร็ว โดยให้ ความส าคั ญ กั บการใช้ ความรู้อย่ างรอบคอบ
ระมั ด ระวั ง และค านึ งถึ งคุ ณ ธรรม การก ากั บ ดู แลที่ ดี ต้ อ งมี ก าร
ควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้บริหารเพื่อให้ผู้บริหารทา
หน้ า ที่ รั ก ษาผลประโยชน์ ข องผู้ ถื อ หุ้ น และของกิ จ การอย่ า งมี
ประสิทธิภาพให้ได้มากที่สุด และต้องดาเนินงานอย่างมีความโปร่งใส
ระมัดระวัง ทั้งในเรื่องการบริหารหรือการจัดการโดยไม่ใช้ตาแหน่ง
หน้ า ที่ ฉ วยโอกาส [8] ในประเทศไทย ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ไทยได้
ดาเนินการอย่างต่อเนื่องในการส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนมีระบบ
การกากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อการเติบโตของตลาดทุน และยังเป็น
การสนั บสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนของประเทศ ตลาด
หลักทรัพย์ไทยนั้น ตระหนักดีว่า การส่งเสริมให้ทรัพยากรบุคคลของ
ประเทศ มีความเข้าใจเรื่องการกากับดูแลกิจการอย่างถูกต้อง มี

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

354

ภาคบรรยาย

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ประจาปี พ.ศ. 2563 วันที่ 15 – 16 ธันวาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

ความจาเป็นอย่างยิ่งในการสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพให้เป็นกาลัง
สาคัญเพื่อพัฒนาองค์กรให้เข้มแข็ง และร่วมพัฒนาประเทศ ให้มี
ความก้ า วหน้ า อย่ า งมั่ น คงและยั่ ง ยื น [1] การก ากั บ ดู แ ลคื อ
หลักประกันในการควบคุมว่าผู้บริหารจะใช้อานาจในการบริหารให้มี
ประสิทธิภาพ ดั งนั้ นผู้ บริหารสู งสุ ดจึ งต้องด าเนิ นงานที่ จะรักษา
ผลประโยชน์ของบริษัท ไม่คานึงถึงประโยชน์ส่วนตัวเพราะอาจทาให้
การดาเนินธุรกิจ มีปัญหาตามมาได้ หลักเกณฑ์การกากับดูแลกิจการ
จึงได้กาหนดให้ผู้บริหารไม่สามารถควบตาแหน่งของคณะกรรมการ
เพื่อป้องกันการตัดสินใจที่เอาประโยชน์เข้าตัวเนื่องจากดารงหลาย
ตาแหน่งพร้อมกันทาให้การตัดสินใจเป็นไปได้ง่ายนาไปสู่การทุจริต
ได้นั้นเอง [9] สานักงานสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ [1] กล่าวว่า หลักการกากับดูแลกิจการเป็ น
การกาหนดขนาดของคณะกรรมการ คื อ การแบ่ งหน้ าที่ ในการ
บริหารจัดการอย่างชัดเจนให้มีความเหมาะสมกับกิจการถ้ากิจการมี
ขนาดคณะกรรมการแตกต่างกัน สามารถแสดงให้เห็นถึงการกระจาย
หน้าที่ได้ดี เนื่องจากมีคณะกรรมที่เพียงพอทาให้การกากับดูแลนั้นมี
ประสิ ท ธิ ภ าพมากยิ่ งขึ้ น ในการบริ ห ารกิ จ การ กิ จ การจะต้ อ ง
ด าเนิ น งานโดยการผลิ ต สิ น ค้ า หรื อ เสนอบริ ก ารเพื่ อ ขาย โดยมี
วัตถุประสงค์หลักที่จะสร้างมูลค่าของกิจการให้อยู่ในระดับที่สูงที่สุด
เมื่อวัตถุประสงค์ของกิจการเป็นเช่นนี้ การกากับดูแลกิจการและการ
บริหารงานที่แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมในฐานะกิจกรรมส่วน
ขยายของการกากับดูแลกิจการ จะต้องสนับสนุนการสร้างมูลค่าของ
กิจการให้มีระดับที่สูงยิ่งๆ ขึ้นไป จึงจะทาให้การกากับดูแลกิจการมี
ความสาคัญมากพอที่จะส่งเสริมเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานของ
กิจการได้ ในทางการเงินและการบริหารกิจการ มูลค่าของกิจการ
หมายถึงมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด ซึ่งกิจการสามารถสร้างได้
จากกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่กิจการ ดาเนินงาน งานวิจัยของ Martin
et., al. [10] ได้ น าเสนอตั วแบบจาลองเพื่ อการก ากั บดู แลกิ จการ
(Enterprise Governance Framework) ส าหรั บ พรรณ นาการ
เกิ ดขึ้นของมู ลค่ าโดยการขยายผลการบริหารงานเพื่ อสร้างมู ลค่ า
(Value-Based Management) ที่ เน้ น ความส าเร็จของการด าเนิ น
กิ จกรรมหลั ก ด้ านการผลิ ตสิ น ค้ าและบริก าร การบริ ห ารจั ด การ
สินทรัพย์ให้มีประสิทธิภาพ และการบริหารจัดการแหล่งที่มาของเงิน
ลงทุนหรือการจัดการเงินทุนหมุนเวียน โดยพบว่าการการกากับดูแล
กิจการผ่านคณะกรรมการนั้นสามารถก่อให้เกิดการจัดการเงินทุน
หมุนเวียนที่มีประสิทธิภาพได้
การจัดการเงินทุนหมุนเวียน
เศรษฐกิจโลกปี 2020 ยังคงเป็นภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่า ทาให้
ธนาคารกลางทั่วโลก รวมถึงในประเทศไทย ต้องกลับมาใช้นโยบาย
อัตราดอกเบี้ยต่าอีกครั้งเพื่อกระตุ้นอุปสงค์ในประเทศ ขณะเดียวกัน
หลายประเทศก็เผชิญกับภาวะเงินเฟ้อต่าจากเศรษฐกิจที่ซบเซาและ
การแข่งขันด้านราคาที่สูงขึ้น ทาให้หลายอุตสาหกรรมยังต้องเผชิญ
กับความยากลาบากในการดาเนินธุรกิจ รวมทั้งการแข่งขันด้านราคา
ที่ จ ะยิ่ ง ทวี ค วามรุ น แรงขึ้ น ในอนาคต ผู้ บ ริ ห ารของกิ จ การจึ ง
จาเป็นต้องมีข้อมูลและเครื่องมือช่วยในการบริหารจัดการปัญหาใน

หลายด้านที่มีความสาคัญต่อกิ จการ และการที่กิจการจะสามารถ
ด าเนิ น งานและอยู่ รอดได้ นั้ น จ าเป็ นอย่ างยิ่ งที่ ต้ องมี การบริห าร
จัดการเงินทุนหมุนเวียนของกิจการให้มีประสิทธิภาพ เพราะเงินทุน
หมุ น เวี ย นของกิ จการที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง จะช่ วยให้ การด าเนิ น
กิจการเป็นไปได้อย่างต่อเนื่อง ไม่ติดขัดมีเพียงพอสาหรับการใช้จ่าย
ในแต่ ละวัน และเพี ยงพอส าหรั บการชาระหนี้ ของกิ จการ เมื่ อถึ ง
กาหนดที่ต้องชาระจึงจาเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บริหารต้องให้ความสาคัญใน
การบริ ห ารสภาพคล่ อ ง การบริ ห ารเงิ น ทุ น หมุ น เวี ยน (Working
Capital Management) เป็ น กลยุ ท ธ์ ที่ ส าคั ญ ในการจั ด การทาง
การเงินของบริษัท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกาหนดและรักษาระดับ
ของเงินสด หลักทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
ง่าย ลูกหนี้ รวมทั้งสินค้าคงคลังให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม เงินทุน
หมุนเวี ยนเป็ นปั จจั ยบ่ งชี้ ถึงสถานะการเงินของบริษั ท ที่ สามารถ
สะท้อนไปยังความสามารถในการทากาไรและสภาพคล่องของบริษัท
ได้ อี ก ด้ วย [11] โดยเงิ น ทุ น หมุ น เวี ยนประกอบไปด้ ว ยสิ น ทรั พ ย์
หมุ นเวียนและหนี้ สินหมุนเวียนซึ่งเป็ นรายการที่ มีสภาพคล่องสู ง
สามารถแบ่ งออกได้เป็ น 3 รูปแบบคื อ (1) เงินทุ นหมุ นเวียนสุ ทธิ
(Net working capital) หรือที่เรียกว่าเงินทุนหมุนเวียน (Working
capital) ประกอบด้วยสินทรัพย์หมุนเวียนหักหนี้สินหมุนเวียน (2)
สินทรัพย์หมุนเวียนที่ใช้ในการดาเนินงาน (Operational working
capital) ประกอบด้ วยสิ น ค้ าคงเหลื อ ลู ก หนี้ ก ารค้ า และเจ้ าหนี้
การค้าและ (3) เงินทุนหมุนเวียนทางการเงิน (Financial working
capital) ประกอบด้ วยรายการเงินทุ นหมุ นเวียนสุ ทธิ ที่ ไม่ ได้ เป็ น
รายการในสินทรัพย์หมุนเวียนที่ใช้ในการดาเนินงาน เช่น เงินสดและ
รายการเที ยบเท่ าเงินสด [12] การบริหารเงินทุ นหมุนเวียนจึ งมี
ความส าคั ญ อย่ า งยิ่ ง เพื่ อ ให้ บ ริ ษั ท ด าเนิ น งานไปได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ ข้อมูลด้านเงินทุ นหมุนเวียนจึงเป็นเสมือนสัญญาณ
เตือนภัยต่อการบริหารการเงิน รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือที่ใช้ป้องกัน
ความเสี่ยงและความล้มเหลวทางการเงิน [13] - [15]
จากการทบทวนวรรณกรรมข้างต้นในบริบทของประเทศไทย ยัง
ไม่ พ บการศึ กษาผลกระทบระหว่างการก ากั บดู แลกิ จการต่ อการ
จั ด การเงิ น ทุ น (The Impact of Corporate Governance on
Working Capital Management Efficiency โดยจากการศึ ก ษา
ของ Amarjit s. Gill [4] ที่ ศึ ก ษาผลกระทบของการก ากั บ ดู แ ล
กิ จ การต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพการจั ด การเงิน ทุ น หมุ น เวี ยน ของธุ รกิ จ
สัญชาติ อเมริกันในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก โดยพบว่าการกากับ
ดูแลกิจการ ซึ่งได้แก่ ระยะเวลาที่ผู้บริหารสูงสุดดารงตาแหน่ง การ
ควบต าแหน่ งของคณะกรรมการ ขนาดของคณะกรรมการ และ
ขนาดคณะกรรมการตรวจสอบ นั้ นเป็ นปั จจั ยที่ ส าคั ญ ต่ อการจั ด
การเงินหมุนเวียนในช่วงภาวะวิกฤติทางด้านการเงิ นเป็นอย่างมาก
จากการตรวจสอบวรรณกรรมย้อนหลัง 5 ปี ผู้วิจัยพบว่าการกากับ
ดูแลกิจการมีนักวิจัยจานวนมากที่ทาการศึกษาในบริบทต่างๆ แต่
พบว่ ายั งไม่ มี งานวิจั ยในประเทศไทยท าการศึ กษาที่ มุ่ งไปยั งการ
จัดการเงินทุนหมุนเวียน ผู้วิจัยจึงมุ่งประเด็นการกากับดูแลกิจการ
ตามงานวิจยั ของ Amarjit s. Gill
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โดยการศึกษานี้จึงนาเสนอกรอบวิจัยดังนี้
การกากับดูแลกิจการ
• ระยะเวลาที่ผู้บริหารสูงสุดดารงตาแหน่ง (CEOTEN)
• การควบตาแหน่งของคณะกรรมการ (BDUAL)
• ขนาดของคณะกรรมการ (BS)
• ขนาดคณะกรรมการตรวจสอบ (AC)

การจัดการเงินทุนหมุนเวียน
(WCM)

ตัวแปรควบคุม
การเติบโตของยอดขาย (GROW) ขนาดของกิจการ (SIZE) ความเป็นสากลของกิจการ (MULTI) ผลการดาเนินงาน (ROS)
รูปที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
(5) การเติบโตของยอดขาย (GROW)
= รายได้จากขายปี ปั จจุบัน -รายได้ขายในปี ก่อน/ รายได้
จากขายปีปัจจุบัน
(6) ขนาดของกิจการ (SIZE) = สินทรัพย์รวม
(7) ความเป็นสากลของกิจการ (MULTI) วัดค่าโดยตัวแปรหุ่น
โดย 1 มี รายได้ จ ากต่ างประเทศ และ 0 ไม่ มี รายได้ จ าก
ต่างประเทศ
(8) ผลการดาเนินงาน (FP) = กาไรสุทธิ/รายได้จากการขาย
(9) การจัดการเงินทุนหมุนเวียน (WCM)
= วงจรเงินสด (ระยะเวลาในการจัดเก็บหนี้ + ระยะเวลา
การเก็บสินค้าคงเหลือ) – ระยะเวลาการจ่ายชาระเจ้าหนี้
การค้า

3. วิธีการดาเนินงานวิจัย
งานวิจัยนี้ เป็ น การวิจัยเชิ งประจัก ษ์ ใช้ข้ อมู ลทุ ติ ยภู มิจ ากงบ
การเงิน ประจ าปี (SET SMART) และแบบแสดงรายการ 56 - 1
ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยระหว่าง
ปี 2559 – 2562 ในกลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากร โดยตัวอย่างที่ใช้
ต้องมีข้อมูลครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยจึงทาให้มีจานวน
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้มีจานวน 139 ตัวอย่าง ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 จานวนกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย
ปีที่ศึกษา
2562
2561
จานวนบริษัท
36
43

2560
34

2559
26

ตัวแปรและการวัดค่าตัวแปร
(1) ระยะเวลาที่ผู้บริหารสูงสุดดารงตาแหน่ง (CEOTEN)
= ระยะเวลาที่ผู้บริหารดารงตาแหน่ง
(2) การควบต าแหน่ ง ของคณะกรรมการ (BDUAL) วั ด ค่ า โดย
ตัวแปรหุ่น โดย 1 ประธานกรรมการและผู้บริหารเป็นคน
เดียวกัน และ 0 หากไม่ใช่ประธานกรรมการและผู้บริหาร
คนเดียวกัน
(3) ขนาดของคณะกรรมการ (BS) = จานวนคณะกรรมการบริษัท
(4) ขนาดคณะกรรมการตรวจสอบ (AC)
= จานวนคณะกรรมการตรวจสอบ

การวิเคราะห์ข้อมูล
งานวิจัยครั้งนี้ใช้สถิติเชิงพรรณนาและสมการถดถอยเชิงพหุ ใน
การวิ เคราะห์ เพื่ อ ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ผลกระทบของการก ากั บ ดู แ ล
กิจการที่มีต่อการจัดการเงินทุนหมุนเวียน โดยแบบจาลองที่ใช้ใน
การศึกษา คือ
WCM = β0+ β1 CEOTEN +β2 BDUAL +β3 BS + β4 AC
+ β5 GROW + β6 SIZE + β7 MULTI ++ β8 FP+
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ตารางที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการควบตาแหน่งผู้บริหารสูงสุดและประธานคณะกรรมการ (DUAL) และความเป็นสากล (MULTI)

ปีที่ศึกษา 2562
2561
2560
2559
รวม

การควบตาแหน่งของประธานคณะกรรมการ
ไม่มีการควบรวม
มีการควบรวม
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
30
6
34
9
27
7
23
3
114
25

จากตารางที่ 2 พบว่าบริษัทในกลุ่ม ทรัพยากรมีการควบตาแหน่ง
ผู้บริห ารสูงสุดและประธานคณะกรรมการ ประมาณร้อยละ 18
(25/139) สามารถอธิบายได้ว่าบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มทรัพยากร
ส่วนใหญ่เป็นไปตามหลักการการกากับดูแลกิจการที่ดี (ประธาน

ความเป็นสากลของกิจการ
มีรายได้
มีรายได้จาก
จากต่างประเทศ
ต่างประเทศ
14
22
14
29
11
23
8
18
47
92

กรรมการเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ) ในส่วนของตัวแปรควบคุม คือ
ความเป็น สากลของกิจการ (MULTI) พบว่าบริษัท จดทะเบี ยนใน
กลุ่มทรัพยากรส่วนใหญ่มีความเป็นสากลนั่นคือมีรายได้จากการ
ขายจากต่างประเทศในสัดส่วนร้อยละ 66 (92/139)

ตารางที่ 3 ค่าสถิติพื้นฐานของตัวแปร
ตัวแปร
Mean
Std. Dev
Min.
ระยะเวลาทีผ่ ู้บริหารสูงสุดดารงตาแหน่ง (CEOTEN) : ปี
6.86
7.265
1
ขนาดของคณะกรรมการบริ
ษัท (BS) : คน
10.73
2.374
5
: ปี
ขนาดคณะกรรมการตรวจสอบ (AC) : คน
3.24
.523
3
การเติบโตของยอดขาย (GROW) : เท่า
-0.05
1.15
-12.75
ขนาดของกิจการ (SIZE) : ล้านบาท
79,902
294,532
916.21
ขนาดของกิจการ LNSIZE.*
16.66
1.63
13.73
ผลการดาเนินงาน (FP) : เท่า
0.19
0.32
-0.58
การจัดการเงินทุนหมุนเวียน (WCM) : วัน
43.91
146.43
-364.32
หมายเหตุ: n = 139 Firm year observation
* เนื่องจากข้อมูลขนาดของบริษัทแจกแจงไม่ปกติ จึงปรับข้อมูลเพื่อให้ผ่านเงื่อนไขในการทดสอบข้อมูลทางสถิติ
จากตารางที่ 3 พบว่าระยะเวลาที่ผู้บริหารสูงสุดดารงตาแหน่ง
(CEOTEN) มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 6.86 ปี โดยมีจานวนปีสูงสุดที่ดารง
ตาแหน่งคือ 37 ปี และต่าสุด 1 ปี ขนาดของคณะกรรมการบริษัท
(BS) ค่าเฉลี่ยร้อยละ 10.73 คน โดยมีจานวนคณะกรรมการสูงสุด
16 คน และต่ าสุ ด 5 คน การเติ บ โตของยอดขาย (GROW) มี
ค่าเฉลี่ย -0.05 เท่า ผลการดาเนินงาน (FP) ค่าเฉลี่ยร้อยละ 0.19
เท่า การจัดการเงินทุนหมุนเวียน (WCM) มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 43.91
วัน

Max.
37
16
6
1.00
2,484,439
21.63
2.20
863.97

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 แสดงค่าสหสัมพันธ์เพียร์สันระหว่างตัวแปรอิสระ
CEOTEN BDUAL BS
ระยะเวลาทีผ่ ู้บริหารสูงสุดดารงตาแหน่ง (CEOTEN)
1
**
การควบตาแหน่งของคณะกรรมการ (BDUAL)
.397
1
**
**
ขนาดของคณะกรรมการ (BS)
-.529 -.374
1
*
ขนาดคณะกรรมการตรวจสอบ (AC)
-.216
-.148 .148
การเติบโตของยอดขาย (GROW)
-.005 -.148 .050
ขนาดของกิจการ (SIZE)
-.273** -.204* .378**
ความเป็นสากลของกิจการ (MULTI)
-.032
.058 .001
ผลการดาเนินงาน (FP)
-.152
.106 -.030
** p-value < 0.01 (two-tailed), * p-value < 0.05 (two-tailed)
จากการวิเคราะห์ ข้ อ มู ล ในตารางที่ 4 เป็ น การตรวจสอบค่ า
สัม ประสิท ธิ์สหสั มพั น ธ์ (r) ของตั วแปรแต่ ละคู่ข องกลุ่ มตั วอย่ าง
จากผลการทดสอบพบว่ า ค่ า อยู่ ร ะหว่ า ง 0.001 – 0.529 ซึ่ ง มี
ความสั ม พั น ธ์ กั น ไม่ เ กิ น 0.65 ตามงานวิ จั ย ของ Robert W.

AC

1
.040
-.022
-.015
-.104

GROW SIZE MULTI

1
.097
1
-.087 .181*
.154 .201*

1
-.032

FP

1

Barnes et al [16] ตัวแปรที่นามาวิเคราะห์ข้อมูล จึงไม่เกิดปัญหา
Multicollinearity และเป็ น ไปตามเงื่อ นไขการวิ เคราะห์ ส มการ
ถดถอยเชิงพหุ โดยสามารถแสดงผลการวิเคราะห์ ดังตารางที่ 5

ตารางที่ 5 แสดงผลการทดสอบตามสมติฐานงานวิจัย
ตัวแปร
Coefficients
(Constant)
261.973
ระยะเวลาทีผ่ ู้บริหารสูงสุดดารงตาแหน่ง (CEOTEN)
-2.492
การควบตาแหน่งของคณะกรรมการ (BDUAL)
120.694
ขนาดของคณะกรรมการ (BS)
18.834
ขนาดคณะกรรมการตรวจสอบ (AC)
-4.708
การเติบโตของยอดขาย (GROW)
5.270
ขนาดของกิจการ (SIZE)
-26.972
ความเป็นสากลของกิจการ (MULTI)
61.427
ผลการดาเนินงาน (FP)
-2.217
Adjusted R Square = 25.7 %, Durbin-Watson = 2.065, Sig. F = 9.747

T - Value
1.657
-1.234
3.514
3.071
-0.207
0.511
-3.345
2.470
-0.058

P-Value
0.100
0.220
0.001***
0.003***
0.837
0.611
0.001***
0.015**
0.954

หมายเหตุ : *** p-value < 0.01, ** p-value < 0.05
จากตารางที่ 5 ในการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุเพื่อทดสอบ
ผลกระทบของการก ากั บ ดู แ ลกิ จ การที่ มี ต่ อ การจั ด การเงิ น ทุ น
หมุนเวียนของบริษัทจดทะเบียนของกลุ่มธุรกิจทรัพยากร ในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พบว่า การควบตาแหน่งผู้บริหารและ
ประธานคณะกรรมการ (BDUAL) และขนาดของคณะกรรมการ
(BS) มีความสัมพันธ์ในทิศทางบวกกับการจัดการเงินทุนหมุนเวียน
ที่ ร ะดั บ นั ย ส าคั ญ 0.01 ส่ ว นระยะเวลาที่ ผู้ บ ริ ห ารสู ง สุ ด ด ารง

ต าแหน่ ง (CEOTEN) ขนาดคณะกรรมการตรวจสอบ (AC) ไม่ มี
ความสัมพันธ์กับการจัดการเงินทุนหมุนเวียน
ในส่ ว นของตั ว แปรควบคุ ม พบว่ า ขนาดของกิ จ การมี
ความสัมพันธ์ในทิศทางลบต่อการจัดการเงินทุนหมุนเวียน ความ
เป็นสากลของกิจการ (MULTI) มีความสัมพันธ์ในทิศทางบวกกับ
การจั ด การเงิน ทุ น หมุ น เวี ย นที่ ร ะดั บ นั ย ส าคั ญ 0.01 และ 0.05
ตามล าดั บ ส่ ว นการเติ บ โตของยอดขาย (GROW) และผลการ
ดาเนินงาน (FP) ไม่มีความสัมพันธ์กับการจัดการเงินทุนหมุนเวียน
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สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษามีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการกากับดูแลกิจการ
ที่มีต่อการจัดการเงินทุนหมุ นเวียนของบริษัทจดทะเบียนของกลุ่ม
ธุรกิจทรัพยากร ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยผลการศึกษา
แสดงให้เห็นว่าการควบตาแหน่งผู้บริหารและประธานคณะกรรมการ
(BDUAL) และขนาดของคณะกรรมการ (BS) มีความสัมพันธ์ในทิศ
ทางบวกกั บ การจั ด การเงิ น ทุ น หมุ น เวี ย น สามารถอธิ บ ายได้ ว่ า
บทบาทของประธานกรรมการที่ดารงตาแหน่งควบคู่กับการบริหาร
จัดการ (CEO Duality) และขนาดของคณะกรรมการ (Board Size)
เป็นปัจจัยสาคัญที่ช่วยกิจการในการรักษาระดับเงินทุนหมุนเวียนที่
เหมาะสม [4] รวมทั้งการดารงตาแหน่งฝ่ายบริหารเพิ่มการบริหาร
จั ด การเงิน ทุ น หมุ น เวี ย นให้ มี ป ระสิ ท ธิภ าพสู งขึ้ น [5] - [6] โดย
งานวิจัยของ Marjit s. Gill (2012) อธิบายถึงความรับผิดชอบของ
ฝ่ า ยบริ ห ารที่ จ ะ พยากรณ์ และวางแผน (Forecasting and
Planning) ประสานงานกั บ ฝ่ า ยต่ า ง ๆ เพื่ อ รั บ ข้ อ มู ล อั น เป็ น
ประโยชน์ต่อการพยากรณ์และวางแผนทางการเงิน ทั้งการพยากรณ์
และการวางแผนการเงิน ระยะสั้ น และระยะยาว การคาดการณ์
เกี่ย วกั บ การรับ และจ่ายเงิน สดของกิ จการว่ าเป็ น อย่างไร เพื่ อ ให้
กิจการได้ใช้เงิน ทุนเกิดประโยชน์สูงสุดและรักษาสภาพคล่องของ
กิจการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้ผลตอบแทนในระยะยาว รวมทั้ง
การตัดสินใจลงทุนและจัดหาเงินทุน (Investment and Financial
Decision) รวมทั้งประสานงานและควบคุมอีกด้วย

[3] เสกศักดิ์ จาเริญวงศ์, “การศึกเปรียบเทียบความแตกต่าง
และผลกระทบต่อประเทศไทยในแง่ของเศรษฐกิจ,” วารสาร
พัฒนบริหารศาสตร์., ปีที่ 1, ฉบับที่ 55, หน้า 236–266,
2558.
[4] Marjit s. Gill, “Determinants of Corporate Cash
Holdings: Evidence from Canada,” International
Journal of Economics and Finance, Vol. 4, No. 1, pp.
70–79, 2012.
[5] Dahya, J., & Travlos, N., “Does the one man show
pay? Theory and evidence on the dual CEO revisited,”
European Financial Management, Vol. 6, No. 1, pp.
85–98, 2000.
[6] David yermack, “Higher market valuation of
companies with a small board of directors,” Journal
of Financial Economies, Vol. 40, pp. 185–211, 1996.
[7] Lipton, & Lorsch, “Corporate Governance and
Performance: Evidence from Italian Companies,”
The Business Lawyer, Vol. 3, No. 2, pp. 59–77,
1992.
[8] อรพรรณ เลิศรุจิวณิช, “ความสัมพันธ์ระหว่างการกากับ
ดูแลกิจการที่ดี การป้องกันการมีสว่ นเกี่ยวข้องกับคอร์รัปชั่น
และมูลค่ากิจการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 2559.
[9] ทิพย์ธัญญา หริณานนท์, “อิทธิพลของการกากับดูแล
กิจการที่มีต่อการ จัดการกาไรและมูลค่าเพิ่มเชิง
เศรษฐศาสตร์กรณีศึกษาบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกลุม่ SET100,”
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2560.
[10] Martin, fahy, Anastasia, W., & Jeremy, R., Beyond
Governance: Creating Corporate Value through
Performance, Conformance and Responsibility,
2005.
[11] ธรากร หทัยเจริญลาภ, “ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการ
เงินทุนหมุนเวียนและผลการดาเนินงานของกลุ่มธุรกิจผลิตที่จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, มหาวิยาลัย
เชียงใหม่, 2553.
[12] Wöhrmann, A., Knauer, T., & Gefken, J.,
“Kostenmanagement in Krisenzeiten:
Rentabilitätssteigerung durch Working Capital
Management?” No. 11, pp. 83–88, 2012.
[13] ชไมพร รัตนเจริญชัย, “การจัดการเงินทุนหมุนเวียนที่
ส่งผลต่อความล้มเหลวทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในกลุ่มสิค้าอุตสาหกรรม,”
วารสารวิชาชีพบัญชี, ปีที่. 15, ฉบับที่ 45, หน้า 27–40,
2562.

ข้อเสนอแนะและงานวิจัยในอนาคต
งานวิจัยในครั้งต่อไปควรมีการศึกษาการกากับดูแลกิจการ
โดยขยายขอบเขตของการกากับดูแลกิจการให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
เพื่อเป็นการขยายปัจจัยที่น่าจะส่งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างการ
ก ากั บ ดู แ ลกิ จ การกั บ การจั ด การเงิ น ทุ น หมุ น เวี ย นของบริ ษั ท จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเป็นการเพิ่มข้อมูล
ที่มีประโยชน์ให้กับนักลงทุนสามารถใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจ
และได้ วิ เคราะห์ ถึ งปั จ จั ย ที่ อ าจมี ผ ลต่ อ ผลการด าเนิ น งานเพื่ อ
ประกอบการตัดสินใจที่จะร่วมลงทุน รวมทั้งเพื่อให้เกิดความชัดเจน
และความน่าเชื่อถือมากขึ้นในและอาจขยายการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อ
พิจารณาถึงการเงินทุนหมุนเวียนในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมรวมทั้ง
อาจมีการศึกษาเพิ่มเติมในส่วนของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ที่ถูก
เพิ ก ถอนว่ า ก่ อ นถู ก เพิ ก ถอนนั้ น มี ลั ก ษณะการจั ด การเงิ น ทุ น
หมุนเวียนเช่นไร เพื่อเป็นข้อบ่งชี้ทางแนวปฏิบัติเพิ่มเติมในอนาคต
6. รายการอ้างอิง
[1] สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
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Factors Affecting Attendances of Thai Premier League and Thai Division I
Season 2018/2019
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บทคัดย่อ
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่ออุปสงค์ของการเข้าชมฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกและไทยดิวิชั่น 1 และเปรียบเทียบ
ปริมาณการเข้าชมฟุตบอลระหว่างไทยพรีเมียร์ลีกและไทยดิวิชั่น 1 ข้อมูลที่ใช้ศึกษาเป็นข้อมูลภาคตัดขวาง (Cross-sectional data) โดยใช้
กลุ่มตัวอย่างเป็นทีมในไทยพรีเมียร์ลีก 16 ทีมและไทยดิวิชั่น 1 จานวน 18 ทีม การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ การวิเคราะห์การถดถอยเชิงซ้อน
(Multiple regression analysis) และการทดสอบสถิติที (Independence samples t-test) ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่ออุปสงค์ของ
การเข้าชมฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกและไทยดิ วิชั่น 1 ได้แก่ ความจุของสนาม อัตราการแพ้ชนะของทีม ราคาตั๋วที่สูงที่สุด และอันดับในลีก ณ
ระดับนัยสาคัญที่ 0.1 จากการเปรียบเทียบปริมาณการเข้าชมระหว่างสองลีค พบว่าค่าเฉลี่ยของปริมาณการเข้าชมฟุตบอลของไทยพรีเมียร์ลีก
มีปริมาณการเข้าชมเฉลี่ยสูงกว่ากลุ่มไทยดิวิชั่น 1 ณ ระดับนัยสาคัญที่ 0.1
คาสาคัญ: ฟุตบอล, ไทยพรีเมียร์ลีก, ไทยดิวิชั่น 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
ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่ทั้งสโมสรและทีมชาติ ต้อง
ทาตามกฎเกณฑ์ที่ทางเอเอฟซี ได้วางไว้ เพื่อให้สามารถลงแข่งได้
ทั้งในระดับสโมสรและระดับชาติ โดยกีฬาฟุตบอลในประเทศไทย
นั้นจะได้รับการควบคุมดูแลโดย “สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ ” มากระทั่ ง ในปี พ.ศ. 2552 สมาพั น ธ์
ฟุตบอลแห่งเอเชียได้มีการออกระเบียบในการจัดการฟุตบอลลีก
อาชี พ ประเทศไทยในฐานะสมาชิ ก จึ งต้ อ งปฏิ บั ติ ตามระเบียบ
ดังกล่าวจนทาให้ฟุตบอลลีกอาชีพในประเทศเกิดขึ้นอย่างแท้จริง
โดยใช้ชื่อว่า “ฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก” กระทั่งเริ่มได้รับความนิยม
มีผู้ชมเพิ่มขึ้นเป็นหลักร้อย จนปัจจุบันมีผู้ชมฟุตบอลลีกในสนาม

1. บทนา
กีฬาฟุตบอลถือเป็นหนึ่งกีฬาที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย
ทั่วโลก โดยฟุตบอลนั้นอาจนับได้ว่าเป็นกีฬาที่เก่าแก่มากกีฬาหนึ่ง
ก็ว่าได้ ถึงแม้จะไม่สามารถยืนยันได้ว่ามีจุดเริ่มต้นที่ประเทศใดก็
ตามแต่ก็มีการกล่าวอ้างถึงกีฬาที่มีลักษณะการเล่นที่คล้ายคลึงกับ
กีฬาฟุตบอลในหลาย ๆ ประเทศ พอจะมีหลักฐานที่อ้างอิงได้ว่า
การเริ่มเล่นกีฬาฟุตบอลอย่างมีกฎกติกาที่ประเทศอังกฤษในปี
พ.ศ. 2406 ซึ่งหลังจากนั้นฟุต บอลเริ่มกลายเป็นกีฬาที่มีผู้ชมทั่ว
โลกให้ ค วามสนใจเพิ่ ม มากขึ้ น ทุ ก ๆ ปี จนท าให้ ปั จ จุ บั น กี ฬ า
ฟุตบอลกลายเป็นกีฬาที่ได้รับความสนใจมากที่สุดในโลก [1]
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เฉลี่ ย อยู่ ที่ 5,000 –6,000 คน โดยแต่ ล ะสโมสรฟุ ต บอลก็ จ ะมี
ค่าเฉลี่ยผู้เข้าชมที่แตกต่างกันไป [2]
ปัจจุบันกระแสความนิยมในฟุตบอลลีกที่เพิ่มสูงมากขึ้นที่เพิ่ม
สูงมาก อย่างไรก็ตามในฤดูกาลล่าสุดนั้นกลับมียอดผู้ชมเฉลีย่ ตกลง
จากฤดูกาลก่อนอย่างน่าประหลาดใจ ส่วนใหญ่จะติดตามข่าวสาร
ผ่านทางดิจิทัลทีวีมาเป็นอันดับหนึ่ง ตามด้วยช่องทางของโซเชียล
มี เ ดี ย และเคเบิ ล ที วี ส่ ว นกลุ่ ม ผู้ ช มต่ า งจั ง หวั ด จะเน้ น ติ ด ตาม
ข่าวสารจากช่องทางดิจิทัลทีวีมากที่สุด อาจมีหลายปัจจัยที่ส่งผล
เช่น การเดินทาง โปรแกรมการแข่งขัน อายุของผู้ชม ฟอร์มการ
เล่น ราคาตั๋ว รายชื่อนักเตะ ซึ่งประเด็นดังกล่า วเป็นประเด็นที่ทา
ให้เกิดความสนใจ [3]
จากที่กล่าวมาข้างต้น จึงเป็นที่น่าสนใจว่าปัจจัยใดส่งผลให้ มี
การตัดสินใจในการเข้าชมฟุตบอลในสนาม ส่งผลต่อการตัดสินใจ
เข้ า ชมฟุ ต บอลไทยพรี เ มี ย ร์ ลี ก และไทยดิ วิ ชั่ น 1 ในฤดู ก าล
2561/2562 ในสนามฟุตบอลในไทย และเปรียบเทียบการเข้าชม
ระหว่างสองลีคเพื่อนาไปใช้ในการพัฒนาการจัดแข่งขันฟุตบอล
ต่อไป

ฟุตบอลไทย อย่างมี นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (วทัญญู ลี
วงศ์ ว รกุ ล , 2557 [6] ; ชั ย วั ฒ น์ ชลานั น ต์ , 2557 [7] ; สุ พ จน์
งดงาม, 2558 [8] )
วทั ญ ญู ลี ว งศ์ ว รกุ ล (2557) พบว่ า การพั ฒ นาองค์ ก รของ
วงการฟุตบอล ค่านิยมของสังคม การรับรู้สื่อ และทัศนคติที่ส่งผล
ต่อแรงจูงใจในการ ติดตามกีฬาฟุตบอลไทยของคนไทย ซึ่งสามารถ
สรุปได้ว่า การพัฒนาองค์กรของวงการฟุตบอล ค่านิยมของ สังคม
การรับรู้สื่อ และทัศนคติมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการติดตามกีฬา
ฟุตบอลไทยของคนไทย อย่างมี นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
[6] และยังมีงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับ วัฒนธรรมการชมฟุต บอล
ของธีร์ คันโททอง (2561) [9] ผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรม ของ
แฟนบอลที่เกิดจากการชมและเชียร์ฟุตบอลของแฟนบอลไทยลีก
นั้ น ท าให้ เ กิ ด วั ฒ นธรรมประชา นิ ย ม ประกอบไปด้ ว ย (1)
วัฒนธรรมแฟนคลับ (2) วัฒนธรรมท้องถิ่นนิยม (3) วัฒนธรรม
ดาราฟุ ต บอล (4) วั ฒ นธรรมการดื่ ม เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ (5)
วัฒนธรรมความรุนแรง (6) วัฒนธรรมการเล่นการพนัน และ (7)
วั ฒ นธรรมสตรี นิ ย ม ซึ่ งวั ฒ นธรรมประชานิ ย มนี้ ไ ด้ แ ผ่ ข ยายมา
พร้อมกับกีฬาฟุตบอลจากสังคม ตะวันตกเข้ามาสู่สังคมไทยและก็
ได้รับการยอมรับจากสังคมไทยเป็นอย่างดี กลายมาเป็นส่วนหนึ่ง
ในวิถี ชีวิตของผู้คน ซึ่งจะเห็นได้จากกระแสการติดตามชมและ
เชี ย ร์ ฟุ ต บอลไทยลีก ของแฟนบอลที่ ป รากฎผ่า น ทางสื่ อ ต่ า ง ๆ
และยังช่วยสร้างความประทับใจในบรรยากาศการชมและเชียร์
ให้กับแฟนบอลที่เข้ามาชม และเชียร์ในสนามซึ่งจะทาให้กลับมา
ชมและเชียร์อีกครั้ง
จากงานวิจัยที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่าปัจจัยด้านบุคคล
เช่ น อายุ เงิ น เดื อ น อาชี พ ฯลฯ ภาพลั ก ษณ์ ข องที ม ฟุ ต บอล
ชื่อเสียง ค่านิยม ทัศนคติ การสื่อสาร ล้วนส่งผลต่อการเข้า ชม
ฟุตบอลในประเทศไทย

2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้าชมฟุตบอลของคนไทย
ในการแข่ ง ขั น ไทยพรี เ มี ย ร์ ลี ก และไทยดิ วิ ชั่ น 1 ในฤดู ก าล
2561/2562
2. เพื่อเปรียบเทียบปริมาณการเข้าชมฟุตบอลระหว่างไทย
พรีเมียร์ลีกและไทยดิวิชั่น 1

3. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ในการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้าชมฟุตบอลไทยพรีเมียร์
ลี ก และไทยดิวิ ชั่น 1 ฤดู ก าล 2561/2562 มี งานวิ จัย ที่ เกี่ ยวข้อง
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 ชม ฟุ ต บ อล ลี กของสโ มสร ที่ มี ส นา ม แข่ ง ขั น ในเ ขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่าปัจจัยด้านประชากรศาสตร์
ที่แตกต่างกันทั้งเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และ
รายได้ เ ฉลี่ ยต่อ เดือ น ส่ งผลต่ อ การตัดสิน ใจเข้ า ชมฟุ ต บอลไทย
พรีเมียร์ลีกของสโมสรที่มีสนามแข่งขันในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลไม่แตกต่างกัน [5] ทั้งนี้ยังมีงานวิจัยที่หลายเรื่องที่มีผล
การศึ กษาในทิศทางเดียวกัน โดยพบว่า ภาพลักษณ์ของสโมสร
ฟุ ต บอล ชื่ อ เสี ย งของที ม ฟุ ตบอล การพั ฒ นาองค์ก รของวงการ
ฟุตบอล ค่านิยมของสังคม การรับรู้สื่อและการประชาสั ม พั น ธ์
และทัศนคติมีอิทธิพลต่ อแรงจู งใจในการรับ ชมการแข่ งขั น ของ

4. วิธีการศึกษา
ในการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้าชมฟุตบอลไทยพรีเมียร์
ลี ก และไทยดิ วิ ชั่ น 1 ใช้ ก ารวิ เ คราะห์ ก ารทดถอยเชิ ง ซ้ อ น
(Multiple regression analysis) แ ล ะ ก า ร ท ด ส อ บ ส ถิ ติ ที
(Independence samples t-test) เพื่อเปรียบเทียบปริมาณการ
เข้ า ชมฟุ ต บอลระหว่ า งไทยพรี เ มี ย ร์ ลี ก และไทยดิ วิ ชั่ น 1
แบบจาลองการวิเคราะห์การถดถอย มีดังนี้
แบบจาลองที่ 1
VOL = 𝛽0 + 𝛽2 LEAG + 𝛽3 PL + 𝛽4 PH + 𝛽5 DIS
+ 𝛽6 CAP + 𝛽7 RAT + 𝛽8 GOAL
+ 𝛽9 NGOAL + 𝛽10 WIN
+ 𝛽11 DRAW + 𝛽12 DEF
+ 𝛽13 PEO
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แบบจาลองที่ 2

หน่วย อัตราการชนะและเสมอของทีม ณ ระดับนัยสาคัญที่ 0.01
เปลี่ ย นแปลง 1 หน่ ว ยท าให้ ป ริ ม าณการเข้ า ชมฟุ ต บอล
เปลี่ยนแปลงไป 0.2006988, 0.3199106 ตามลาดับ ส่วนปัจจัยที่
มีอิทธิพลในทิศทางตรงกันข้าม ประกอบไปด้วย อัตราการแพ้ของ
ที ม ณ ระดั บ ปั จ จั ย ส าคั ญ ที่ 0.01 โดยจะเปลี่ ย นแปลงไป 0.306085 หน่วย
ต่อมาแบบจาลองที่ 3 ตัวแปรตามอยู่ในรูปของ Log ทั้งตัว
แปรตามและตั ว แปรอิ ส ระหรื อ ที่ เ รี ย นกว่ า Log – Log Model
แบบจ าลองแสดงค่ า Prob > F น้ อ ยกว่ า 0.05 ค่ า R-square
เท่ากับ0.8592 แสดงว่าสามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของตัว
แปรตามได้ร้อยละ 86 โดยมีค่า F เท่ากับ 13.33 สามารถอธิบาย
ได้ ว่ า ปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การเข้ า ชมฟุ ต บอลไทย
พรีเมียร์ลีกและไทยดิวิชั่น 1 ประกอบไปด้วย ราคาตั๋วที่สูงที่สุด
และความจุของสนาม ณ ระดับนัยสาคัญที่ 0.1 โดยปัจจัยดังกล่าว
เปลี่ ย นแปลง 1 หน่ ว ยท าให้ ป ริ ม าณการเข้ า ชมฟุ ต บอล
เปลี่ยนแปลงไป .5203022, .2299254 หน่วยตามลาดับ และทีม
ในไทยพรี เ มี ย ร์ ลี ก และไทยดิ วิ ชั่น 1 ณ ระดั บ นั ย ส าคั ญ ที่ 0.01
เปลี่ ย นแปลงไป 1 หน่ ว ยท าให้ ป ริ ม าณการเข้ า ชมฟุ ต บอล
เปลี่ยนแปลงไป 1.366228 หน่วย ส่วนปัจจัยที่มีอิทธิพลในทิศทาง
ตรงกันข้าม ประกอบไปด้วย อัตราการเสมอและแพ้ของทีม และ
อันดับในลีก ณ ระดับปัจจัยสาคัญที่ 0.1 ไป 1 หน่วย ทาให้ปริมาณ
การเข้าชมฟุตบอลเปลี่ยนแปลงไป -0.74243, -0.734196 และ 0.13338 หน่วย ตามลาดับ

LnVOL = 𝛽0 + 𝛽2 LEAG + 𝛽3 PL + 𝛽4 PH
+ 𝛽5 DIS + 𝛽6 CAP + 𝛽7 RAT
+ 𝛽8 GOAL + 𝛽9 NGOAL + 𝛽10 WIN
+ 𝛽11DRAW + 𝛽12 DEF
+ 𝛽13PEO

แบบจาลองที่ 3
LnVOL = Ln𝛽0 + Ln𝛽2 LEAG + Ln𝛽3 PL
+ Ln𝛽4 PH + Ln𝛽5 DIS
+ Ln𝛽6CAP + Ln𝛽7 RAT
+ Ln𝛽8GOAL + Ln𝛽9 NGOAL
+ Ln𝛽10 WIN + Ln𝛽11 DRAW
+ Ln𝛽12 DEF + Ln𝛽13 PEO

5. ผลการศึกษา
5.1 ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงซ้อนปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ปริมาณการเข้าชมฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกและไทยดิวิชั่น 1
ผลการศึกษาในครั้งนี้ได้ทาการวิเคราะห์การถดถอยเชิงซ้อน
ด้ ว ยแบบจ าลอง Linear Model, Log – Lin Modelและ LogLog Model ได้ผลดังนี้
แบบจาลองที่ 1 Linear Regression จะเห็นได้ว่าแบบจาลอง
แสดงค่า Prob > F น้อยกว่า 0.05 ค่า R-square เท่ากับ 0.7136
คื อ การเปลี่ ย นแปลงของตั ว แปรตามได้ ร้ อ ยละ 71 โดยมี ค่ า F
เท่ากับ 4.8 สามารถอธิบายได้ว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลที่มีอิทธิพลต่อ
การเข้าชมฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกและไทย ดิวิชั่ น 1 ประกอบไป
ด้วย ความจุของสนาม ณ ระดับนัยสาคัญที่ 0.1 เปลี่ยนแปลง 1
หน่วยทาให้ปริมาณการเข้าชมฟุตบอลเปลี่ยนแปลงไป 2.294641
หน่วย และ อัตราการเสมอของทีม ณ ระดับปัจจัยสาคัญที่ 0.01
เปลี่ ย นแปลง 1 หน่ ว ยท าให้ ป ริ ม าณการเข้ า ชมฟุ ต บอล
เปลี่ยนแปลงไป 14173.62 หน่วย ส่วนปัจจัยที่มีอิทธิพลในทิศทาง
ตรงกันข้าม ประกอบไปด้วย อัตราการแพ้ของทีม ณ ระดับปัจจัย
สาคัญที่ 0.01 เปลี่ยนแปลง 1 หน่วยหน่วยทาให้ปริมาณการเข้า
ชมฟุตบอลเปลี่ยนแปลงไป -13103.4 หน่วย
แบบจาลองที่ 2 ตัวแปรตามอยู่ในรูปของ Log ธรรมชาติ (Ln)
หรือที่เรียนกว่า Log – Lin Model แบบจาลองแสดงค่า Prob >
F น้อยกว่า 0.05 ค่า R-square เท่ากับ0.8501 การเปลี่ยนแปลง
ของตัวแปรตามได้ร้อยละ 85 โดยมีค่า F เท่ากับ 18.07 สามารถ
อธิบายได้ว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลที่มีอิทธิพลต่อการเข้าชมฟุตบอล
ไทยพรีเมียร์ลีกและไทยดิวิชั่น 1 ประกอบไปด้วย ราคาตั๋วที่สูง
ที่สุด ณ ระดับนัยสาคัญที่ 0.1 เปลี่ยนแปลง 1 หน่วยทาให้ปริมาณ
การเข้าชมฟุตบอลเปลี่ยนแปลงไป 0.0042331 หน่วย และ ความ
จุของสนาม ณ ระดับปัจจัยสาคัญที่ 0.05 เปลี่ยนแปลงไป 1 หน่วย
ท าให้ ป ริ ม าณการเข้ า ชมฟุ ต บอลเปลี่ ย นแปลงไป 0.0000179

5.2 การเปรียบเทียบปริมาณการเข้าชมฟุตบอลระหว่างไทย
พรีเมียร์ลีกและไทยดิวิชั่น 1
ผลการทดสอบสมมติฐานเพื่อเปรียบเทียบปริมาณการเข้าชม
ระหว่างฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกและไทยดิวิชั่น 1 พบว่า ตารางที่ 1
ค่ า Pr(T > t) = 0.0000 ณ ระดั บ นั ย ส าคั ญ ที่ 0.01 แสดงว่ า
ค่ า เฉลี่ ย ของปริ ม าณการเข้ า ชมฟุ ต บอลของแต่ ล ะลี ก มี ค วาม
แตกต่างกัน จากตารางที่ 2 กลุ่มไทยพรีเมียร์ลีกมีปริมาณการเข้า
ชมเฉลี่ยสูงกว่ากลุ่มไทยดิวิชั่น 1 4.8842 เปอร์เซ็นต์ โดยผู้ชมใน
ไทยพรีเมียร์ลีกอยู่ที่ 84880.56 หน่วย ส่วนผู้ชมในไทยดิวิชั่น 1
อยู่ที่ 25628.5 หน่วย
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ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงซ้อนปัจจัยที่ส่งผลต่อปริมาณการเข้าชมฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกและไทยดิวิชั่น 1
ตัวแปร

Linear Model
Robust
β
S.E.
(t)
LEAG
0
(omitted)
PL
-110.4197
259.9186
(-0.42)
PH
267.2473
157.479
(1.70)
DIS
-201.3183
320.1746
(-0.63)
CAP
2.294641*
1.172146
(1.96)
GOAL
-835.3403
1591.428
(-0.52)
NOGL
566.4194
954.087
(0.59)
WIN
-7890.968
5562.523
(-1.42)
DRAW 14173.62*** 4871.053
(-2.91)
DEF
-13103.4***
3823.368
(-3.43)
PEO
-.0002609
.0033679
(-0.08)
RAT
-15.46943
97.56182
(-0.16)
R-square
0.7136
F
4.80
Prob > F
0.0009
Obs
34

Log-Lin Model
Chi-square
β
(t)
0
(omitted)
-.0035762
.0026645
(-1.34)
.0042331*
.0022118
(1.91)
-.0030841
.0034612
(-0.89)
.0000179**
8.33e-06
(2.14)
-.0090943
.0199693
(-0.46)
.0124239
.0158498
(0.78)
.2006988*** .0567357
(-3.54)
.3199106*** .0468535
(-6.83)
-.306085***
.0470997
(-6.50)
-5.83e-08
3.84e-08
(-1.52)
-.0015792
.0012169
(-1.30)
0.8501
18.07
0.0000
34

Log-Log Model
Robust
β
S.E.
(t)
1.366228*** .2425409
-.3209518
.2172039
.5203022*

.2954122

-.0434066

.0818405

.2299254*

.1126389

-.4099087

.6742089

.5292223

.443575

.3004999

.6304587

-.7424342*

.3640215

-.7341959*

.3839365

-.1333788*

.0770348

-.2589978

.0770348

0.8592
13.33
0.0000
34

หมายเหตุ: * มีนัยสาคัญที่ระดับ 0.1 ** มีนัยสาคัญที่ระดับ 0.05 *** มีนัยสาคัญที่ระดับ 0.01

ตาราง 2 การเปรียบเทียบปริมาณการเข้าชมฟุตบอลระหว่างไทยพรีเมียร์ลีกและไทยดิวิชั่น 1
Group
ทีมในไทยพรีเมียร์ลีก

Mean
84880.56

Std.Err
12117.68

Std.Dev
48470.73

ทีมในไทยดิวิชั่น 1

25628.5

3898.803

16541.22

t
4.8842

Sig
0.0000***

หมายเหตุ: ***มีนัยสาคัญที่ระดับ 0.01

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

364

ภาคบรรยาย

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ประจาปี พ.ศ. 2563 วันที่ 15 – 16 ธันวาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

6. อภิปรายผล

7. สรุปผลและข้อเสนอแนะ

จากการศึกษาในครั้งนี้สามารถอธิบายเหตุผลของปัจจัยที่ส่งผล
ต่ออุปสงค์ของการเข้าชมฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกและไทยดิวิชั่น 1
และปริมาณการเข้าชมฟุตบอลหว่างไทยพรีเมียร์ลกี และไทยดิวิชั่น 1
ดังนี้
ความจุของสนามส่งผลต่อปริมาณการเข้าชมฟุตบอลไทยด้ วย
เนื่องจากถ้าความจุของสนามมีมากขึ้นจะส่งผลให้ปริมาณการเข้าชม
ฟุตบอลในไทยพรีเมียร์ลีกและไทยดิวิชั่น 1 เพิ่มมากขึ้น คือหากใน
การแข่งขันแต่ละนัดมีที่นั่งไม่เพียงพอก็จะทาให้ปริมาณของผู้เข้าชม
มีจานวนจากัด แต่ถ้าหากเพิ่มจานวนที่นั่งให้มากขึ้นก็อาจจะทาให้
ปริมาณผู้เข้าชมที่ต้องการจะเข้าชมในการแข่งขันครั้งนั้นที่ไม่มีที่นั่ง
สามารถเข้าชมการแข่งขันนั้นได้
อัตราการแพ้ชนะของทีมส่งผลต่อปริมาณการเข้าชมฟุตบอลไทย
มีทั้งส่งผลในทิศทางเดียวกันและทิศทางตรงกันข้าม กล่าวคือ ถ้าทีม
ที่มีความชอบส่วนตัวของบุคคลนั้น ๆหรือทีมที่มีอัตราการชนะสูงก็
จะเป็นการกระตุ้นปริมาณการเข้าชมให้เพิ่มมากขึ้นด้วย และถ้าทีมมี
ผลการแข่งขันที่เสมอก็อาจจะส่งผลต่อปริมาณการเข้าชมเพิ่มขึ้น
หรือลดลงก็ได้ ขึ้นอยู่กับตัวบุคคลที่จะเข้าชมว่ามีความพึงพอใจแค่
ในที่จะเข้าชมฟุตบอลของทีมนั้นต่อไป แต่ถ้าทีมที่มีอัตราการแข่งขัน
ที่แพ้ ก็จะส่งผลให้ปริมาณการเข้าชมฟุตบอลลดลงสาเหตุอาจจะ
เป็นเพราะแรงดึงดูดใจ ความเบื่อหน่ายที่จะเข้าชม และอาจจะเลิก
เชียร์ทีมนั้น ๆ ไปเลย
ทีมในไทยพรีเมียร์ลีกและไทยดิวิชั่น 1 มีความสัมพันธ์ในทิศทาง
เดียวกันกับปริมาณการเข้าชมฟุตบอลในไทยเนื่องจาก ทั้งสองลีกนี้
เป็ น ลี ก ที่ ย อดนิ ย มที่ สุ ด ในประเทศไทยและปริ ม าณการเข้ า ชม
ฟุตบอลมีมากที่สุด กล่าวคือถ้าทีมฟุตบอลที่ได้เลื่อนชั้นขึ้นมาอยู่ใน
ทั้ งสองลี ก นี้ ก็ จ ะท าให้ มี แฟนบอลของที ม มากขึ้ น อาจจะส่ งผลให้
ปริมาณการเข้าชมฟุตบอลนั้นมีมากยิ่งขึ้น แต่ปริมาณการเข้าชม
ฟุตบอลของไทยพรีเมียร์ลีกนั้นมีปริมาณการเข้าชมเฉลี่ยสูงกว่ากลุ่ม
ไทยดิวิชั่น 1 มากถึง 3 เท่าตัว
ประชากรในจังหวัดที่ตั้งของทีม มีอิทธิพลต่อปริมาณการเข้าชม
ฟุ ต บอลในไทยในทิ ศ ทางตรงกั น ข้ า ม อาจมี ส าเหตุ เ นื่ อ งมาจาก
ประชากรที่อยู่ในพื้นที่ของที่ตั้งสนามของแต่ละการแข่งขันไม่อยาก
รับชมการแข่งขันในนัดนั้น ๆ และประชากรจากพื้นที่จังหวัดอื่นไม่
สามารถเข้ าชมได้เนื่ อ งจากด้ ว ยระยะทาง ที่ พั ก สิ่ งอ านวยความ
สะดวก หน้าที่การงาน เป็นต้น จึงไม่สามารถมารับชมการแข่งขันที่
อยากจะเข้าชม จึงทาให้ปริมาณการเข้าชมฟุตบอลลดลงนั้นเอง
ราคาสูงสุดของตั๋วมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกับปริมาณการ
เข้าชมเนื่องจากราคาตั๋วในราคาที่สูงมีความต้องการของผู้ชม เพราะ
ที่นั่งสบาย มุมมองที่ดีต่อการรับชมฟุตบอล และมีจานวนน้อย จึงทา
ให้ค่าตั๋วที่สูงสุด

จากการศึกษาพบว่า ความจุของสนาม อัตราการชนะของ
ทีม อัตราการเสมอของทีม ราคาตั๋วสูงสุดและทีมในไทยพรีเมียร์ลีก
และไทยดิ วิ ชั่ น 1 มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ปริ ม าณการเข้ า ชมฟุ ต บอลไทย
พรีเมียร์ลีกและไทยดิวิชั่น 1 ในขณะที่ อัตราการแพ้ของทีม และ
ประชากรในจังหวัดที่ตั้ง มีอิทธิพลในทิศทางตรงกันข้าม ณ ระดับ
นัยสาคัญที่ 0.1 แสดงว่าปัจจัยเหล่านี้ส่งผลต่อปริมาณการเข้าชม
ฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกและไทยดิวิชั่น 1 ซึ่งผลการศึกษาครั้งนี้จะ
เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาวงการฟุตบอลได้ดังนี้
1. ทีมที่อยูในไทยพรีเมียร์ลีกและไทยดิวิชั่น 1 ควรเพิ่ม
ความจุของสนามให้มากกว่าเดิมเพื่อให้เพียงพอต่อจานวนผู้ที่อยาก
เข้าชม
2. ทีมฟุตบอลควรพัฒนาและรักษาผลงานของทีมให้มีสถิติที่ดี
ที่สุดเพื่อกระตุ้นความต้องการในการรับชมฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก
และไทยดิวิชั่น 1 ให้มากยิ่งขึ้น
3. ควรเพิ่มพื้นที่การเข้าชมให้แก่ประชาชนจากต่างจังหวัดหรือ
ต่างทีมให้มากขึ้น เพื่อช่วยเพิ่มปริมาณการเข้าชมของนัดที่แข่งนั้น ๆ
และเป็นการสร้างกระแสฟุตบอลให้เป็นทีนิยมเพิ่มมากขึ้น
4. รัฐบาล เอกชนและสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยควรให้
ความสาคัญกับกีฬาชนิดนี้ให้มากขึ้นเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ
และพัฒนาด้านวงการฟุตบอลไทยให้มีความสมบูรณ์แบบและเป็นที่
นิยมภายในประเทศและต่างประเทศ
5. ควรสร้างมาตรฐานและชื่อเสียงของทีมฟุตบอลในดิวิชั่น 1 ให้
ทัดเทียมกับทีมในไทยพรีเมียร์ลีกเพื่อให้มีปริมาณการเข้าชมที่สูง
เหมือนทีมในไทยพรีเมียร์ลีก

8. กิตติกรรมประกาศ
การศึ ก ษาครั้งนี้ สาเร็จ ลุล่ว งได้ด้ว ยดี เป็ น เพราะได้รับความ
กรุณาอย่างยิ่งจาก อาจารย์ ดร.ธนวิทย์ บุญสิทธิ์ อาจารย์ประจา
สาขาวิ ช าเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ แ ละบริ ห ารธุ ร กิ จ
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ที่ท่านได้ให้ความกรุณาให้
ความรู้ ให้คาแนะนาต่าง ๆ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการศึกษา
ครั้งนี้ ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์หลายท่านที่กระผมได้นาเอา
ความรู้จากหนังสือและตาราบทความของท่านที่ปรากฏในการอ้างอิง
ครั้งนี้ ขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้

9. เอกสารอ้างอิง
[1] visa. (2562, 25 พฤศจิ ก ายน). ประวั ติ ฟุ ต บอลประวั ติ กี ฬ า
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ของบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในกลุ่มสินค้ำอุตสำหกรรม
Key Audit Matters in an Auditor’s Report on Investor Confidence in Industrials
Companies: Evidence from Stock Exchange of Thailand
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษา เรื่องสาคัญในการตรวจสอบในหน้ารายงานผู้สอบบัญชีต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน ของบริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในกลุม่ สินค้าอุตสาหกรรม โดยมีขอบเขตการศึกษาจากัดเฉพาะปี 2560–2562 ที่มีจานวน 183
ตัวอย่าง โดยเก็บรวมรวบข้อมูลจากฐานข้อมูล SETSMART และแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56 - 1) ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย การวิจัยนี้เป็นวิจัยเชิงประจักษ์สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุ
ผลการศึกษาพบว่าข้อมูล “เรื่องสาคัญในการตรวจสอบ” ในหน้ารายงานของผู้สอบบัญชี แบบใหม่ ไม่มีความสัมพันธ์กับ มูลค่า
ทางการตลาดอย่างมีนัยสาคัญ อย่างไรก็ตามขนาดของกิจการมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการตอบสนองมูลค่าทางการตลาดอย่างมีนัยสาคัญ
คำสำคัญ : เรื่องสาคัญในการตรวจสอบ, 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
ของกิ จ การที่ มี ส่ ว นได้ เสี ย สาธารณะ (Public Interest Entities:
PIEs) รวมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี เนื่องจากการนาเสนอข้อมูล
ในรายงานการเงินของบริษัทจดทะเบียนมีเนื้อหาในปริมาณที่มาก
มีความสลับซับซ้อน เกิดข้อบกพร่องต่อประโยชน์ในการตัดสินใจ
เนื่ อ งจากไม่ มี ข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม ที่ เ ป็ น ประโยชน์ ต่ อ การตั ด สิ น ใจ
รวมทั้ ง ความไม่ ส มมาตรของข้ อ มู ล และความขั ด แย้ ง ทาง
ผลประโยชน์ของคณะกรรมการ ผู้สอบบัญ ชี และคณะกรรมการ
ของตลาดทุนทาให้เกิดช่องว่างของความคาดหวัง (Expectation
Gap) ของผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย โดยเฉพาะนั ก ลงทุ น Patrick Velte

1. บทนำ
วิ ก ฤติ ก ารเงิ น ครั้ ง ใหญ่ ข องโลก (Global Financial Crisis:
GFC) ในปี 2008 เกิดขึ้นจากความล้มเหลวของสถาบันการเงิน เป็น
ความเสียหายกับระบบการเงินโลก จากการสูญเสียความมั่นใจของ
นักลงทุนในเสถียรภาพของสถาบันการเงินสหรัฐอเมริกา นาไปสู่
การเกิดวิกฤติครั้งใหญ่ที่ส่งผลกระทบไปทั่วโลก ผลลัพธ์ที่ตามมาคือ
ความไม่เพียงพอต่อกลยุทธ์การบริหารจัดการความเสี่ยงและการ
ก ากั บ ดู แ ล กิ จ ก าร Jim Rooney & Suresh Cuganesan [1]
รวมทั้งการวิพากษ์วิจารณ์ ต่อความเชื่อมั่นในรายงานทางการเงิน
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[2]รายงานการสอบบั ญ ชีจึงเป็น กลไกที่สาคัญ ต่อระบบตลาดทุ น
เป็นเครื่องมือในการปกป้องผู้ใช้รายงานทางการเงินภายนอก ซึ่งผู้มี
ส่วนได้เสียมีความคาดหวังต่อการสอบบัญชี ทั้งในด้านการควบคุม
ภายในและการตรวจสอบการทุ จ ริ ต ในประเทศที่ พั ฒ นาแล้ ว
กลับมาให้ความสนใจอย่างต่อการปรับปรุงมาตรฐานการสอบบัญชี
และเห็นว่ารายงานของผู้สอบบัญชีควรให้ข้อมูลที่มีประโยชน์อย่าง
แท้จริงมากกว่าที่เป็นอยู่ รวมทั้งรายงานผู้สอบบัญชีในตลาดทุน
โดยส่ ว นมากจะเป็ น การแสดงความเห็ น อย่ า งไม่ มี เงื่ อ นไข
(Unqualified) ซึ่งทาให้รายงานของผู้สอบบัญชีในแต่ละบริษัทไม่มี
ความแตกต่างกัน ปฏิกิริยาต่อความกังวลของผู้มีส่วนได้เสียทั่วโลก
นี้ ใ น ปี 2014 Financial Reporting Council (FRC) ห รื อ
หน่วยงานการกากับดูแลของสหราชอาณาจักร ได้นาร่องรายงาน
ของผู้ ส อบบั ญ ชี แ บบใหม่ ม าใช้ ในการตรวจสอบงบการเงิน ของ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยนาเสนอเป็นรายงานสรุป
ประสบการณ์ในปี 2015 และในปี 2016 ได้นาเสนอรายงานสรุป
ประสบการณ์ซึ่งให้ข้อมูลเชิงสถิติ เช่น ความเสี่ยงที่ถูกนาเสนอเป็น
เรื่องสาคัญ ในการตรวจสอบ (Key Audit Matter: KAM) จานวน
ของความเสี่ ย งและการวิ เ คราะห์ ค วามเสี่ ย งตามประเภท
อุตสาหกรรม สภาวิชาชีพบัญชี [3] รวมทั้งคณะกรรมการกาหนด
มาตรฐานการสอบบัญชีและงานที่ให้ความเชื่อมั่นระหว่างประเทศ
(IAASB) หนึ่ งในคณะกรรมการภายใต้ การก ากั บ ของสหพั น ธ์นั ก
บั ญ ชี ร ะหว่ า งประเทศ (IFAC) ได้ ท าการวิ จั ย พบว่ า รายงานของ
ผู้สอบบัญชีควรมีลักษณะการให้ข้อมูลที่มีคุณค่าในด้านการสื่อสาร
กับผู้ใช้มากขึ้นกว่ารายงานของผู้สอบบัญชีแบบเดิม การปรับปรุง
รายงานของผู้ ส อบบั ญ ชี แ บบใหม่ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ หลั ก การของ
IAASB โดยการปรั บ เอาวรรคความเห็ น ขึ้ น มาไว้ เป็ น วรรคแรก
เพื่อให้ผู้ใช้งบการเงินทราบข้อมูลเชิงคุณภาพ วิเคราะห์สภาพธุรกิจ
และให้ผู้ใช้งบการเงินเข้าใจภาพรวมของธุรกิจได้อย่างแท้จริง การ
เพิ่ ม วรรค “เรื่ อ งส าคั ญ ในการตรวจสอบ (Key Audit Matter :
KAM)” เป็น ข้อ บ่งชี้ที่ สาคัญ เพราะการระบุความเสี่ยงจะช่วยให้
ผู้ใช้งบการเงินเข้าใจสภาพทั่วไปและความเสี่ยงของธุรกิจได้ดีขึ้น
KAM เป็นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่มีความสาคัญมากที่สุด
ลดช่องว่างของข้อมูลและเพิ่มประสิทธิผลของการสื่อสาร โดยจะ
แสดงวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง การวิเคราะห์เปิดเผยข้อมูล
ศิลปพร ศรีจั่นเพชร [4]
ด้ ว ยเหตุ นี้ จึ งท าให้ ผู้ วิ จั ย มี มุ ม มองว่ า เป็ น สิ่ งที่ ส าคั ญ ในการ
ตัดสินใจของผู้มีส่วนได้เสียโดยเฉพาะนักลงทุน ในการวิจัยครั้งนี้จึง
ให้ค วามสาคัญ ยั งมีข้ อโต้แ ย้งว่า KAM ก่อให้ เกิดการสร้างมู ลค่ า
ให้กับบริษัทได้หรือไม่ โดยข้อมูลผลการดาเนินงานย้อนหลัง 10 ปี
ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พบว่า
บริษั ท ในกลุ่ มสิ น ค้ าอุต สาหกรรมเป็ น ธุรกิ จที่ มี ก ารเพิ ก ถอนจาก
ตลาดหลักทรัพย์มากที่สุด ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นการวิจัยใน
ครั้งนี้จึงมุ่งศึกษาเฉพาะกลุ่มธุรกิจสินค้าอุตสาหกรรม งานวิจัยของ
ศิ ล ปพร ศรี จั่ น เพชร (2560) พบว่ า จ านวนเรื่ อ งส าคั ญ ในการ
ตรวจสอบ (KAM) ที่ ก ล่ า วถึ งในหน้ า รายงานของผู้ ส อบบั ญ ชี มี

ความสัมพันธ์เชิงบวกกับการตอบสนองของตลาดด้านปริมาณ (VC)
อย่างมีนัยสาคัญ นั่นคือ การที่นักลงทุนได้รับข้อ มูลเรื่องสาคัญใน
การตรวจสอบมากขึ้นจะส่งผลให้นักลงทุนสามารถตัดสินใจซื้อ-ขาย
ได้ง่ายยิ่งขึ้น

2. ทบทวนวรรณกรรม
เนื้อหาของรายงานของผู้สอบบัญชีได้รับการปรับเปลี่ยนครั้งใหญ่
โดยประเด็นที่สาคัญที่สุดในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ คือ การให้มีการ
นาเสนอ “เรื่องสาคัญในการตรวจสอบ” ในรายงานของผู้สอบบัญชี
(KAM) เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งบการเงินที่ต้องการทราบ
ข้อมูลสาคัญที่ผู้สอบบัญชีพบในระหว่างการตรวจสอบซึ่งสามารถสื่อถึง
คุณภาพของงบการเงินที่ตรวจสอบได้ ในขณะที่รายงานในปัจจุบัน ซึ่ง
ให้ข้อมูลเพียงว่า งบการเงินนั้นแสดงถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี
หรือไม่ เท่ านั้ น ชาญชั ย ตั้ งเรื อ นรัต น์ [5] บริษั ทจดทะเบี ยนมี การ
ระดมทุ นผ่ านตลาดทุ น ซึ่ งเป็ นแหล่ งระดมเงินทุ นระยะยาวโดยที่ ผู้
ต้องการระดมทุนจะออกตราสารทางการเงิน การลงทุนในหลักทรัพย์
ของบริษั ทใดบริษั ทหนึ่ งนั้ น เครื่องมื อพื้ นฐานที่ นั กลงทุ นควรน ามา
วิเคราะห์ในการตัดสินใจลงทุนคือประเด็นที่สาคัญจากการตรวจสอบ
งบการเงินของผู้สอบบัญชี รายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีได้รับ
อนุ ญาต คือรายงานที่ ผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็ นในรายงานว่างบ
การเงิ นนี้ มี ความถู กต้ องตามควรในสาระส าคั ญตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินอย่างไรบ้าง เพื่อให้นักลงทุนมีความระมัดระวังใน
ใช้ข้อมูลทางการเงิน และนาไปประกอบการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจให้
เกิดประสิทธิภาพและสามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม
แนวคิดเกี่ยวกับกำรสอบบัญชี
การสอบบัญชีว่า “กระบวนการของการรวบรวมและประเมิน
หลักฐานเกี่ยวกับสารสนเทศ เพื่อระบุและรายงานเกี่ยวกับระดับ
ความสอดคล้ อ งต้ อ งกั น กั บ เกณฑ์ ที่ ก าหนดไว้ แ ละการสื่ อ สาร
ผลลัพธ์ให้ผู้ที่สนใจ การสอบบัญชีควรปฏิบัติโดยผู้ที่มีความรู้และ
ความสามารถเป็นอิสระ ตามมาตรฐานการสอบบัญชี ได้ระบุว่าการ
ตรวจสอบบัญชีจัดทาเพื่อเพิ่มระดับความเชื่อของผู้ใช้งบการเงินที่มี
ต่องบการเงิน โดยการบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว เกิดขึ้นได้โดยการ
แสดงความคิ ด เห็ น ของผู้ ส อบบั ญ ชี ว่ า งบการเงิ น ได้ จั ด ท าขึ้ น ใน
สาระสาคัญตามแม่บทรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องหรือไม่ และ
การจ าแนกประเภทของการตรวจสอบบั ญ ชี แบ่ ง เป็ น การ
ตรวจสอบงบการเงิ น การตรวจสอบการด าเนิ น งานและการ
ตรวจสอบการปฏิ บั ติ ต ามกฎระเบี ย บ ส่ ว นผู้ ที่ ท าหน้ า ที่ ในการ
ตรวจสอบประเภทต่าง ๆ วัฒนี รัมมะพ้อ & นิ่มนวล วิเศฐสรรพ์
[6]
ควำมต้องกำรเชิงเศรษฐกิจของกำรสอบบัญชี
ผู้ใช้งบการเงิน ย่อ มต้ องการสารสนเทศที่ น่ าเชื่ อถือ ได้ในการ
ตัดสินใจ สารสนเทศที่ไม่น่าเชื่อถือหรือมีความเสี่ยงในสารสนเทศ
(Information Risk) ส่งผลให้การตัดสินใจผิดพลาดไปจากที่ควรจะ
เป็นความเสี่ยงในสารสนเทศ
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กำรตรวจสอบงบกำรเงิน
จัดทางบการเงินเป็นความรับผิดชอบของผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี
ทาหน้าที่ตรวจสอบงบการเงินเพื่อแสดงความเห็นและความถูกต้อง
ของงบการเงินนั้น โดยผู้ปฏิบัติตามหลักการพื้นฐานที่สาคัญ เช่น
มารยาทของผู้ สอบบั ญ ชี มาตรฐานการสอบบั ญ ชีที่ รับ รองทั่วไป
และการวิจารญาณในการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ

รับ รู้ ม ากกว่ า (ชาญชั ย ตั้ งเรื อ นรั ต น์ [5] การจั ด ท ารายงานของ
ผู้สอบบัญชีแบบใหม่ โดยเกี่ยวกับการนาเสนอ เรื่องสาคัญในการ
ตรวจสอบ” (Key Audit Matters: KAMs) ไว้เป็นส่วนหนึ่งของการ
รายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย นามาซึ่งการช่วยเพิ่มมูลค่าด้านการสื่อสารของ
รายงานผู้ ส อบบั ญ ชี และมีผ ลบังคับ ใช้ตั ้งแต่วัน ที ่ 31 ธัน วาคม
2559 เป็นต้นไป เกรียงไกร บุญเลิศอุทัย และคณะ [8]

แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ เรื่ อ งส ำคั ญ ในกำรตรวจสอบในหน้ ำ รำยงำน
ผู้สอบ บัญชี
รายงานผู้สอบบัญชีมีความสาคัญต่อผู้มีส่วนได้เสีย โดยเฉพาะ
นัก ลงทุนและผู้ใช้งบการเงิน โดยผู้สอบบัญชีใช้รายงานการสอบ
บั ญ ชี เ ป็ น สารสนเทศในการสื่ อ สารฐานะการเงิ น และผลการ
ดาเนิ น งานรวมทั้ ง เรื่อ งอื่ น ๆ ที่ มี ค วามส าคั ญ กั บ ผู้ ใช้งบรายงาน
ทางการเงิน จากเรื่องของ ความสาคัญตรวจสอบเกิดจากวิกฤตทาง
การเงินในปี 2008 เนื่องจาก เกิดความผิดพลาดของสหรัฐอเมริกา
ในการจัดการความเสี่ยงและการ กากับดูแลกิจการอย่างไม่รัดกุม
จนเกิดปัญหาของการขาดสภาพคล่อง และความมั่นคงของสถาบัน
การเงิน ในสหรั ฐ อเมริ ก า รวมทั้ งปั ญ หาได้ ลุ ก ลามท าให้ บ ริ ษั ท
เงินทุนขนาดใหญ่ของสหรัฐอเมริกานั้นถึงขั้น ล้มละลาย ซึ่งสาเหตุ
ของการเกิดวิกฤตการเงินครั้งใหญ่นี้เกิดจากประเทศสหรัฐอเมริกามี
เงิ น ทุ น เข้ า มาในประเทศมากเกิ น ไป จึ ง ท าให้ รั ฐ บาลของ
ส ห รั ฐ อเม ริ กามี การจั ด ก ารท างด้ าน เงิ น ทุ น ใน ภ าค ขอ ง
อสังหาริมทรัพย์ โดยวิกฤตในครั้งนี้เป็นปัญหาที่ไม่ได้จากัดอยู่แค่
ภายในสหรัฐอเมริก าเท่ านั้ น ผลกระทบที่ เกิ ด ขึ้ น ส่ งผลต่ อ ความ
รุน แรงของระบบเศรษฐกิ จโลกโดยรวม โดยเฉพาะบทบาทของ
มหาอานาจใน โลก และนอกจากนี้วิกฤตทางเศรษฐกิจโลกในครั้ งนี้
นาไปสู่การวิพ ากษ์วิจารณ์ อย่างกว้างขว้าง จึงเป็นหลักการกลไก
ตลาดและการเปิ ด เสรี ซึ่ ง ส่ ง ผลกระทบต่ อ ผลประโยชน์ ข อง
สหรัฐอเมริกา รวมถึงวิกฤตเศรษฐกิจในครั้งนี้อาจจะไม่ได้เป็นวิกฤต
เศรษฐกิจสาหรับ ทุ กประเทศ บู รฉัตร มณี วรรณ และคณะ [7]
นอกจากนี้ในองค์กรต่างๆ ในประเทศที่ได้พัฒนาแล้วหลายแห่งยัง
ต่อ กลั บ มาสนใจอย่ างจริงจั ง เนื่ อ งจากนั ก ลงทุ น รู้สึก ผิด หวังต่ อ
รายงานของผู้ ส อบบั ญ ชี เนื่ อ งจากควรให้ ข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม ที่ เ ป็ น
ประโยชน์ต่อการตัดสินใจของนักลงทุนกว่ารายงานฉบับเดิม รวมทัง้
ช่ อ งว่ า งของข้ อ มู ล (Information Gap) ในที่ นี้ ห มายถึ งช่ อ งว่ า ง
ระหว่ า งข้ อ มู ล ที่ จ าเป็ น ในการตั ด สิ น ใจที่ ส ามารถหาได้ จ ากงบ
การเงิน ซึ่งเป็ น ปั จจัย สาคัญ ที่ ก่อ ให้ เกิ ดปั ญ หาดั งกล่าว จึงมีก าร
ชี้ให้เห็นว่าผู้ใช้งบการเงินต้องการข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงกับบริษัท
มากกว่าข้อมูลที่ปรากฏในรายงานของผู้สอบบัญชีที่ใช้ในปัจจุบัน
ตัวอย่างข้อมูลคือความเสี่ยงที่สาคัญที่ใช้ในการตรวจสอบงบการเงิน
และการประมาณการทางบัญ ชีที่สาคัญ และการใช้ดุลยพินิจของ
ผู้บริหารในเรื่องดังกล่าว นอกจากนี้ประสิทธิผลของการสื่อสาร
เป็นอีกปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหา การใช้คาบรรยายที่เป็นมาตรฐาน
จึงทาให้ ผู้ ใช้งบการเงิน ไม่สนใจในการอ่านเนื้อหาในรายงานของ
ผู้ ส อบบั ญ ชี รวมถึ งการน าเสนอรายงานของผู้ ส อบั ญ ชี แ บบไม่
กาหนดคาบรรยายเป็นมาตรฐานที่จะสื่อสารถึงสิ่งที่ผู้ใช้ต้องการ

แนวคิดเกี่ยวกับควำมเชื่อมั่นของนักลงทุน
ความเชื่อ มั่นของนั กลงทุ น สะท้อนผ่าน มูลค่ ากิ จการ (Firm
Value) ซึ่งหมายถึง มูล ค่าปั จจุบั นสุ ทธิรวมของกระแสเงิน สดใน
อนาคต (Future Cash Flow) สาหรับมูลค่าผู้ถือหุ้น หรือการวัดผล
ของมู ล ค่ า ปั จ จุ บั น สุ ท ธิ ข องกระแสเงิน สดในอนาคตของกิ จ การ
โกศล ดีศีลธรรม [9] จากการทบทวนวรรณกรรมมีผู้ทาการศึกษา
ทั้งด้านวิชาการและผลงานวิจัยจานวนมากที่ให้ความสนใจศึกษาใน
เรื่อ งมู ล ค่ า กิ จ การแต่ ล ะผลงานวิจั ย ต่ า งก็ นิ ย ามความหมายของ
ระบบการวัดมูลค่าของกิจการที่ค่อนข้างหลากหลายและมีการให้
ความหมายที่แตกต่างกันไป งานวิจัยในอดีตได้มีการศึกษาไว้อย่าง
กว้างขวางในประเด็นของศาสตร์การสอบบัญชี เพื่อดูผลกระทบต่อ
หรือการเพิ่ ม ขึ้ น หรือลดลงของมู ลค่ ากิ จการ เช่ น การศึ ก ษาเรื่อ ง
สาคัญในการตรวจสอบในหน้ารายงานของผู้สอบบัญชี ศึกษาวิจัย
เชิงประจักษ์ด้าน เรื่องสาคัญในการตรวจสอบในหน้ารายงานของ
ผู้สอบบัญชีต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน พบว่าตัวแปรดังกล่าวมี
ความสัมพันธ์กันในเชิงบวกอย่างมีนัยสาคัญ

3. วิธีกำรดำเนินงำนวิจัย
การวิ จั ย ครั้ งนี้ ใช้ ข้ อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ จ ากข้ อ มู ล งบการเงิ น จาก
SETSMART ของบริ ษั ท ที่ จ ดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง
ประเทศไทย ในกลุ่ มสินค้าอุตสาหกรรม จานวน 3 ปี (2560 –
2562) จานวน 347 ข้อมูลรายปี ดังนี้
ปี
จานวนบริษัท

2562
64

2561
61

2560
58

รวม
183

ตัวแปรที่ใช้ในกำรศึกษำ
ตัวแปรอิสระ
เรื่องสาคัญในการตรวจสอบ (KAM) = จานวนเรื่องสาคัญในการ
ตรวจสอบในหน้ารายงานผู้สอบบัญชี
ตัวแปรควบคุม
ขนาดของกิจการ (FSIZE) = สินทรัพย์รวม ณ วันสิ้นปี
ตัวแปรตำม
ความเชื่อมั่นของนักลงทุน (MARKET CAP) = จานวนหุ้นสามัญที่
ออกจาหน่ายและเรียกชาระแล้ว x ราคาปิด ณ วันสิ้นปี
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กำรวิเครำะห์ข้อมูล
งานวิ จั ย นี้ เป็ น วิ จั ย เชิ งปริ ม าณ โดยเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล จาก
SETSMART และวิ เ ค ราะห์ ข้ อ มู ล โดยใช้ สถิ ติ เชิ ง พ รรณ น า

นอกจากนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างจานวนเรื่องสาคัญใน
การตรวจสอบต่ อ ความเชื่ อ มั่ น ของนั ก ลงทุ น โดยการวิ เคราะห์
สหสัมพันธ์และวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ

ตำรำงที่ 1 ค่าสถิติพื้นฐานของตัวแปร
ตัวแปร

Mean
2.19
17,632,753
15.2328
13,785,412
21.6975

เรื่องสาคัญในการตรวจสอบ (KAM)
ขนาดของกิจการ (FSIZE) : พันบาท
ขนาดของกิจการ (FSIZE) * ลอกาลิทึมธรรมชาติ
ความเชื่อมั่นของนักลงทุน (MARKET CAP) : พันบาท
ความเชื่อมั่นของนักลงทุน (MARKET CAP) * ลอกาลิทึมธรรมชาติ

Std. Dev
1.214
66,707,045
1.28179
53,711,037
1.36270

Min.
Max.
1
6
177,36 469,255,34
12.092
19.977
218,06 383,252,00
19.209
26.670

หมายเหตุ: N = 183 Firm year observation

* เนื่องจากข้อมูลขนาดของกิจการ และความเชื่อมั่นของนักลงทุนซึ่งวัดโดยมูลค่าทางการตลาดแจกแจงไม่ปกติ จึงปรับข้อมูลเพื่อให้ผ่านเงื่อนไข
ในการทดสอบข้อมูลทางสถิติ
บาท นั่น คือสินทรัพย์รวมและมูลค่าทางการตลาดขบริษัทในกลุ่ม
สินค้าอุตสาหกรรมมีความแตกต่างกัน โดยผู้วิจัยตรวจสอบการแจก
แจงของข้ อ มู ล เชิ งปริ ม าณโดยใช้ Boxplot พบว่ า ข้ อ มู ล มี ก าร
กระจายตั ว ไม่ เ ป็ น แบบปกติ (Non-normal distribution) จึ ง
แก้ไขปัญหาโดยการลอกาลิทึมธรรมชาติตัวแปร

จากตารางที่ 1 พบว่ า เรื่ องส าคั ญในการตรวจสอบ (KAM) มี
ค่าเฉลี่ยร้อยละ 2.19 โดยมีเรื่องสาคัญในการตรวจสอบสูงสุด 6 เรื่อง
และค่าต่าสุด 1 เรื่อง
ทั้งนี้ พบว่า ขนาดของกิจการ (FSIZE) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
สู ง ถึ ง 66,707,045 พั น บ าท และความเชื่ อ มั่ น ของนั ก ลงทุ น
(MARKET CAP) มี ค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐานสู งถึ ง 53,711,037 พั น
ตำรำงที่ 2 แสดงผลการทดสอบตามสมติฐานงานวิจัย
ตัวแปร

Coefficients
8.259
.055
.870

(Constant)
เรื่องสาคัญในการตรวจสอบ (KAM)
ขนาดของกิจการ (FSIZE) : พันบาท
Adjusted R Square = 62.7 %, Durbin-Watson = 2.109
จากตารางที่ 2 ในการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุเพื่อทดสอบเรื่อง
สาคัญในการตรวจสอบในหน้ารายงานผู้สอบบัญชีต่อความเชื่อมั่น
ของนั ก ลงทุ น ของบริ ษั ท จดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง
ประเทศไทยในกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม พบว่า จานวนเรื่องสาคัญใน
การตรวจสอบ (KAM) ที่กล่าวถึงในหน้ารายงานของผู้สอบบัญชี ไม่
มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ความเชื่ อ มั่ น ของนั ก ลงทุ น จึ ง ปฏิ เ สธตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้ นั่นคือ การที่นักลงทุนได้รับข้อมูลเรื่องสาคัญใน
การตรวจสอบมากขึ้นหรือลดลงก็ไม่ได้มีผลกระทบต่อการตัดสินใจ
ซื้ อ -ขายห ลั ก ทรั พ ย์ ในขณ ะที่ ข นาด ของกิ จ การ (SIZE) มี
ความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน

T - Value
10.438
1.045
16.640

P-Value
.000
.298
.000***

สรุปผลกำรวิจัย
งานวิจัย นี้พบว่า เรื่องสาคั ญ ในการตรวจสอบในรายงานของ
ผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์กับความเชื่อมั่นของนักลงทุน (มูลค่า
ทางการตลาด ในกลุ่ ม สิ น ค้ า อุ ต สาหกรรมอย่ า งมี นั ย ส าคั ญ
ผลงานวิ จั ย นี้ สะท้ อ นให้ เห็ น ว่ า ปฏิ กิ ริ ย าที่ นั ก ลงทุ น โต้ ต อบต่ อ
รายงานผู้ ส อบบั ญ ชี รู ป แบบใหม่ ไ ม่ ส่ ง ผลต่ อ แนวโน้ ม ในการ
เปลี่ ยนแปลงการตั ดสิ น ใจ มากกว่านั ก ลงทุ นที่ ได้ รับ ข้อ มูล ในรูป
แบบเดิม สาหรับตัวแปรควบคุมที่ใช้ในการศึกษา พบว่าขนาดของ
กิจการ มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการความเชื่อมั่นของนักลงทุน
อย่างมีนัยสาคัญ
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ข้อเสนอแนะของงำนวิจัย
งานวิจัยนี้ ศึกษาเรื่อ งสาคัญ ในการตรวจสอบในหน้ ารายงาน
ผู้สอบบัญชีต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน ของบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม โดย
ความเชื่อมั่นของนักลงทุน สะท้อนผ่านมูลค่าทางการตลาดซึ่งวัด
โดยราคาปิด ณ วันสิ้นปี หากทาการทดสอบลักษณะการตอบสนอง
ของนักลงทุนในประเทศไทยในช่วงเวลาที่มีการประกาศงบการเงิน
เพื่อทาให้ได้ผลการศึกษามีความชัดเจน ซึ่งอาจจะทาให้ได้ผลลัพธ์
การวิจั ยที่ ส นับ สนุ น ความสั มพั นธ์ มากขึ้น นอกจากนี้ งานวิจัย นี้
ศึกษากลุ่มอุตสาหกรรมเพียงกลุ่มเดียว เพื่อให้เห็นความสัมพันธ์ที่
ชัดเจนมากขึ้น

[4] ศิลปพร ศรีจั่นเพชร. "เรื่องความสาคัญในการตรวจสอบในหน้า
รายงานผู้สอบบัญชีกับการตอบสนองของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย." วารสารวิชาชีพบัญชี., ปีที่ 38, ฉบับที่ 13, หน้า
22–37, 2560.
[5] ชาญชัย ตั้งเรือนรัตน์. "ประเด็นสาคัญและการประยุกต์แนวคิด
เรื่องสาคัญในการตรวจสอบ." วารสารวิชาชีพบัญชี ., ปีที่ 32,
ฉบับที่ 11, หน้า 110-127, 2558
[6] วัฒ นี รัม มะพ้อ , & นิ่ มนวล วิเศฐสรรพ์. "ผลกระทบต่อความ
เชื่อมั่นของนักลงทุนของคุณค่า ของรายงานความยั่งยืน การ
กากับดูแลกิจการ และผลการปฏิบัติทางการเงิน: หลักฐานจาก
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย." วารสารวิชาชีพบัญชี., ปีที่
49, ฉบับที่ 16, หน้า 5-22, 2563
[7] บู รฉั ต ร มณี วรรณ, ศศิ ธร บั วงาม, ศิ ริลัก ษณ์ มู ล สาร, ศุ ภรา
ภรณ์ รอดไฝ, อิ ส รา ดอกพรม, และศนิ ชล มหแสงสวรรค์ .
"วิก ฤตการณ์ แ ฮมเบอร์เกอร์ (Hamburger Crisis). “รายงาน
วิกฤตการณ์แฮมเบอร์เกอร์ ., ปทุมธานี, กันยายน 2554, หน้า
1-36
[8] เกรี ย งไกร บุ ญ เลิ ศ อุ ทั ย , ศิ ล ปพร ศรี จั่ น เพชร, และอนุ วั ฒ น์
ภักดี. "เรื่องสาคัญในการตรวจสอบบอกอะไร." วารสารวิชาชีพ
บัญชี., ปีที่ 45, ฉบับที่ 15, หน้า 5-25, 2562
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อการแข่งขันยอดขายสมาร์ทโฟนในประเทศไทย ปี 2552 - 2561
Factors Affecting Competition of Smartphone Sales in Thailand, 2009 - 2018
กิตติภัฏ ทองชะนะ1 และ ธนวิทย์ บุญสิทธิ์2
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
1Email: kittipatza091@gmail.com; 2Email: thanawit_dome@hotmail.com

บทคัดย่อ
บทความนีม้ ีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการแข่งขันยอดขายสมาร์ทโฟนของแต่ละรุ่น ระหว่างปี 2552 ถึง 2561 ข้อมูลที่
ใช้ในการศึกษาได้จากฐานข้อมูล IDC โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง 7 รุ่นของสมาร์ทโฟน ได้แก่ Apple, Samsung, Nokia, Huawei, Sony, Motorola
และ ZTE โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลอนุกรมเวลาและวิเคราะห์แนวโน้ม ผลการศึกษา พบว่า ดัชนีราคาผู้บริโภค และ จานวนประชากร เป็น
ปัจจัยที่ส่งผลต่อยอดขายสมาร์ทโฟนในทิศทางเดียวกัน ส่วนราคาสมาร์ทโฟน ปริมาณการผลิต ส่งผลต่อยอดขายสมาร์ทโฟนในทิศทางตรงกัน
ข้าม อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ณ ระดับ 0.05
คาสาคัญ: 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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และ อั น ดั บ ที่ 5 คื อ Oppo [4] ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ
ธราธิป แววศรี (2557) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ ปัจจัยในการตัดสินใจซื้อ
สมาร์ทโฟนของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้ ซื้อและ
ผู้ใช้สมาร์ทโฟนในเขตกรุงเทพมหานครให้ความสาคัญต่อปัจจัยทาง
การตลาด ด้านราคาโดยรวมในระดับสาคัญมาก และเมื่อพิจารณา
พบว่ า ผู้ ซื้ อ และผู้ ใ ช้ ส มาร์ ท โฟนในเขตกรุ ง เทพมหานครให้
ความสาคัญมากต่อ การมีป้ายบอกราคาชัดเจน รองลงมาคือ มี
หลายราคาให้ เ ลื อ ก เช่ น ตามหน่ ว ยความจ า [5] อย่ า งไรก็ ตาม
งานวิ จั ย ของ เสาวนี ย์ ขจรเทวาวงศ์ (2558) ก็ ไ ด้ ศึ ก ษาเกี่ยวกับ
ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ การตั ด สิ น ใจซื้ อ สมาร์ ท โฟนตราสิ น ค้ า จี น ของ
ผู้บริโภคคนไทย พบว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์และความเหมาะสม
ของราคาส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟนตราสินค้า จี น ของ
ผู้บริโภคคนไทย เนื่องจากปัจจุบันมีผู้ผลิตสมาร์ทโฟนตราสินค้าต่าง
ๆ ออกมาเป็นจานวนมาก ทาให้ผู้บริโภคต้องเปรียบเทียบกันด้วย
คุณสมบัติของตัวเครื่องในด้านต่าง ๆ ให้ตรงกับความต้องการใช้งาน
รวมทั้งยังคานึงถึงราคาที่คุ้มค่า [6]
ธีราทร ภู่เขียว (2555) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการ
ตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟนของผู้บริโภคพบว่า ปัจจัยด้านราคาไม่มีผล
ต่ อ การตั ด สิ น ใจซื้ อ [7] ซึ่ ง ผลการศึ ก ษานี้ ส อดคล้ อ งกั บ การ
ศึ ก ษาวิ จั ย ของ วี ร ชั ย กฤษฏาวรกุ ล (2557) ที่ พ บว่ า ปั จ จั ยด้าน
ราคาไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสมาร์ท โฟนของผู้บริโภค ด้วย
สาเหตุที่ปัจจุบันนี้ สมาร์ทโฟนมีจาหน่ายหลายรุ่นและหลายระดับ
ราคา ท าให้ ผู้ บ ริ โ ภค สามารถเลื อ กซื้ อ สมาร์ ท โฟนรุ่ น ที่ ร าคาที่
เหมาะสมกับกาลังซื้อได้ นอกจากนี้ยังมีช่องทางในการชาระเงินได้
หลากหลายมากขึ้น [8]

1. บทนา
ปั จ จุ บั น เทคโนโลยี แ ละการสื่ อ สารเข้ า มามี บ ทบาทใน
ชีวิตประจาวันเป็นอย่างมาก เพราะในทุก ๆ วันมนุษย์ต้องมีการ
ติดต่อสื่อสาร ซึ่งสิ่งที่เป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสารของคนในยุค
ปัจจุบันนั่นก็คือสมาร์ทโฟน ซึ่งสมาร์ทโฟน ถือว่าเป็นส่วนประกอบ
ที่สาคัญที่เข้ามามีบทบาทในการดาเนินชีวิ ตประจาวันของมนุ ษย์
เป็นอย่างมาก [1]
สมาร์ทโฟนเข้ามามีอิทธิพลต่อมนุษย์เป็นอย่างมากโดยปัจจัยที่
ส าคั ญ ในการตัดสิน ใจเลือ กซื้ อสมาร์ท โฟน คื อ การพั ฒ นาอย่าง
ต่อเนื่องของสมาร์ทโฟน และมีการแข่งขันยอดขายสมาร์ทโฟนกัน
ในแต่ละรุ่น ถึงแม้ว่าสมาร์ทโฟนยี่ห้ อต่า ง ๆ จะมีข้อจากัดอย่ า ง
ราคาที่ สู งขึ้ น เรื่ อ ย ๆ กั บ การตลาดที่ พ ยายามบี บ ผู้บ ริโภคให้ซื้อ
สมาร์ทโฟน แต่ด้วยประโยชน์ที่สมาร์ท โฟนมอบให้ ทาให้ผู้บริโภค
ยังคงมองว่าสมาร์ทโฟนเป็นสิ่งที่จาเป็นในชีวิตประจาวัน และยังคง
ใช้งานกันต่อไป [2]
จากรายงานยอดขายสมาร์ทโฟนประจาปี 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
เป็ น 19% แล้ ว อั ต ราการเติ บ โตสู ง สุ ด ในทุ ก รายที่ 29% 3)
Apple ส่วนแบ่งตลาด 12.3% และจานวนยอดขายลดลง 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]
จากข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้นทาให้ผู้ศึกษาสนใจในการวิเคราะห์
ปัจจัยที่ส่งผลต่อยอดขายของสมาร์ทโฟนว่ามี ปัจจัยใดบ้างที่เป็น
ปัจจัยสาคัญส่งผลให้มียอดขายมากขึ้น อันจะนาไปสู่การพัฒนา
เทคโนโลยีสมาร์ทโฟน เกิดการแข่งขันกันระหว่างค่ายการผลิต ซึ่ง
อาจส่งผลให้มียอดขายสมาร์ทโฟนเพิ่มมากขึ้น และยังส่งผลต่อการ
เพิ่มขึ้นของ GDP ในประเทศไทยด้วย

4. วิธีการศึกษา
ในการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการแข่งขันยอดขายสมาร์ท
โฟน ทั้ง 7 รุ่น ได้แก่ Apple, Samsung, Nokia, Huawei, Sony,
Motorola, ZTE โดยใช้การถดถอยเชิงซ้อน (Multiple regression
analysis) ในการวิ เคราะห์ ปัจจั ยที่ ส่งผลต่อ ยอดขายสมาร์ทโฟน
โดยการวิเคราะห์แบบจาลองประกอบด้วยแบบจาลอง ดังนี้

2. วัตถุประสงค์ในการวิจัย

แบบจาลองที่ 1

เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการแข่งขันยอดขายสมาร์ทโฟน ปี
2552 – 2561

𝒍𝒐𝒈𝑺𝑨𝑳𝑬𝑨 = 𝜷𝟏 (𝑷) + 𝜷𝟐 (𝑮𝑬𝑵) + 𝜷𝟑 (𝑷𝑹𝑶)
+ 𝜷𝟒 (𝑷𝑶𝑷) + 𝜷𝟓 (𝑪𝑷𝑰)
+ 𝜷𝟔 (𝑮𝑫𝑷) + 𝝁

3. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ในการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการแข่งขันยอดขายสมาร์ทโฟน มี
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องจานวนมาก เช่น การศึกษาของอัจฉราภรณ์
จุฑาผาด (2559) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ พฤติกรรมของนักศึกษาที่มีผล
ต่อการตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟน พบว่า พฤติกรรมของนักศึกษาที่มี
ผลต่อการตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟนและการจัดอันดับสมาร์ทโฟนที่
นั ก ศึ ก ษาที่ ตั ดสิน ใจซื้ อ มากที่ สุดในปัจ จุบั น 5 อั น ดั บ แรก พบว่า
นักศึกษาตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟนยี่ห้อ Samsung มากที่สุด อันดับที่
2 คื อ i-Phone อั น ดั บ ที่ 3 คื อ i-Mobile อั น ดั บ ที่ 4 คื อ Nokia

แบบจาลองที่ 2
𝒍𝒐𝒈𝑺𝑨𝑳𝑬𝑨 = 𝜷𝟏 𝒍𝒐𝒈(𝑷) + 𝜷𝟐 𝒍𝒐𝒈(𝑮𝑬𝑵)
+ 𝜷𝟑 𝒍𝒐𝒈(𝑷𝑹𝑶) + 𝜷𝟒 𝒍𝒐𝒈(𝑷𝑶𝑷)
+ 𝜷𝟓 𝒍𝒐𝒈(𝑪𝑷𝑰) + 𝜷𝟔 𝒍𝒐𝒈(𝑮𝑫𝑷) + 𝝁
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แบบจาลองที่ 3

ราคาสมาร์ ทโฟนในแต่ ละรุ่ น ปี 2018
1800

𝒍𝒐𝒈𝑺𝑨𝑳𝑬𝒁 = 𝜷𝟏 (𝑷) + 𝜷𝟐 (𝑮𝑬𝑵) + 𝜷𝟑 (𝑷𝑹𝑶)
+ 𝜷𝟒 (𝑷𝑶𝑷) + 𝜷𝟓 (𝑪𝑷𝑰)
+ 𝜷𝟔 (𝑮𝑫𝑷) + 𝝁
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5. ยอดขายและราคาสมาร์ทโฟน
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ยอดขายสมาร์ทโฟนในปี 2018
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100.00
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รูปที่ 2 ราคาสมาร์ทโฟนของแต่ละยี่ห้อในปี 2018
รูปที่ 2 แสดงราคาสมาร์ทโฟนของแต่ละยี่ห้อ ในปี 2018 จะ
เห็นได้ว่า ในภาพรวมราคาสมาร์ทโฟนในปี 2018 ของ Apple มี
ราคาสูงสุด รองลงมาคือ Samsung และ Huawei ซึ่งทั้งสามยี่ห้อ
เป็ น สมาร์ ท โฟนที่ ไ ด้ รั บ ความนิ ย มสู งสุ ด ในตลาดสมาร์ ท โฟนใน
ประเทศไทยและในตลาดโลก

32.27

0.00

Apple
Sony

Samsung
Motorola

Nokia
ZTE

Huawei

6. ผลการศึกษา
จากการศึ ก ษาในครั้ ง นี้ พ บว่ า ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ การแข่ งขั น
ยอดขายสมาร์ ท โฟน โดยท าการวิ เ คราะห์ ด้ ว ยแบบจ าลองที่ 1
ประกอบด้วยตัวแปรอิสระ 5 ตัว จะเห็นได้ว่าแบบจาลองนี้ใช้ได้
เนื่องจากค่า Prob > F มีค่าน้อยกว่า 0.05 แสดงให้เห็นว่ามีตัวแปร
อิสระ 1 ตัวที่ส่งผลต่อตัวแปรตาม คือ ดัชนีราคาผู้บริโภคและมีค่า
R-squared = 0.988789 แสดงถึ ง ตั ว แปรอิ ส ระทั้ ง 5 ตั ว แปร
สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตามได้ คิดเป็นร้อยละ
98.87 ซึ่ ง ตั ว แปรอิ ส ระที่ ส่ ง ผลต่ อ ตั ว แปรตาม คื อ ดั ช นี ร าคา
ผู้บริโภค และสามารถวิเคราะห์ผลจากแบบจาลองได้ว่า ถ้า ดัชนี
ราคาผู้บริโภคเพิ่มขึ้น 1 หน่วยยอดขายแอปเปิ้ลสมาร์ทโฟน เพิ่มขึ้น
0.194839 หน่วย จะส่งผลให้ค่า ณ ระดับนัยสาคัญที่ 0.05
นอกจากนี้ จะเห็นได้ว่า จานวนประชากรเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่
ส่งผลในเชิงบวกต่อยอดขายสมาร์ทโฟน ในขณะที่ราคาและปริมาณ
การผลิต ส่งผลในเชิงลบต่อยอดขายสมาร์ทโฟนกรณี Apple ใน
แบบจาลองที่ 1

รูปที่ 1 ยอดขายสมาร์ทโฟนของแต่ละยี่ห้อในปี 2018
รูปที่ 1 แสดงยอดขายสมาร์ทโฟนของแต่ละยี่ห้อในปี 2018 จะ
เห็นได้ว่าในปี 2018 ยอดขายที่มากที่สุด คือ Samsung อันดับที่ 2
คือ Apple และอับดับที่ 3 คือ Huawei
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ต่อยอดขายสมาร์ทโฟน จะมีอิทธิพลต่อการแข่งขันยอดขายสมาร์ท
โฟน ในทิศทางเดียวกัน ณ ระดับนัยสาคัญที่ 0.05
ในประเด็ นราคาสมาร์ท โฟน กรณี Apple smartphone จะ
เห็ น ได้ ว่ า ราคาส่ ง ผลเชิ ง ลบต่ อ ยอดขายสมาร์ ท โฟน เมื่ อ
เปรี ย บเที ยบกั บ ยี่ห้ อ อื่น ซึ่ งแย้ งกั บ งานวิ จั ย ของ ธี ร าทร ภู่ เ ขียว
(2555) [7] และ วีรชัย กฤษฏาวรกุล (2557) [8] ซึ่งกล่าวว่าราคา
ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟน ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ ราคา
ไม่ส่งผลต่อยอดขายสมาร์ทโฟนในกรณียี่ห้ออื่น แต่ส่งผลเชิงลบใน
กรณี Apple สมาร์ทโฟน

แบบจาลองที่ 2 ประกอบด้วยตัวแปรอิสระ 4 ตัว จะเห็นได้ว่า
แบบจาลองนี้ใช้ได้เนื่องจากค่า 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 คื อ ดั ช นี ร าคาผู้ บ ริ โ ภค และสามารถวิ เ คราะห์ ผ ลจาก
แบบจาลองได้ว่า ถ้าดัชนีราคาผู้บริโภคเพิ่มขึ้น 1 หน่วย จะส่งผลให้
ยอดขายแอปเปิ้ลสมาร์ทโฟน เพิ่มขึ้น 14.84076 หน่วย ณ ระดับ
นัยสาคัญที่ 0.05
แบบจาลองที่ 3 ประกอบด้วยตัวแปรอิสระ 5 ตัว จะเห็นได้ว่า
แบบจาลองนี้ใช้ได้เนื่องจากค่า Prob > F มีค่าน้อยกว่า 0.05 แสดง
ให้เห็นว่ามีตัวแปรอิสระอย่างน้อย 1 ตัวที่ส่งผลต่อตัวแปรตาม และ
มีค่า R-squared = 0.974467 แสดงถึงตัวแปรอิสระทั้ง 5 ตัวแปร
สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรได้เป็นร้อยละ 97.44
ซึ่งสามารถอธิบายตัวแปรอิสระที่ส่งผลต่อตัวแปรตามได้ คือ จานวน
การผลิ ต และจ านวนประชากร และสามารถวิ เ คราะห์ ผ ลจาก
แบบจาลองได้ว่า ถ้า จานวนการผลิต เพิ่มขึ้น 1 หน่วยจะส่งผลให้
ยอดขาย ZTE ลดลง 0.015664 หน่วย ณ ระดับนัยสาคัญที่ 0.1
และถ้าจานวนประชากร เพิ่มขึ้น 1 หน่วยจะส่งผลให้ยอดขาย ZTE
เพิ่มขึ้น 3.415085 หน่วย ณ ระดับนัยสาคัญที่ 0.05

ผู้ ศึ ก ษามี ข้ อ เสนอแนะในการศึ ก ษาในส่ ว นนี้ เ ป็ น ผลสื บ
เนื่องมาจากผลลัพธ์ที่ได้จากการศึกษา ดังนี้
1. จากการศึกษาพบว่า คุณภาพการใช้งานของสมาร์ทโฟนก็
เป็ น อี ก ปั จ จั ย หนึ่ งที่ ท าให้ ผู้ บ ริ โ ภคนั้ น สนใจที่ จ ะซื้ อ สมาร์ ท โฟน
เนื่องจาก ผู้บริโภคส่วนใหญ่มักจะคานึงถึงคุณภาพของสมาร์ทโฟน
เป็นอันดับแรก ซึ่งถ้าสมาร์ทโฟนรุ่นใดรุ่นหนึ่ง มีการผลิตสินค้าออก
มามี คุ ณ ภาพสู ง ที่ มี อ ายุ ก ารใช้ ง านยาวนาน มี ส ภาพที่ ค งทน
แบตเตอรี่อึด หรือกันน้าได้ ก็จะทาให้สมาร์ทโฟนรุ่นนั้นเป็นที่ดึงดูด
ตาดึงดูดใจแก่ผู้บริโภค ส่งผลให้ผู้บริโภคยินยอมจ่ายเงินซื้อสินค้าใน
ราคาที่สูงขึ้น แล้วก็ส่งผลให้มียอดขายสมาร์ทโฟนที่สูงขึ้นตามไป
ด้วย
2. จากการศึกษาพบว่า ผู้ผลิตสมาร์ทโฟน จะต้องมีการพัฒนา
ฟั ง ก์ ชั น การใช้ ง านของสมาร์ ท โฟนให้ มี ค วามใกล้ เ คี ย งกั บ
คอมพิวเตอร์ให้มากขึ้นเรื่อยๆ เพื่อที่จะทาให้ผู้บริโภคหันมาเลือก
ซื้อสมาร์ทโฟนราคาแพง แทนที่คอมพิวเตอร์ในราคาที่ใกล้เคียงกัน
เนื่องจากผู้บริโภคมักจะคานึ งถึงความสะดวกสบายในการพกพา
และง่ายต่อการหยิบขึ้นมาใช้งาน
3. จากการศึกษาพบว่า การแข่งขันยอดขายสมาร์ทโฟนของแต่
ละรุ่ น ส่ ง ผลให้ ผู้ บ ริ โ ภคสามารถเลื อ กใช้ ส มาร์ ท โฟนได้ อ ย่ า ง
หลากหลายมากขึ้น และยังทาให้ผู้ผลิตในแต่ละบริษัทมีแรงบันดาล
ใจที่จะพัฒนาคุณภาพของสมาร์ทโฟนให้ดีขึ้นอยู่ตลอดเวลา เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ซึ่งอาจจะส่งผลให้เศรษฐกิจ
ภายในประเทศดีขึ้นตามไปด้วย

7. อภิปรายผล
จากการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการแข่งขันยอดขายสมาร์ทโฟ
นครั้งนี้พบว่า มีปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการแข่งขันยอดขายสมาร์ทโฟน
และปัจจัยที่ไม่มีอิทธิพล
ดัชนีราคาผู้บริโภค มีอิทธิพลต่อการแข่งขันยอดขายสมาร์ท
โฟน ในทิศทางเดียวกันนั้น เนื่องจาก ถ้าดัชนีราคาผู้บริโภคสูงขึ้น ก็
จะส่งผลให้ยอดขายของสมาร์ทโฟนสูงขึ้นเช่นเดียวกัน
จานวนการผลิต ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อการแข่งขัน
ยอดขายสมาร์ทโฟน ในทิศทางเดียวกัน เพราะถ้าจานวนการผลิต
มาก ก็จะมีสมาร์ทโฟนส่งขายมาก จะส่งผลให้ยอดขายของสมาร์ท
โฟนเพิ่มขึ้น
จานวนประชากร มีอิทธิพลต่อการแข่งขันยอดขายสมาร์ทโฟน
ในทิศทางเดียวกัน เพราะ ถ้าจานวนประชากรเพิ่มขึ้น จะส่งผลให้
ยอดขายสมาร์ทโฟนเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีผู้บริโภคเลือกซื้อสมาร์ท
โฟนมากขึ้น

9. กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาครั้งนี้สาเร็จลุล่วงได้ด้วยดีเป็นเพราะผู้ศึกษาได้ รับ
ความกรุ ณ าอย่ างยิ่ งจากอาจารย์ ดร.ธนวิ ท ย์ บุ ญ สิ ท ธิ์ อาจารย์
ประจาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ที่ท่านได้ให้คาแนะนาต่างๆ
ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการศึกษาครั้งนี้ ขอกราบขอบพระคุณ
คณะจารย์หลายท่านที่ผมได้นาเอาความรู้จากหนังสือและบทความ
ของท่านที่ปรากฏในอ้างอิงครั้งนี้ จนผู้ศึกษาสามารถนามาประยุกต์
ในเชิงสหวิทยาการได้ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการศึกษาครั้งนี้
ขอกราบพระคุณไว้ ณ ทีน่ ี้

8. สรุปผลและข้อเสนอแนะ
การศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการแข่งขันยอดขายสมาร์ท
โฟนในประเทศไทย ปี 2552 – 2561 พบว่า ดัชนีราคาผู้บริโภค
เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อยอดขายสมาร์ทโฟน ซึ่งจะมีอิทธิพลต่อการ
แข่งขันยอดขายสมาร์ทโฟน ในทิศทางเดียวกัน ณ ระดับนัยสาคัญที่
0.05 และ จานวนการผลิต จานวนประชากร ก็เป็นปัจจัยที่ส่งผล
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ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อยอดขายสมาร์ทโฟน
ตัวแปร
(1) Log-linear model
(2) Log-log model
SALESA/
Robust
Robust
𝜷
𝜷
SALESZ
S.E
S.E
(t)
(t)
Constant
-67.07875
28.2564
-101.0011
52.79628
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
CPI
0.194839**
0.033282
14.84076**
1.488618
GDP
-0.000924
0.000406
AR
-0.880317
0.868901
MA
-0.999985**
36917.27
PZ
ProZ
@trend
R-squared
0.988789
0.988501
F
25.20023
42.98051
Prob>F
0.038691
0.005321
Durbin
2.293447
2.078534

(3) Log-linear model
Robust
𝜷
S.E
(t)
-214.6844
60.31358
3.415085**
0.924514
0.077666
0.037015
-0.000670
0.000582
3.82e-05
0.001130
-0.015664*
0.005003
-0.837549
0.386455
0.974467
19.08258
0.017308
1.986073

หมายเหตุ: *มีนัยสาคัญ ณ ระดับ 0.1 **มีนัยสาคัญ ณ ระดับ 0.05 ***มีนยั สาคัญ ณ ระดับ 0.01

[6] เสาวนีย์ ขจรเทวาวงศ์. (2558). ปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟนตราสินค้าจีนของผู้บริโภคคนไทย.
สืบค้นจากhttp://ethesisarchive.library
.tu.ac.th/thesis/2015/TU_2015_5702031898_285
8_1757.pdf
[7] ธีราทร ภู่เขียว. (2555). ปัจจัยที่มผี ลต่อกระบวนการ
ตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟนของผู้บริโภค. สืบค้นจาก
https://www.dailynews.co.th/it
[8] วีรชัย กฤษฏาวรกุล. (2557). ปัจจัยที่มีผลต่อ
กระบวนการตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟนของผู้บริโภค. สืบค้น
จากhttps://www.beartai.com/news/
mobilenews/306602
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ผลกระทบคุณภาพการสอบบัญชีที่มีต่อคุณภาพกาไรของบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร
Impact on Audit Quality on Earning Quality of Listed Companies on
The Stock Exchange of Thailand in Argo & Food Companies
วันวิสา กลิ่นหอม1 ลลิตา บัววิจิตร2 , ปวีณา ชาลีผาย3 วรดา สุขเกษม4 และ เพ็ญพระพักตร์ มานะปรีชาดีเลิศ5
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4Email: sukkasem2406@gmail.com; 5Email: penprapak.m@rmutsb.ac.th

1Email:

บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้ มีวัต ถุป ระสงค์ เพื่ อ ศึก ษาผลกระทบคุ ณ ภาพการสอบบัญ ชี (ระยะเวลาการสอบบั ญ ชี, ขนาดของบริษัท สอบบั ญ ชี ,
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี และการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชีแบบไม่มีเงื่อนไข) ที่มีต่อคุณภาพกาไร ซึ่งทาการวิจัยเชิงประจักษ์ โดยใช้
กลุ่มตัวอย่างจากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกลุ่ม อุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร โดยเก็บรวมรวบข้อมูลจาก
ฐานข้อมูล SETSMART และแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56 - 1) ปี พ.ศ. 2560 - 2562 ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษารวมทั้งสิ้น 138
ข้อมูล และวิเคราะห์ผลทางสถิติโดยใช้การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ ผลการวิจัยพบว่า สานักงานสอบบัญชี (Big 4) มีความสัมพันธ์ในทิศ
ทางบวกกับคุณภาพกาไรอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ในขณะที่ระยะเวลาการสอบบัญชี ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีและการแสดงความเห็นของ
ผู้สอบบัญชีแบบไม่มีเงื่อนไขไม่มีอิทธิพลต่อคุณภาพกาไร ผลการวิจัยนี้อธิบายได้ว่า สานักงานสอบบัญชี (Big 4) มีบทบาทต่อคุณภาพกาไรที่
สูงขึ้น
คาสาคัญ : คุณภาพการสอบบัญชี, คุณภาพกาไร, ระยะเวลาการสอบบัญชี, ขนาดของบริษัทสอบบัญชี, ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี, การแสดง
ความเห็นของผู้สอบบัญชีแบบไม่มีเงื่อนไข

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
โดยเฉพาะในยามเกิดวิกฤติ เห็นได้จากบทบาทของตลาดทุนในการ
ระดมทุ น ช่ ว งหลั งวิ ก ฤตเศรษฐกิ จ เมื่ อ ระบบสถาบั น การเงิ น ไม่
สามารถท าหน้ าที่ ได้ เป็ น ปกติ ตลาดทุ น มี ค วามส าคั ญ ต่ อ ระบบ
เศรษฐกิจของประเทศอย่างมาก ดังจะเห็นจากประเทศที่พัฒ นา
แล้วส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็น สหรัฐอเมริกา อังกฤษ หรือประเทศใน
สหภาพยุ โรป มี ระบบเศรษฐกิ จ ที่ พึ่ งพาตลาดทุ น เป็ น หลั ก หรื อ

1. ที่มาและความสาคัญของปัญหา
ในยุคที่ป ระเทศต่างๆ ทั่ วโลกมีการขับเคลื่อนเสรี การ
เคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ ตลาดทุนจึงมีบทบาทเพิ่มขึ้นใน
ระบบเศรษฐกิจโลก และเป็นกลไกสาคัญในการสร้างความสมดุล
ให้ กั บ ระบบการเงิ น และสนั บ สนุ น การฟื้ น ตั ว ของเศรษฐกิ จ
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แม้ แ ต่ ป ระเทศในภู มิ ภ าคอาเซี ย นอย่ า งเช่ น ประเทศสิ ง คโปร์
ประเทศจีน ที่ถือเป็นประเทศกาลังพัฒนา หรือแม้แต่ประเทศไทย
เองก็เช่นเดียวกัน ตลาดทุนไทยอยู่ในช่วงที่กาลังเติบโตมูลค่าตลาด
อยู่ ที่ ก ว่า 7 แสนล้ า นดอลลาร์ ในขณะที่ GDP อยู่ ที่ ป ระมาณ 4
แสนล้ านดอลลาร์ การวิจั ยเชิ งประจั ก ษ์ ท างบั ญ ชี (Accounting
empirical research) จึงเป็นศาสตร์สาคัญควบคู่กับตลาดทุนที่มี
มานานกว่า 30 ปี โดยเฉพาะการวิจัยเกี่ยวกับข้อมูลในงบการเงิน
และรายการที่สาคัญคือ รายได้และกาไรทางบัญชี โดยงานวิจัยที่
ส า คั ญ ข อ ง Ray Ball & Philip Brown ใน ปี 1 9 6 8 [1] ที่
ทาการศึกษาเกี่ยวกับ การตอบสนองของนักลงทุนต่อข้อมูลทางการ
บัญชี โดยพบว่าเป็นไปในทิศทางเดียวกัน คือเมื่อบริษัทได้ประกาศ
งบการเงิน นัก ลงทุ นในตลาดทุน จะมีปฏิ กิริยาตอบสนองต่ อข่าว
ดังกล่ าว ส่ งผลให้ เกิ ด การเปลี่ย นแปลงในราคาหลั ก ทรัพ ย์ ทั้ งนี้
ข้อมูลทางการบัญชีสามารถใช้เป็นตัวแทนในการพยากรณ์แนวโน้ม
ในอนาคต ซึ่งเป็นข้อมูลที่สัมพันธ์กับผลตอบแทนให้กับผู้ลงทุน ทา
ให้มีการขยายการศึกษาวิจัยทางบัญชีเกี่ยวกับประเด็นของข้อมูลใน
ตัวเลขในงบการเงิน มาอย่างต่อ เนื่ องจนมาถึงปั จจุบัน เพื่ อน ามา
อธิบายว่าข้อมูลบัญชีนั้น มีประโยชน์ต่อการตัดสินใจของนัก ลงทุน
รวมทั้งงานวิจั ยของ Baruch Lev ในปี 1989 [2] ท าการวิจัยเชิง
ส ารวจวรรณกรรมทางวิ ชาการ เกี่ ย วกั บ ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง
ผลตอบแทนจาก การลงทุนและการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลกาไร
ทางการบัญ ชี พบว่า ค่ าการพยากรณ์ (R 2 Values) ของสมการ
ถดถอยเชิงพหุมีค่าค่อนข้างต่า และทาการขยายผลการศึกษาและ
พบว่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ก ารตอบสนองต่ อ ข้ อ มู ล ก าไร (Earnings
Response Coefficients: ERC) มี ค่ า ต่ าเช่ น เดี ย วกั น ต่ อ มาจึ งมี
การศึ กษาเกี่ ยวกับ คุณ ภาพก าไร (Earning Quality) เพิ่ ม มากขึ้ น
โดยยั งพบว่า หากเกิ ด วิ ก ฤติ ท างการเงิน ข้ อ มู ล ในงบการเงิน จะมี
ความน่ า เชื่ อ ถื อ ลดลง รวมทั้ งบริ ษั ท ที่ มี ภ าวะความเครี ย ดทาง
การเงิน (Financial distress) จะมีก ารรั บ รู้ข่ าวร้ายที่ ไม่ ทั น เวลา
และมี ก ารรับ รู้ข่ าวดี ในระดั บ ที่ สู ง อี ก ทั้ ง โดย สั ต ตกมล ตั น ติ วั ง
ไพศาล และ ศิลปพร ศรีจั่นเพชร [3] ยังพบว่า มักจะมีการจัดการ
กาไรให้บรรลุเป้าหมายมากกว่าบริษัทที่ไม่ประสบภาวะความเครียด
ทางการเงิน นอกจากนี้ผลจากการเชื่อมโยงของบริษัท ENRON ซึ่ง
เป็นบริษัทพลังงานยักษ์ใหญ่ของอเมริกา ทาการตกแต่งบัญชี สร้าง
รายได้ และกาไรปลอม รวมทั้งการปกปิดหนี้สิน ด้วยการร่วมมือกับ
บริษัทสอบบัญชี Arthur Andersen และต่อมา Andersen ซึ่งได้
ถูกถอนใบอนุญาตตรวจสอบบัญชีไปในคดี Enron เมื่อปี 2002 ทา
ให้มีการตั้งข้อสงสัยในคุณภาพการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี ซึ่งถือ
ว่ าเป็ น กลไกการก ากั บ ดู แ ลกิ จ การภายนอกในการติ ด ตามและ
ควบคุม ด้วยการตรวจสอบรายงานการเงินที่นาเสนอต่อผู้มีส่วนได้
เสียภายนอก ผู้สอบบัญชี จึงถือได้ว่ามีบทบาทสาคัญในการรักษา
ประสิทธิภาพของตลาดทุน ในด้านการสร้างความเชื่อมั่นต่อ นัก
ลงทุน เพราะทาให้ได้ข้อมูลในรายงานทางการเงินเป็นประโยชน์ต่อ
การนาไปตั ดสิน ใจและทาให้มู ลค่ากิจการเพิ่ม สูง ขึ้น ในระยะยาว
สาหรับคุณภาพการสอบบัญชีจากการทบทวนวรรณกรรมทางด้าน

บัญชีในอดีต ปิยะณัฐ ถุนพุทธดม และ สุรีย์ โบษกรนัฏ [4] พบว่า
นักวิจัยส่วนใหญ่มักศึกษา 4 ด้านคือ ระยะเวลาการเป็นผู้สอบบัญชี
ในบริษัทลูกค้า ขนาดของสานักงานสอบบัญ ชี ค่าธรรมเนียมการ
สอบบัญชี การแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชีแบบไม่มีเงื่อนไข
ด้วยเหตุผลที่อธิบ ายข้างต้น จึงท าให้ผู้วิจัยมี มุมมองว่า
คุณภาพการสอบบัญชีเป็นสิ่งที่สาคัญต่อนักลงทุนรวมทั้ งผู้มีส่วนได้
ในการวิจัยครั้งนี้จึงให้ความสาคัญกับคุณลักษณะของคุณภาพการ
สอบบัญชี ตามงานวิจัยของ ปิยะณัฐ ถุนพุทธดม และ สุรีย์ โบษกร
นัฏ [4] โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบระหว่างคุณภาพการ
สอบบัญชี อันประกอบด้วย ระยะเวลาการเป็นผู้สอบบัญชีในบริษัท
ลูกค้า ขนาดของบริษัทสอบบัญชี ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี และ
การแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชีแบบไม่มีเงื่อนไข ที่มีต่อคุณภาพ
กาไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
โดยมุ่ ง ศึ ก ษาไปที่ ก ลุ่ ม เกษตรและอาหาร เนื่ อ งจากในกลุ่ ม
อุตสาหกรรมของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ทั้ง 8 กลุ่ม
พบว่าในปี 2563 ความเชื่อมั่นของนักลงทุนลดลง (ราคาหุ้นติดลบ)
ยกเว้นในกลุ่มเกษตรและอาหารที่ยังมีความแข็งแกร่งในการดาเนิน
ธุรกิจ สวนทางกับดัชนีในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา เพื่อเป็นข้อมูล
ต่ อ นั ก ลงทุ น รวมทั้ ง ผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งน าไปเพื่ อ ใช้
ประกอบการตัดสินใจในการประเมินคุณ ภาพกาไรของบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. ทบทวนวรรณกรรม
ทฤษฎีตัวแทน (Agency Theory)
ทฤษฎีตัวแทนมาจากแนวคิดของ Michael C. Jensen &
William H. MECKLING [5] ที่ เ สนอว่ า ความส าคั ญ ของทฤษฎี
ตัวแทน เกิดจากการที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถบริหารงานได้เพียงลาพัง
จึงมีความจาเป็นต้องมีตัวแทนในการบริหารงาน ทฤษฎีตัวแทนเป็น
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 2 ฝ่ายได้แก่ ฝ่ายที่มีอานาจ คือ ผู้ถือ
หุ้น (ตัวการ) และฝ่ ายที่ ได้ รับ มอบอานาจในการบริห ารงาน คื อ
ฝ่ า ยบริ ห ารได้ แ ก่ ผู้ บ ริ ห าร (ตั ว แทน) ซึ่ งมี ห น้ า ที่ ในการบริ ห าร
รายงานผลการดาเนินงานและส่งมอบผลประโยชน์ให้ผู้ถือหุ้น หาก
ผู้บริหารทางานอย่างเต็มความสามารถ และได้ผลการดาเนินงาน
ตรงตามความต้องการของผู้ถือหุ้นโดยไม่เอาผลประโยชน์ที่ควรจะ
เป็นของ ผู้ถือหุ้นมาเป็นของตนเอง ก็จะก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มขึ้นกับ
บริษัท ในทางกลับกันการบริหารงานผ่านตัวแทนก็ก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งของผลประโยชน์ได้เช่นกัน การศึกษาของ พิชญ์ณัฏฐ์ เสงี่ยม
กลาง และ ชุติมา นาคประสิทธิ์ [6] อธิบายว่าปัญหาความขัดแย้งนี้
เรียกว่า ปั ญ หาตัวแทน (Agency problem) โดยคาดว่าจะได้รับ
การแก้ไขจากบทบาทของผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชีจึงควรมีคุณภาพ
นั่นคือความตรงไปตรงมาในการตรวจสอบ โดยการให้ความเชื่อมั่น
ว่ารายงานทางการเงิน ที่ผู้บริหารจัดทาขึ้นมีความโปร่งใส แสดง
ข้อมูลตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน นอกจากนี้ ปิยะณั ฐ
ถุนพุ ท ธดม และ สุรีย์ โบษกรนัฏ [4] ให้ข้ อสนั บสนุน เพิ่ มเติม ว่า
หลักการของทฤษฎีนี้ คือ การเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน ไม่ว่าจะเป็น
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ในส่ วนของผู้ ถื อ หุ้ น และผู้ บ ริห ารแทน เช่ น เมื่ อ รายงานผลด้ า น
การดาเนินงานไม่เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นคาดหวัง ก็จะเป็นแรงผลักดัน
ให้ผู้บริหารนั้น พยายามสร้างผลตอบแทนให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้น
คาดหวังด้วยวิธีก ารต่ างๆ ที่ เหมาะสม ซึ่งวิธีก ารเหล่ านี้ สุภ รัต น์
ตันฑ์พรชัย [7] กล่าวว่า มีผลกระทบโดยตรงต่อ คุณภาพกาไรของ
บริ ษั ท นั่ น คื อ ส่ ง ผลกระทบต่ อ ผู้ บ ริ ห ารในการพยายามสร้ า ง
แรงจูงใจในการปรับแต่งข้อมูลในรายงานทางการเงิน โดยเฉพาะงบ
กาไรขาดทุนให้มีผลกาไรเพิ่มขึ้น

บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด, บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี
จากัด และ บริษั ท ไพร้ซ วอเตอร์เฮ้าส์ คู เปอร์ เอบี เอเอส จากั ด
และ สานักงานสอบบัญ ชีที่ไม่ใช่สานักงานขนาดใหญ่ หรือ NonBig4 งานวิ จั ย ของ connie L. Becker and et., al. [11] ศึ ก ษา
เกี่ยวกับคุณภาพการสอบบัญชี พบว่า สานักงานสอบบัญชีขนาด
ใหญ่มีคุณภาพการสอบบัญชีที่สูงกว่า โดยพบว่าบริษัทที่ใช้บริการ
จาก สานักงานสอบบัญชีที่ไม่ใช่ Big4 มีรายการคงค้างทางบัญชีสูง
กว่ า บริ ษั ท ที่ ใ ช้ บ ริ ก ารจากส านั ก งานสอบบั ญ ชี Big4 แต่ ใ น
ขณะเดียวกันก็มีงานวิจัยที่แย้งว่าคุณภาพการสอบบัญชีของสานัก
งานสอบบัญชีขนาดใหญ่นั้นไม่แตกต่างจากสานักงานสอบบัญชี อื่น
อาทิ เช่ น งานวิจัย ของ Alpaslan Yasar [12] ที่ พ บว่าขนาดของ
สานักงานสอบบัญชีนั้นไม่ส่งผลกระทบใดๆ ต่อรายการคงค้างทาง
บัญชีส่วนที่เกิดจากดุลยพินิจของผู้บริหาร
งานวิจัยในอดีตมีความเชื่อว่ายิ่งระยะเวลาการเป็นผู้สอบ
บั ญ ชีที่ น านมากขึ้น นั้ น ผู้ สอบบั ญ ชี จะมีค วามสั ม พั น ธ์ใกล้ ชิด กั บ
ลูกค้ามากขึ้น และจะส่งผลให้ผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระในการ
ตรวจสอบลดน้อยลง ผู้สอบบัญ ชีนั้น จะมีความเป็น อิสระน้อยลง
และเมื่ อ ผู้ ส อบบั ญ ชี ให้ บ ริ ก ารแก่ บ ริษั ท เป็ น ระยะเวลานาน ซึ่ ง
เป็นไปในทางเดียวกันกับ การที่มีข้อกาหนดให้มีการเปลี่ยนผู้สอบ
บัญ ชี เมื่อ ผ่านไประยะเวลาหนึ่ ง ในขณะเดี ยวกั น ก็มี การศึ ก ษาที่
พบว่าการที่ ผู้สอบบัญ ชี ให้ บริการสอบบั ญ ชีเป็น เวลานานจะเพิ่ ม
ประสิท ธิภ าพในการป้ อ งกั นการตกแต่ งก าไรได้ ดียิ่งขึ้น อาทิเช่ น
Wuchun Chi and et., al. [13] ที่ พ บว่ า ยิ่ ง ระยะเวลาในการ
ให้บริการสอบบั ญชีของหุ้นส่วน (Audit Tenure) และระยะเวลา
การให้ บ ริ ก ารทั้ ง หมดของส านั ก งานสอบบั ญ ชี (Audit Firm
Tenure) เพิ่มขึ้น จะมีผลทาให้การตกแต่งกาไรลดน้อยลง
คุณภาพกาไร
การใช้ ร ายการคงค้ า ง (Accruals) เป็ น ตั ว แทนในการ
สะท้ อ นคุ ณ ภาพก าไร (Earning quality) เกิ ด จากแนวคิ ด ที่ ว่ า
คุณภาพกาไรนั้น มีที่มาจากความสัมพันธ์ระหว่างกาไร รายการคง
ค้ า งและกระแสเงิ น สดที่ เป็ น องค์ ป ระกอบของก าไร ก าไรที่ มี
องค์ประกอบของรายการคงค้างสูงจะมีคุณภาพกาไรที่ตา่ แต่กาไรที่
มี อ งค์ ป ระกอบของกระแสเงิ น สดสู ง จะเป็ น ก าไรที่ มี คุ ณ ภาพ
รายการคงค้างจึงสะท้อนถึงความเป็นเงินสดของกาไรได้ (รายการที่
สู งจะแสดงถึ ง ความเป็ น เงิ น สดที่ ต่ า) และรายการคงค้ า งจึ ง มี
ความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับคุณภาพกาไร รายการคงค้าง
นี้เกิดขึ้นจากการบัญชีตามเกณฑ์คงค้าง โดยรายการจะถูกบันทึก
และแสดงในงบการเงินตามงวดที่เกี่ยวข้องดังนั้น งบการเงินที่จัดทา
ตามเกณฑ์ คงค้างนอกจากจะให้ข้อมูลแก่ผู้ใช้งบการเงินเกี่ยวกับ
รายการค้ าในอดี ตเกี่ย วกั บการรับ และการจ่ ายเงิน สดแล้ว ยังให้
ภาระผูกพันที่ต้องรับหรือจ่ายเป็น เงินสดในอนาคตด้วย ซึ่งเป็น
ประโยชน์แก่ผู้ใช้งบการเงินในการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ ดังที่ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้กล่าวถึงประโยชน์ของการจัดทาและ
นาเสนองบการเงินตามเกณฑ์คงค้างไว้ว่า เกณฑ์คงค้างจะให้ข้อมูล
ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้ข้อมูลมากกว่าเกณฑ์เงินสด เนื่องจากเกณฑ์

คุณภาพการสอบบัญชี (Audit Quality)
นักวิจัยได้มีการให้คานิยามเรื่องคุณภาพการสอบบัญชี ว่า
ขึ้น อยู่กั บ วิธีการตรวจสอบ ความรู้และความสามารถของผู้ สอบ
บัญชีเอง อย่างเช่น Linda Elizabeth Deangelo [8] ให้คานิยาม
ว่าคุณภาพการสอบบัญชี คือ ผู้สอบบัญชีที่มีความสามารถตรวจหา
ข้อผิดพลาดของงบการเงิน และการรายงานข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้ น
ส่ ว นงานวิ จั ย ของ Watkins and et., al. ในปี 2004 [9] ให้
ความหมายของคุณภาพการสอบบัญชีไว้ 2 ด้าน คือ ชื่อเสียงของ
ผู้สอบบัญ ชี และความสามารถในการตรวจสอบของผู้สอบบัญ ชี
โดย ณัฐณิชา ฟูเฟื่องสมบัติ [10] อธิบายเพิ่มเติมว่า ชื่อเสียงของ
ผู้สอบบัญชีนั้นเกิดจากความพึงพอใจของผู้ที่ใช้งบการเงิน โดยวัดได้
จากการรับรู้ถึงความสามารถ และความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี
ซึ่งความสามารถและความเป็นอิ สระของผู้สอบบัญชีนั้นส่งผลถึง
คุณภาพการรายงานทางการเงิน ในส่วนของความสามารถในการ
ตรวจสอบของผู้ ส อบบั ญ ชี นั้ น สามารถวัด ได้ จ ากการที่ ร ายงาน
ทางการเงินนั้น สามารถบอกสถานการณ์ปัจจุบันของบริษัทได้ และ
ลดความไม่ เท่ าเที ย มกั น ของข้ อ มู ล ระหว่ า งผู้ บ ริห ารและผู้ ใช้ งบ
การเงินอื่นๆ
การวัดคุณภาพงานสอบบัญชี
ณัฐณิชา ฟูเฟื่องสมบัติ [10] อธิบายไว้ว่า คุณภาพการสอบ
บั ญ ชี เป็ น สิ่ ง ที่ วั ด ได้ ย าก และเป็ น สิ่ งที่ นั ก วิ จั ย มี ก ารโต้ แ ย้ ง กั น
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพการสอบบัญชีในอดีต เชื่อว่ามีหลาย
สิ่งที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพงานสอบบัญชี ซึ่งสามารถแบ่งประเภท
เครื่องมือในการวัดคุณภาพการสอบบัญชีได้เป็น 2 ทาง คือ การวัด
ทางตรง และการวัด ทางอ้อ ม โดยการวัด คุณ ภาพการสอบบั ญ ชี
ทางตรง คือ การที่รายงานทางการเงินนั้นเป็นไปตามที่มาตรฐาน
ก าหนดไว้ การควบคุ ม คุ ณ ภาพการรายงาน เป็ น ต้ น ส าหรั บ
เค รื่ อ งมื อ วั ด ท างอ้ อ ม ได้ แก่ ขนา ดของบ ริ ษั ท สอบ บั ญ ชี
ค่าธรรมเนียมการสอบบั ญ ชี ค่ าธรรมเนียมจากการให้บ ริการอื่ น
นอกเหนือจากการสอบบัญชี ความสัมพันธ์ระหว่างผู้สอบบัญชีและ
ผู้บริหาร ระยะเวลาการเป็นผู้สอบบัญชี ความเชี่ยวชาญการสอบ
บัญชี และชื่อเสียงของผู้สอบบัญชี
ส่วนใหญ่มีการแบ่งประเภทของสานักงานสอบบัญชี โดยใช้
ขนาดของสานักงานบัญชีเป็นเกณฑ์ ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ขนาด คือ
ส านั ก งานสอบบั ญ ชี ข นาดใหญ่ หรือ Big4 ประกอบด้ ว ย ส านั ก
งานสอบบัญชี บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด,
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และ ศิล ปพร ศรีจั่นเพชร [3] ปิยะณั ฐ ถุนพุ ทธดม และ สุรีย์ โบ
ษกรนัฏ [4] และAlpaslan Yasar [12] ประกอบไปด้วย ขนาดของ
บริษั ท ความเสี่ยงทางการเงิน กระแสเงิน สดจากการดาเนิน งาน
และอายุของบริษัท จึงตั้งสมมติฐานในการวิจัย ดังนี้

คงค้างจะเชื่อมโยงขอมูลทาการเงินที่นาเสนอในงบการเงินเข้ากับ
เหตุการณ์ทางเศรษฐกิจที่ก่อให้เกิดผลลั พธ์เหล่านั้น ซึ่งจะช่วยใน
การวัดผลการดาเนินงานสาหรับรอบระยะเวลาหนึ่ง ๆ มีความถูก
ต้องและแม่นยามากกว่าเกณฑ์เงินสด การรับรู้รายการตามเกณฑ์
คงค้ า งเป็ น แนวคิ ด ที่ อ ยู่ ภ ายใต้ ห ลั ก การบั ญ ชี จั บ คู่ ร ายได้ แ ละ
ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายที่สัมพันธ์โดยตรงกับรายรับได้ต้องรับรู้ในงวด
บัญชีเดียวกันกับที่รับรู้รายได้ ดังนั้น จึงทาให้กาไรตามเกณฑ์คงค้าง
แตกต่างจากกระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน โดยกาไรตาม
เกณฑ์คงค้างจะประกอบด้วย 2 ส่วนที่เป็นกระแสเงินสดจากการ
ดาเนินงานและส่วนที่เป็นรายการคงค้าง
จากการทบทวนวรรณกรรมข้างต้น งานวิจัยนี้ใช้ระยะเวลา
การสอบบัญชี ขนาดของบริษัทสอบบัญชี ค่าธรรมเนียมการสอบ
บัญชี และการแสดงความเห็นองผู้สอบบัญชีแบบไม่มีเงื่อนไข เป็น
ตัวแทนคุณภาพการสอบบัญชี ที่มีต่อผลกระทบต่อคุณภาพกาไร
โดยมีตัวแปรควบคุม ตามงานวิจัยของ สัตตกมล ตั นติวังไพศาล

สมมติฐานงานวิจัยที่ 1: ระยะเวลาการเป็นผู้สอบบัญชี มี
ความสัมพันธ์กับคุณภาพกาไร
สมมติ ฐานงานวิ จั ยที่ 2 : ขนาดของบริ ษั ท สอบบั ญ ชี มี
ความสัมพันธ์กับคุณภาพกาไร
สมมติ ฐานงานวิ จั ยที่ 3 : ค่ าธรรมเนี ยมการสอบบั ญ ชี มี
ความสัมพันธ์กับคุณภาพกาไร
สมมติฐานงานวิจัยที่ 4 : การแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชี
แบบไม่มีเงื่อนไข มีความสัมพันธ์กับคุณภาพกาไร

การศึกษานี้ จึงนาเสนอกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้
คุณภาพการสอบบัญชี
(1) ระยะเวลาการสอบบัญชี (AT)
(2) ขนาดของบริษัทสอบบัญชี (BIG4)
(3) ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี (AF)
(4) การแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชีแบบไม่มีเงื่อนไข (UO)

คุณภาพกาไร

ตัวแปรควบคุม
(1) ขนาดของบริษัท (SIZE) (2) ความเสี่ยงทางการเงิน (LEV) (3) กระแสเงินสดจากการดาเนินงาน (CFO) (4) อายุของบริษัท
(AGE)
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

3. วิธีการดาเนินงานวิจัย

(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) การแสดงความเห็ น ของผู้ ส อบบั ญ ชีแ บบไม่ มี เงื่อนไข
(UO) = ตั ว แปรหุ่ น 1 เมื่ อ ความเห็ น ของผู้ ส อบบั ญ ชี แ บบไม่ มี
เงื่อนไข, 0 เมื่อ ความเห็นของผู้สอบบัญชีแบบมีเงื่อนไข
(5) ขนาดของบริษัท (SIZE) = สินทรัพย์รวม (บาท)
(6) ความเสี่ยงทางการเงิน (LEV) = หนี้สินรวม/สินทรัพย์
รวม (เท่า)
(7) กระแสเงินสดจากการดาเนินงาน (CFO) = กระแสเงิน
สดจากกิจกรรมดาเนินงาน/สินทรัพย์รวม (เท่า)
(8) อายุของบริษัท (AGE) = จานวนปีนับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัท
(ปี)
(9) คุ ณ ภาพก าไร (EQ) = กระแสเงิ น สดจากกิ จ กรรม
ดาเนินงาน/กาไรสุทธิ (เท่า)

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ในงานวิจัยครั้งนี้คือ บริษัท
จดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ในกลุ่ ม เกษตรและอาหาร ในปี
2560 – 2562 จานวน 48 บริษัท (138 ข้อมูลรายปี โดยมีจานวน
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
สานั กงานสอบบัญ ชีในกลุ่ม Big 4, 0 เมื่อสานัก งานสอบบั ญ ชีใน
กลุ่มอื่นๆ
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การวิเคราะห์ข้อมูล
งานวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบแสดงรายงานประจาปี (56-1) ฐานข้อมูล SETSMART และ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา นอกจากนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาผลกระทบของคุณภาพการสอบบัญชีต่อคุณภาพกาไร โดยความถดถอยเชิงพหุ
โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาในงานวิจัยครั้งนี้เป็นกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง คือ กลุ่มเกษตรและอาหาร จานวน 48 บริษัท โดยเก็บ
รวบรวมข้อมูล ตั้งแต่ปี 2560 - 2562 รวมจานวน 3 ปี โดยแบบจาลองที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ
EQ = β0 + β1AT+ β2BIG4 + β3AF + β4UO + β5SIZE+ β6LEV+ β7 CFO+ β8 AGE +
ตารางที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานตัวแปรหุน่ โดยวิเคราะห์ผลจากข้อมูลรายปี (ระยะเวลาการสอบบัญชี , ขนาดของบริษัทสอบบัญชี, แสดงความเห็น
ของผู้สอบบัญชี)
ปีที่ศึกษา
2562
2561
2560
รวม

ระยะเวลาการสอบบัญชี
ไม่มีการเปลี่ยน มีการเปลี่ยน
ผู้สอบบัญชี
ผู้สอบบัญชี
20
26
21
27
17
27
58
80

ขนาดของบริษัทสอบบัญชี
BIG4
Non - BIG
37
37
36
110

ความเห็นของผู้สอบบัญชี
ไม่มีเงื่อนไข
มีเงื่อนไข

9
11
8
28

44
46
42
132

2
2
2
6

(80/138) และการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชี เป็นการแสดง
ความเห็ น แบบไม่ มี เงื่ อ นไข สู งถึ ง ร้ อ ยละ 95.65 (132/138) ซึ่ ง
หมายถึงงบการเงินแสดงตามถูกต้องที่ควรตามมาตรฐานรายงาน
ทางการเงิน

จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่าบริษัทในกลุ่มเกษตรและอาการมี
การเปลี่ ยนผู้ส อบบั ญ ชี ในระยะเวลา 3 ปี คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 57.97
(80/138) และบริ ษั ท ส่ วนใหญ่ เลื อกใช้ สานั ก งานสอบบั ญ ชี จาก
ส านั ก งานสอบบั ญ ชี ที่ อ ยู่ ในกลุ่ ม Big. 4 คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 79.14
ตารางที่ 2 แสดงลักษณะพื้นฐานของตัวแปร

ตัวแปร
Mean
Std. Deviation
3,345
3,019
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี (AF) : พันบาท
14.77
0.67
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี (AF) ** LN
29,897,945
96,110,265
ขนาดของบริษัท (SIZE) : พันบาท
15.78
1.36
ขนาดของบริษัท (SIZE) ** LN
2.98
7.77
ความเสีย่ งทางการเงิน (LEV) : เท่า
0.09
0.08
กระแสเงินสดจากการดาเนินงาน (CFO) : เท่า
34.89
12.36
อายุของบริษัท (AGE) : ปี
5.75
116.99
คุณภาพกาไร (EQ) : เท่า
หมายเหตุ: N = 138 Firm year observation
** เนื่องจากข้อมูลแจกแจงไม่ปกติ จึงปรับข้อมูลเพื่อให้ผ่านเงื่อนไขในการทดสอบข้อมูลทางสถิต
จากตารางที่ 2 พบว่า ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี (AF) มีค่าเฉลี่ย
3,345 พันบาท และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 3,019 พันบาท
และขนาดของบริ ษั ท มี ค่ า เฉลี่ ย 29,897,945 พั น บาท และค่ า
เบี่ ย งเบนมาตรฐาน เท่ ากั บ 96,110,265 พั น บาท จากข้ อ มู ล ค่ า
เบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรพบว่า มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานสูงนั่ น
คือมีความแตกต่างกันมากของค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีและ

Minimum
790
13.58
893,375
13.70
0.02
(0.17)
1.00
(861)

Maximum
18,145
16.71
634,050,559
20.27
73.85
0.31
71.00
1,028

ขนาดของบริษัทของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในกลุ่ม
เกษตรและอาหาร ผู้วิจัยจึงทาการตรวจสอบการแจกแจงของข้อมูล
เชิงปริมาณใน Box plot พบว่าข้อมูลกระจายตัวไม่ปกติ จึงปรับ
ข้อมูลเพื่อให้ผ่านเงื่อนไขในการทดสอบข้อมูลทางสถิติ (LN)
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ความเสี่ยงทางการเงิน (LEV มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.75 เท่า
ค่าเบี่ย งเบนมาตรฐาน 7.77 เท่ า โดยค่ าต่าสุด เท่ากับ 0.02 เท่ า
และค่าสูงสุดเท่ากับ 73.85 เท่า
กระแสเงินสดจากการดาเนินงาน (CFO) ค่าเฉลี่ยเท่ากับ
0.09 เท่า ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.08 เท่า โดยค่าต่าสุดเท่ากับ
-0.17 เท่า และค่าสูงสุดเท่ากับ 0.31 เท่า

อายุ ข องบริ ษั ท (AGE) ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 34.89 ปี ค่ า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 12.36 เท่า โดยค่าต่าสุดเท่ากับ 1 ปี เนื่องจาก
มีบริษัทที่จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ในปี 2561 และค่าสูงสุด
เท่ากับ 71 ปี
คุ ณ ภาพก าไร (EQ) ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 5.75 เท่ า ค่ า
เบี่ ย งเบนมาตรฐาน 116.99 เท่ า โดยค่ าต่ าสุ ด เท่ ากั บ -861 เท่ า
และค่าสูงสุดเท่ากับ 1,028 เท่า

ตารางที่ 3 แสดงค่าสหสัมพันธ์เพียร์สัน
ตัวแปร
AT
ระยะเวลาการสอบบัญชี (AT)
1
ขนาดของบริษัทสอบบัญชี (BIG4)
.138
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี (AF)
-.038
การแสดงความเห็นของผูส้ อบบัญชีแบบไม่มีเงื่อนไข (UO) .038
ขนาดของบริษัท (SIZE)
.007
ความเสีย่ งทางการเงิน (LEV)
-.070
กระแสเงินสดจากการดาเนินงาน (CFO)
.126
อายุของบริษัท (AGE)
-.208*
คุณภาพกาไร (EQ)
-.010
** p-value < 0.01 (two-tailed), * p-value < 0.05 (two-tailed)

BIG4

AF

UO

SIZE LEV CFO AGE EQ

1
**

.221
1
**
.334 .145
1
**
**
.349 .569 .174*
1
.066 -.034 .049 -.045
1
**
**
.245 .086 .220 .020 .061
1
.020 -.109 -.028 .009 .074 -.018
1
*
.168 .092 .018 -.045 .148 .163 -.002

1

ในขณะที่ขนาดของบริษัทสอบบัญชี ค่าธรรมเนียมการสอบบัญ ชี
การแสดงความเห็ น ของผู้ส อบบั ญ ชีแ บบไม่ มี เงื่อ นไข ขนาดของ
บริษัท และ กระแสเงินสดจากการดาเนินงาน มีความสัมพันธ์ในทิศ
ทางบวกกับคุณ ภาพกาไร โดยการแสดงผลการวิเคราะห์ สมการ
ถดถอยเชิงพหุ ดังตารางที่ 4

จากการวิเคราะห์ข้อมูลในตารางที่ 3 เป็นการตรวจสอบค่า
สัม ประสิท ธิ์สหสั มพั น ธ์ (r) ของตั วแปรแต่ ละคู่ข องกลุ่ มตั วอย่ าง
จากผลการทดสอบพบว่าค่า ตัวแปรอิสระ ค่าต่าสุด 0.007 - .569
ซึ่งมีความสัมพันธ์ไม่เกิน 0.65 จึงไม่เกิดปัญหา Multicollinearity
นอกจากนี้พบว่า ระยะเวลาการสอบบัญชี ความเสี่ยงทางการเงิน
และ อายุของบริษัท มีความสัมพันธ์ในทิศทางลบกับคุณภาพกาไร

ตารางที่ 4 แสดงผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการสอบบัญชีที่มีต่อคุณภาพกาไร
ตัวแปร

คุณภาพกาไร (EQ)
Coefficients T - Value
P-Value
-351.69
-1.55
0.12
5.20
0.25
0.80
75.49
2.73
0.01***
28.74
1.60
0.11
23.09
0.45
0.65
-4.43
-0.49
0.63
-2.34
-1.85
0.07**
270.78
2.20
0.03**
0.19
0.23
0.82

(Constant)
ระยะเวลาการสอบบัญชี (AT)
ขนาดของบริษัทสอบบัญชี (BIG4)
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี (AF)
การแสดงความเห็นของผูส้ อบบัญชีแบบไม่มีเงื่อนไข (UO)
ขนาดของบริษัท (SIZE)
ความเสีย่ งทางการเงิน (LEV)
กระแสเงินสดจากการดาเนินงาน (CFO)
อายุของบริษัท (AGE)
Adjusted R Square = 6.1%, Durbin-Watson = 2.158,
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[2] Baruch Lev. "On the Usefulness of Earnings and
Earnings Research: Lessons and Direction from Two
Decades of Empirical Research," Journal of
Accounting Research, Vol. 27, pp. 153–192, 1989.
[3] สั ต ต กม ล ตั น ติ วั ง ไพ ศ าล แ ล ะ ศิ ล ป พ ร ศ รี จั่ น เพ ชร.
"ความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสในการล้มละลายกับคุณภาพกาไร
," วารสารวิ ช าชี พ บั ญ ชี , ปี ที่ 11, ฉบั บ ที่ 30, หน้ า 41–50,
2558.
[4] ปิยะณัฐ ถุนพุทธดม และ สุรีย์ โบษกรนัฏ. "ผลกระทบคุณภาพ
การสอบบัญชีที่มีต่อผลการดาเนินงานของบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย," วารสารวิชาชีพบัญชี , ปีที่
15, ฉบับที่ 47, หน้า 17–31, 2562.
[5] Michael C. JENSEN, & William H. MECKLING. "THEORY
OF THE FIRM: MANAGERIAL BEHAVIOR, AGENCY
COSTS AND OWNERSHIP STRUCTURE," Journal of
Financial Economics, Vol. 3, pp. 305–360, 1976.
[6] พิ ช ญ์ ณั ฏ ฐ์ เส งี่ ย ม ก ล าง แ ล ะ ชุ ติ ม า น าค ป ระ สิ ท ธิ์ .
"ความสัมพันธ์ระหว่างการกากับดูแลกิจการกับการเลือกผู้สอบ
บัญ ชี: กรณี ศึ กษาบริษัท จดทะเบีย นในตลาดหลักทรัพ ย์แห่ ง
ประเทศไทย," วารสารชุมชนวิจัย, ปีที่ 10, ฉบับที่ 3, หน้า 73–
85, 2559.
[7] สุภรัตน์ ตันฑ์พรชัย. "ความสัมพันธ์ระหว่างการตกแต่งกาไรกับ
การก ากั บ ดู แ ลกิ จ การในกลุ่ ม อุ ต สาหกรรมเทคโนโลยี ที่ จ ด
ทะเบี ย นในตลาดหลั กทรัพ ย์แห่ งประเทศไทย," วิท ยานิ พ นธ์
บัญชีมหาบัณฑิต สาขาบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
[8] Linda Elizabeth DeANGELO. "AUDITOR SIZE AND
AUDIT QUALITY," Journal of Accounting and
Economics, Vol. 3, pp. 183–199, 1981.
[9] Watkins, A. L., Hillison, W. and Morecroft, & S. E.
"Auditing Practices and Organizational Efficiency in
Local Government Authorities: A Case Study of
Tanzania," Journal of Accounting Literature, Vol. 2,
No. 4, pp. 153–193, 2004.
[10] ณั ฐ ณิ ช า ฟู เฟื่ อ งสมบั ติ . "คุ ณ ภาพงานสอบบั ญ ชี แ ละการ
ตกแต่ งก าไร," วิท ยานิ พ นธ์ บั ญ ชี ม หาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ชาการ
บัญชีธุรกิจแบบบูรณาการ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559.

จากตารางที่ 4 ในการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุเพื่อทดสอบ
ผลกระทบคุณภาพการสอบบัญชีที่มีต่อคุณภาพกาไรของบริษัทจด
ทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร พบว่า ขนาดของ
บริษัทสอบบัญชี (BIG4) มีความสัมพันธ์ในทิศทางบวกกับคุณภาพ
กาไร สามารถอธิบายได้ว่าหากบริษัทมีการใช้บริการสานักงานสอบ
บัญชีที่เป็น Big 4 ก็จะทาให้บริษัทที่คุณภาพกาไรที่สูงขึ้น ในขณะที่
ระยะเวลาการสอบบัญ ชี (AT) ค่าธรรมเนียมการสอบบัญ ชี (AF)
การแสดงความเห็ น ของผู้ ส อบบั ญ ชีแ บบไม่ มี เงื่อ นไข (UO) ไม่ มี
ความสัมพันธ์กับคุณภาพกาไร นั่นหมายถึงคุณภาพกาไรของบริษัท
ไม่ได้ขึ้นอยู่กับปัจจัยเหล่านี้
ในส่วนของตัวแปรควบคุม พบว่า ความเสี่ยงทางการเงิน
(LEV) มีความสัมพันธ์ในทิศทางลบกับคุณภาพกาไร ส่วนกระแสเงิน
สดจากการดาเนิ น งาน (CFO) มี ค วามสั มพั น ธ์ในทิ ศ ทางบวกกั บ
คุ ณ ภาพก าไร โดยขนาดของบริ ษั ท (SIZE) และ อายุ ของบริษั ท
(AGE) ไม่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพกาไร

สรุปผลการศึกษา
จากการศึกษามีวัตถุประสงค์ เพื่อผลกระทบคุณภาพการสอบ
บัญชีที่มีต่อคุณภาพกาไรของบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรม
เกษตรและอาหาร ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า ขนาดของบริษัท
สอบบัญ ชี (BIG4) มีความสัมพันธ์ในทิศทางบวกกับคุณ ภาพกาไร
(ยอมรับสมมติฐานที่ 1) อธิบายได้ว่าสานักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่
(Big 4) ได้รับการกล่าวถึงจากนักวิจัยว่าเป็นการสะท้อนถึงคุณภาพ
ของการสอบบั ญ ชี มากกว่ า ส านั ก งานสอบบั ญ ชี (Non-Big 4)
เนื่ อ งจากมี ที ม ตรวจสอบที่ มี คุ ณ ภาพได้ รั บ การอบรมมาอย่ า งดี
พร้อมทั้งบริษัทเหล่านี้จะมีทรัพยากรพร้อม และมีความระมัดระวัง
เรื่องชื่อเสียงของตนเองเนื่องจากต้องสร้างความน่าเชื่อถือ จากการ
ทบทวนวรรณกรรมโดยรวม ขนาดของสานักงานสอบบัญชีขนาด
ใหญ่ส่งผลต่อผลการดาเนินงานบริษัทที่ดีขึ้น ข้อค้นพบนี้สนับสนุน
งานวิจัยงานวิจัยของ สัตตกมล ตันติวังไพศาล และ ศิลปพร ศรีจั่น
เพชร [3] ปิยะณัฐ ถุนพุทธดม และ สุรีย์ โบษกรนัฏ และ [6] พิชญ์
ณั ฏ ฐ์ เสงี่ ย มกลาง และ ชุ ติ ม า นาคประสิ ท ธิ์ ที่ อ้ า งอิ ง ในผล
การศึกษาไว้ว่าขนาดของสานักงานสอบบัญชีที่เป็น Big 4 นั้นเป็น
ปัจจัยที่สาคัญต่อรายงานทางการเงินที่สะท้อนไปยังคุณภาพกาไร
ของบริษัท

6. รายการอ้างอิง
[1] Ray Ball, & Philip Brown. "An Empirical Evaluation of
Accounting Income Numbers," Journal of Accounting
Research, Vol. 6, No. 2, pp. 159–178, 1968.
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการดาเนินงานโดยรวมและการดาเนินงานด้านการตลาด 2) วิเคราะห์สภาพแวดล้อม
และ 3) กาหนดกลยุทธ์การตลาดสาหรับ ผลิตภัณ ฑ์ของวิสาหกิจชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตาบลไทรน้อย อาเภอบางบาล
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีการสังเกต การสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้ให้ข้อมูลหลักจาก 6 วิสาหกิจชุมชน และเจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมจานวน
37 คน และการประชุมกลุ่ม โดยนาข้อมูลที่ได้มาทาการวิเคราะห์เชิงพรรณนาเกี่ยวกับ การดาเนินงานโดยรวม การดาเนินการด้านตลาด
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) และนาผลการวิเคราะห์ไปกาหนดกลยุทธ์การตลาดโดยใช้ Tows Matrix ผลการวิจัยพบว่า
สามารถกาหนดกลยุทธ์การตลาดได้ 4 กลยุทธ์ คือ 1) กลยุทธ์การใช้เทคโนโลยีในกระบวนการผลิต (SO) โดยใช้จุดแข็ง (S) มีผลิตภัณฑ์ที่มี
ชื่อเสียงได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ใช้โอกาส (O) ที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐในเรื่องเทคโนโลยีการผลิต 2) กลยุทธ์สร้าง
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ให้ แ ตกต่ า งเพื่ อ สร้างความได้ เปรี ย บทางการแข่ งขั น (ST) โดยใช้ จุ ด แข็ ง (S) มี ค วามรู้ภู มิ ปั ญ ญาในการผลิ ต ที่ สื บ ทอดมาจาก
บรรพบุรุษ กับอุปสรรค (T) มีคู่แข่งผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกัน 3) กลยุทธ์เพิ่มช่องทางการจาหน่ายด้วยสื่อการตลาดออนไลน์ (WO) แก้ไข
จุดอ่อน (W) ช่องทางการจาหน่ายที่มีน้อย กับโอกาส (O) ที่หน่วยงานภาครัฐสนับสนุนการเพิ่มช่องทางการจัดจาหน่ายและตลาดออนไลน์ และ
4) กลยุทธ์การสร้างองค์ความรู้ในเรื่องเทคโนโลยีการผลิตและการเข้าถึงแหล่งเงินทุน (WT) ลดจุดอ่อน (W) ความรู้ด้านเทคโนโลยีและแหล่ง
เงินทุนที่มีน้อย กับอุปสรรค (T) การมี คู่แข่งผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกัน ในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ โดยการกาหนดกลยุทธ์เป็นไปตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
คาสาคัญ: 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
ปี ให้ความสาคัญกับการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งและพึ่งตนเองได้
โดย ยึด “หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อให้เกิดบูรณาการ
การพัฒนาในทุกมิติอย่างสมเหตุสมผล มีความพอประมาณ และมี
ระบบภูมิคุ้มกันและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดีซึ่งเป็นเงื่อนไข
จาเป็นสาหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมุ่งเน้นการพัฒนาคนให้มีความ
เป็นคนที่สมบูรณ์สังคมไทยเป็นสังคมคุณภาพ [2]
จากการศึ กษาสภาพปัญหาของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือพบว่า มีปัญหา
ในเรื่องนโยบายภาครัฐและสิ่งที่รัฐสนับสนุนไม่สามารถตอบสนอง
ความต้องการ และไม่ทันต่อความเป็นจริงของการเปลี่ยนแปลงทาง
อุตสาหกรรม ปัญ หาทางการเงิน ปัญหาด้านแรงงาน โดยเฉพาะ
ทักษะแรงงานที่หายาก และแรงงานมีอัตราการเข้า และออกจาก
งานค่อนข้างสูง และขาดความรู้ความเข้าใจทางด้านการตลาด [4]
และจากการศึ ก ษาเกี่ย วกับ การพั ฒ นาอย่ างยั่ งยืน ของเกษตรกร
ชุมชนและวิสาหกิจชุมชน ที่อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี
พบว่าในส่วนของวิสาหกิจชุมชนจะต้องปรับปรุงการดาเนินงานใน
เรื่องการตลาด การบริหารการผลิต กระบวนการจัดการสินค้า และ
ความรับ ผิ ด ชอบต่ อ ชุ ม ชน [5] นอกจากนี้ ยั งได้ มี ก ารศึ ก ษาแนว
ทางการพั ฒ นาการด าเนิ น งานของวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนในเขตลุ่ ม
ทะเลสาบสงขลา พบว่า ปัจจัยทางด้านเทคโนโลยี และปัจจัยทาง
นิเวศวิทยา เป็นเป็นอุปสรรคต่อการดาเนินงาน ในด้านปัญหาและ
อุ ป สรรคในการด าเนิ น งานของวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน คื อ ปั ญ หาด้ า น
การตลาด ปัญหาด้านบัญชีและการเงิน ปัญหาด้านการผลิต ปัญหา
ด้ า นการใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ ปั ญ หาด้ า นการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ และปัญหาต้นทุนการผลิต โดยแนวทางการพัฒนาการ
ดาเนิ น งานของวิส าหกิ จ ชุ ม ชน หน่ วยงานภาครัฐเป็ น หน่ ว ยงาน
สาคัญของการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ทั้งในด้านการให้ความรู้ การ
พั ฒ นาทั ก ษะด้ า นต่ า งๆ การสนั บ สนุ น ด้ านการตลาด และการ
กาหนดระเบียบต่างๆ เพื่อสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน [6] และจาก
การทบทวนปั ญ หาของวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนในพื้ น ที่ จั งหวั ด นครปฐม
จังหวัดราชบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดกาญจนบุรี พบว่า มี
ปัญหาในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน แม้ว่าปัจจุบันสถาบันการเงินให้
ความสาคัญ กับกลุ่มดังกล่าว แต่ห ากมีผลิต ภัณ ฑ์ สินเชื่อเป็ นการ
เฉพาะ ทั้งที่ใช้หลักทรัพย์ค้าประกันหรือใช้เฉพาะบุคคลค้าประกัน
ส่งผลให้ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้เท่าที่ควรเพราะวิสาหกิจ
ชุมชนส่วนใหญ่ขาดความรู้และความเข้าใจด้านการขอสินเชื่ อ [7]
จะเห็นได้ว่าสภาพปัญหาของวิสาหกิจชุมชนในหลายภูมิภาคที่กล่าว
มาข้างต้นนั้น มีลักษณะปัญหาใกล้เคียงกัน โดยเฉพาะในด้านการ

1. บทนา (Introduction)
วิส าหกิ จ ชุ ม ชนถื อ เปนองคกรภาคประชาชน ที่ เกิ ด จากการ
รวมตั ว ของคนในชุ ม ชน เพื่ อ ประกอบธุ ร กิ จ ในระดั บ รากหญ้ า
ที่มิได้เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายแพงและพาณิชย์ ไม่มีระบบการ
ทางานที่ชัดเจน ทาใหการดาเนินงานของวิสาหกิจชุมชนบางแห่งไม่
เป็ น ที่ ย อมรับ ของหน่ วยงานรั ฐ หรื อ เอกชน มี ก ารสนั บ สนุ น จาก
ภาครั ฐ บาลบ้ า ง แต่ บ างครั้ ง ไม่ ต รงกั บ ความต้ อ งการที่ แ ท้ จ ริ ง
ของเขา ตอมาวิสาหกิจชุมชนได้ ถูกจัด เป็นนโยบายการแก้ปัญ หา
ในภาพรวมของประเทศ เนื่ อ งจากวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนเป็ น การ
ประกอบการเพื่อการจัดการทุนของชุ มชน โดยคนในชุมชนอย่ าง
สร้างสรรค์ เพื่ อสร้างรายได้ และการพึ่ งพาตนเองของครอบครัว
ชุ ม ชนและระหว่ า งชุ ม ชน นอกจากนี้ วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนยั ง เป็ น
องค์ประกอบของเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ที่มีความสาคัญ ในการขั บเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน สร้างรากฐานที่
มั่ น คงใหกั บ ประเทศ วิส าหกิ จ ชุ ม ชนจึ งน าไปสู่ ก ารเป็ น รากฐาน
เศรษฐกิจที่มั่นคงและยั่งยืนของระบบเศรษฐกิจระดับประเทศอยาง
แท้ จริง และรัฐบาลยั งเห็ น ว่า เศรษฐกิ จชุ มชนซึ่งรวมถึ ง วิส าหกิ จ
ชุ ม ชนเป็ น พื้ น ฐานของการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ แบบพอเพี ย ง แต่ มี
วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนบางส่ ว นที่ อ ยู่ ในระดั บ ไม่ พ ร้ อ มที่ จ ะแข่ งขั น ทาง
ทางการค้า สมควรให้มีการส่งเสริมความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
การสร้างรายได้การชวยเหลือซึ่งกันและกัน การพัฒนความสามารถ
ในการจัดการ และการพัฒนารูปแบบของวิสาหกิจชุมชน อันจะทา
ให้ชุมชนพึ่งพาตนเองได้ และพัฒ นาระบบเศรษฐกิจชุมชนใหให้ มี
ความเข้มแข็งพร้อมสาหรับการแข่งขันทางการค้าในอนาคต ไม่ว่า
จะเป็ น ในระดั บ ใด รวมไปถึ ง การพั ฒ นาวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนไปสู่
ผู้ประกอบกิจการขนาดย่อมและขนาดกลางต่อไป [1]
ตลาดของวิส าหกิ จ ชุม ชนจึ งเป็ น ระบบที่ มี ลัก ษณะเฉพาะตั ว
ทีแ่ ตกต่างจากระบบตลาดโครงสร้างหลั กเพราะปัจจัยหลักที่สาคัญ
ในการกาหนดตลาด คือ การพึ่ งตนเอง การพึ่ งพาอาศั ยการเน้ น
คุณภาพและคุณธรรม 1) ตลาดในระดับแรก คือ การอุปโภคบริโภค
ในครอบครัว 2) ตลาดระดับที่สอง คือ เพื่อนบ้านในชุมชนเดียวกัน
3) ตลาดระดั บ ที่ ส าม คื อ ชุ ม ชนในเครื อ ข่ า ยเดี ย วกั น และ 4)
ตลาดระดับที่สี่ คือการตลาดนอกชุมชน ซึ่งเป็นการนาสินค้าทีเ่ หลือ
จากการใช้ภายในชุมชนออกจาหน่าย นารายได้จากภายนอกเข้าสู่
ชุมชนเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ [3]
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับ ปัจจุบัน คือ ฉบับ
ที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) [2] ที่มุ่งต่อยอดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาระยะยาวตามยุทธศาสตร์ชาติ 20
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ขาดความรู้ ใ นด้ า นต่ า งๆ อั น เป็ น ปั จ จั ย ส าคั ญ ที่ จ ะส่ ง ผลต่ อ
ความสาเร็จของวิสาหกิจชุมชน เช่น ด้านการตลาด ด้านบัญชีและ
การเงิน ด้านการบริหารการผลิต ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านการเข้าถึงแหล่งเงินทุน เป็นต้น
จากการที่ผู้วิจัยได้ลงพื้นที่เพื่อทาการพัฒนาโจทย์วิจัยร่วมกับ
ชุมชนในตาบลไทรน้อย อาเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พบว่าวิสาหกิจชุมชนมีสภาพปัญหาไม่แตกต่างชุมชนอื่น ดังกล่าว
มาแล้วข้างต้น โดยเฉพะสภาพปัญหาด้านการตลาด ด้านการผลิต
ด้านเทคโนโลยี และการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาวิจัย
กลยุทธ์การตลาดสาหรับวิสาหกิจชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ตาบลไทรน้อย อาเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1.1 วัตถุประสงค์ในการวิจัย
1.1.1 เพื่ อศึ กษาการดาเนิ น งานโดยรวมและการด าเนิ นงานด้ าน
การตลาดของวิสาหกิจชุมชน
1.1.2 เพื่ อ วิ เคราะห์ ส ภาพแวดล้ อ มภายในและภายนอกในการ
ดาเนินงานด้านการตลาดของวิสาหกิจชุมชน
1.1.3 เพื่อกาหนดกลยุทธ์การตลาดสาหรับวิสาหกิจชุมชนตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตาบลไทรน้อย อาเภอบางบาล จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
1.2 การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
1.2.1 แนวคิดเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งเป็ น ปรั ชญาที่ ชี้แ นะแนวทางการ
ดารงอยู่ และปฏิบัติตนในทางที่ควรจะเป็น โดยมีพื้นฐานมาจากวิถี
ชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทย สามารถนามาประยุกต์ใช้ และเป็นการ
มองโลกเชิงระบบที่ มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มุ่งเน้นการ
รอดพ้นจากภัย และวิกฤต เพื่อความมั่นคง และความยั่งยืนของการ
พัฒ นา หลั กปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีห ลักการสาคัญ เรีย กว่า
3 ห่วง 2 เงื่อนไข ได้แก่ 1) พอประมาณ คือ ผลิตอยู่ในระดับสมดุล
และสามารถพึ่ งตั ว เองได้ โ ดยการผลิ ต เอง 2) มี เ หตุ ผ ล มี ก าร
1.3 กรอบแนวคิดในการวิจัย
การดาเนินงานโดยรวม
1. ข้อมูลพื้นฐาน
2. ลักษณะทางสังคมและเศรษฐกิจ
3. การบริหารจัดการตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

ตัดสินใจบนหลักของเหตุผลโดยคานึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจาก
การผลิตนั้นอย่างรอบคอบ 3) ภูมิคุ้มกัน คือ มีภูมิคุ้มกันในเรื่องการ
เปลี่ ย นแปลงในอนาคต และ 2 เงื่ อ นไข คื อ เงื่ อ นไขความรู้
มีการศึกษาหาความรู้เพื่อใช้เป็นประโยชน์ในการตัดสินใจที่ถูกต้อง
ในส่ ว นของเงื่ อ นไขคุ ณ ธรรม คื อ มี ค วามอดทนพากเพี ย ร
ใช้สติปัญญาจนประสบความสาเร็จ ซึ่งเป็นผลจากการปฏิบัติตาม
แนวทางวิถีแห่งความพอเพียง [9]
1.2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
การวิเคราะห์ สภาพแวดล้อ มภายนอกขององค์ การ หรือการ
วิเคราะห์ SWOT ถือเป็นสิ่งจาเป็นต่อองค์การเพื่อใช้ในการกาหนด
กลยุทธ์ เป็นเครื่องมือสาหรับการประเมินองค์การ ซึ่งประกอบด้วย
4 องค์ประกอบ
ในการวิเคราะห์ SWOT ทาให้ผู้บริหารสามารถทราบถึงจุดแข็ง
จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคขององค์การแล้ว ผู้บริหารยังสามารถ
นาแนวคิดไปต่อยอดในการกาหนดกลยุทธ์รูปแบบ TOWS Matrix
เพื่อสร้างกลยุทธ์เชิงสถานการณ์ได้อีกด้วยการกาหนดกลยุทธ์แบบ
TOWS Matrix สามารถท าได้ห ลังจากการวิเคราะห์ SWOT ของ
องค์ ก ารแล้ ว โดยเป็ น การน าข้ อ มู ล มาวิ เ คราะห์ ใ นรู ป แบบ
ความสัมพันธ์เพื่อกาหนดออกมาเป็นยุทธศาสตร์หรื อกลยุทธ์ได้ 4
กลยุทธ์ คือ กลยุทธ์ SO เป็นการใช้ข้อดีจาก จุดแข็งในโอกาส เพื่อ
สร้างข้อได้เปรียบทางการแข่งขันในส่วนของกลยุทธ์ ST เป็นการใช้
จุดแข็งเพื่ อลดอุปสรรคให้ เหลือน้อยที่สุด องค์การอาจใช้จุดแข็ง
ด้านเทคโนโลยี การเงิน การบริหารจัดการ หรือการตลาด เพื่อขจัด
อุปสรรคจากคู่แข่งขัน เป็นต้ น ในส่วนของกลยุท ธ์ WO เป็ นการ
ปรั บ ปรุ งจุ ด อ่ อ นผ่ า นการใช้ โ อกาส และกลยุ ท ธ์ WT เป็ น การ
ประเมินจุดอ่อน เพื่อลดอุปสรรคให้เหลือน้อยที่สุด เช่น ใช้วิธีการ
ร่วมลงทุน การลดค่าใช้จ่าย การเลิกผลิตผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีกาไร [12]

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis)
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
จุดแข็ง Strengths และ จุดอ่อน Weaknesses
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก
โอกาส Opportunities และ อุปสรรค Threats

การดาเนินงานด้านการตลาด (4P)

การกาหนดกลยุทธ์การตลาด (TOWS Matrix)
1. กลยุทธ์ SO ใช้จุดแข็งที่มอี ยู่ เพื่อแสวงหาโอกาส
2. กลยุทธ์ ST ใช้จุดแข็งที่มีอยูเ่ พื่อหลีกเลี่ยงอุปสรรค
3. กลยุทธ์ WO แก้ไขจุดอ่อนเพื่อแสวงหาโอกาส
4. กลยุทธ์ WT ลดจุดอ่อนเพื่อหลีกเลี่ยงอุปสรรคให้
เหลือน้อยที่สุด

รูปที่ 4 กรอบแนวคิดในการวิจัย

2. ขอบเขตการวิจัย

4) การเกษตรและแปรรูปบ้านมอญ 5) ทัตเทพการเกษตร และ 6)
น้าพริกกุ้งกรุงเก่า
2.1.2 ด้านผู้ให้ข้อมูลหลัก
ผู้ ให้ ข้ อมู ลหลั ก คื อ ประธาน และสมาชิ กกลุ่ มวิ สาหกิ จชุ มชน
จานวน 36 คน จาก 6 วิสาหกิจชุมชนวิสาหกิจละ 6 คน ในตาบลไทร
น้อย อาเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และเจ้าหน้าที่ ของ

2.1.1 ด้านพื้นที่
พื้ น ที่ ในการวิ จั ย ครั้ งนี้ อ ยู่ ในต าบลไทรน้ อ ย อ าเภอบางบาล
จานวน 6 วิสาหกิจชุมชน คือ 1) กลุ่มน้าดื่มเทพนาคา 2) การผลิต
สินค้าตากะลาเพื่อสุขภาพ 3) การเกษตรและแปรรูปบ้านทางหลวง
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นาคา ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อประกอบอาชีพเป็นอาชีพหลัก สนองนโยบายของ
ภาครัฐ เพื่อให้เกิดความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของ
สมาชิกเพื่อสร้างรายได้หลักให้กับสมาชิกในกลุ่ม จานวนสมาชิกเริ่มต้น
และปัจจุ บันส่วนใหญ่ มี จานวนสมาชิก 7 คน ยกเว้นวิสาหกิ จชุมชน
กลุ่มน้าดื่มเทพนาคา ที่มีสมาชิกในกลุ่มจานวน 68 คน
4.1.2 ลักษณะทางสังคมและเศรษฐกิจของวิสาหกิจชุมชน
เพศและอายุ ประธานและสมาชิ ก วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนส่ วนใหญ่
เป็ นเพศหญิ ง สาหรับอายุของประธานและ สมาชิกส่ วนใหญ่ มี อายุ
มากกว่า 60 ปี ถือว่ามีอายุค่อนข้างสูง
สถานภาพสมรสและระดับการศึกษา ประธานวิสาหกิจและสมาชิก
ส่ ว น ให ญ่ มี ส ถ า น ภ า พ ส ม ร ส แ ล้ ว ส า ห รั บ ก า ร ศึ ก ษ า
ส่วนใหญ่ สมาชิกมีการศึกษาในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
ย ก เว้ น ป ร ะ ธาน วิ ส า ห กิ จ ชุ ม ช น ก ลุ่ ม น้ า ดื่ ม เท พ น า ค า
ที่จบการศึกษาระดับปริญญาโท จะเห็นได้ว่ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนส่วน
ใหญ่ สมาชิกมีระดับการศึกษาไม่สูงนัก
เงินลงทุ นเริ่มแรก เงินทุ นหมุ นเวียน และแหล่ งเงินทุ นหลั กของ
วิสาหกิ จ ส่ วนใหญ่ เป็ นเงินจากการร่ วมหุ้ นของสมาชิ ก หลั งจากได้
ดาเนินกิจกรรมในแต่ละวิสาหกิจชุมชนได้ระยะหนึ่ง จะได้รับเงินทุน
ช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐ และสินเชื่อจากธนาคาร
การสนั บ สนุ น จากหน่ วยภายนอก วิ ส าหกิ จชุ ม ชนได้ รั บ การ
สนั บ สนุ นจากภาครั ฐ และเอกชน สถาบั นการศึ กษา ได้ แก่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระ
นคร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาลัยดุสิตธานี หน่วยงานภาครัฐ
ได้ แก่ เกษตรอ าเภอบางบาล ส านั กงานพาณิ ชย์ จั งหวัด ส านั กงาน
สาธารณสุ ขจั งหวั ด รวมทั้ งธนาคารเพื่ อเกษตรและสหกรณ์ และ
ธนาคารออมสิน เป็นต้น
4.1.3 การบริหารจัดการวิสาหกิจตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ผลการศึกษาการบริหารจัดการพบว่ามีการน้อมนาหลักปรัชญา
เศรษฐกิ จพอเพี ยงตั้ งแต่ เริ่ มการจั ดตั้ งวิ สาหกิ จชุ มชนที่ เกิ ดจาการ
รวมกลุ่ ม การลงทุ นหุ้ นของสมาชิ กในกลุ่ มเพื่ อท ากิจกรรมที่ มี ความ
พอประมาณในระยะแรก คือผลิตสินค้าพอประมาณและสามารถพึ่ ง
ตัวเองได้ โดยการผลิ ตเอง ความมี เหตุ ผลโดยคานึ งถึ งผลที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้นจากการทากิจกรรมอย่างรอบคอบโดยการจดบันทึกทุกครั้งที่มี
กิจกรรมรายรับรายจ่าย การจัดทาบัญชีของวิสาหกิจชุมชน และการมี
ภูมิคุ้มกัน เรื่องการยอมรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายใน
และภายนอก เช่น คู่แข่ง แรงงานฝีมือ สภาพเศรษฐกิจและเทคโนโลยี
ต่างๆ โดยการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตและวิเคราะห์ความเป็นไป
ได้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในอนาคต นอกจากนี้ยังพบว่ามีการดาเนิน
กิจกรรมตามเงื่อนไข คือ เงื่อนไขความรู้ โดยมีการศึกษาหาความรู้โดย
การเข้ ารั บการอบรมหรื อสั มมนาที่ เกี่ ยวข้ อง การศึ กษาดู งานนอก
สถานที่ และกิ จการเรียนรู้ เกี่ ยวกั บการด าเนิ นงานและการประเมิ น
ระดั บศักยภาพของวิสาหกิจชุมชน และในส่วนของเงื่อนไขคุณธรรม

ส านั กงานเกษตรอ าเภอบางบาลผู้ รั บผิ ดชอบงานวิ สาหกิ จชุ มชน
จานวน 1 คน รวมเป็นจานวนทั้งสิ้น 37 คน
2.1.3 ด้านเนื้อหา
การดาเนินงานโดยรวม ได้แก่ ประเภทผลิตภัณฑ์ ข้อมู ลสมาชิก
และการบริ ห ารจั ดการตามาหลั กปรั ชญาเศรษฐกิ จพอเพี ยง การ
ด าเนิ นงานด้ านการตลาด ซึ่ งเน้ นส่ วนประสมทางการตลาด การ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในภายนอก (SWOT analysis) ตามหลัก
ปรั ช ญ าเศรษฐกิ จพอเพี ยง และก าหนดกลยุ ทธ์ ก ารตลาด
โดยใช้ TOWS Matrix

3. วิธีดาเนินการวิจัย

1. เก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมู ลปฐมภู มิด้วยวิธีการสังเกตุ
และสั มภาษณ์ เชิ งลึ ก (In-depth Interview) ผู้ให้ ข้ อมู ล 6 วิสาหกิ จ
ชุ มชน และเจ้ าหน้ าที่ ของรั ฐ จ านวน 37 คน และการประชุ มกลุ่ ม
(Focus Group) พื่อศึกษาสภาพการดาเนินงานโดยรวมและสภาพการ
ดาเนินงานด้านการตลาดของวิสาหกิจชุมชน
2. ท าการตรวจสอบความน่ าเชื่ อ ถื อ ของข้ อ มู ล ด้ ว ยวิ ธี ก าร
ตรวจสอบสามเส้า (Triangulation) เปรียบเทียบข้อมูลจากการสังเกต
กั บการสั มภาษณ์ เปรี ยบเที ยบกั บสิ่ งที่ ผู้ ให้ ข้ อมู ลหลั กได้ พู ด ความ
แน่นอนของคาพูดในเรื่องเดียวกันจากผู้ให้ข้อมูลหลายคน
3. เก็ บรวบรวมข้ อมู ลทุ ติ ยภู มิ จากแนวคิดทฤษฎี และงานวิจั ยที่
เกี่ ยวข้ องซึ่ งจั ดเก็ บในรู ปแบบ หนั งสื อ รายงานวิ จั ย วิ ทยานิ พนธ์
บทความในวารสารวิจัย และเอกสารทางวิชาการต่างๆ โดยรวบรวม
จากส านั ก งานเกษตรอ าเภอ และห้ อ งสมุ ด รวมทั้ งสื บ ค้ น จาก
อินเตอร์เน็ต
4. การวิเคราะห์ข้อมูล แบ่งเป็นการวิเคราะห์เชิงพรรณนาเกี่ยวกับ
การดาเนินงานโดยรวม การดาเนินการด้านตลาด และการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT analysis)
5. กาหนดกลยุทธ์การพั ฒนาตลาดโดยใช้ TOWS Matrix จากผล
การวิ เคราะห์ SWOT ซึ่ งก าหนดกลยุ ทธ์ 4 รู ป แบบ ได้ แก่
1) กลยุทธ์ SO 2) กลยุทธ์ ST 3) กลยุทธ์ WO และ 4) กลยุทธ์ WT

4. ผลการวิจัย

4.1 สภาพการดาเนินงานโดยรวมของวิสาหกิจชุมชน
4.1.1 ข้อมูลพื้นฐานของวิสาหกิจชุมชน
ระยะเวลาการก่ อตั้ งและจดทะเบี ยนเป็ นวิ สาหกิ จ ชุ มชนตั้ งแต่
ปี พ.ศ.2551 เป็นต้นมา โดยวิสาหกิจชุมชนกลุ่มน้าดื่มเทพนาคา และ
วิสาหกิจชุมชนการผลิตสินค้าตากะลาเพื่อสุขภาพ จดทะเบียน ปี พ.ศ.
2551 วิ สาหกิ จชุ มชนการเกษตรและแปรรู ปบ้ านทางหลวง และ
วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนการเกษตรและแปรรู ป บ้ า นมอญ จดทะเบี ย น
ปี พ.ศ. 2561 วิสาหกิจชุมชนน้าพริกกุ้งกรุงเก่า และวิสาหกิจชุมชนทัต
เทพการเกษตร จดทะเบียน ปี พ.ศ. 2562
วัตถุประสงค์การก่อตั้งวิสาหกิจชุมชนเพื่อประกอบอาชีพรองเพื่อ
การสร้างรายได้เพิ่มให้กับสมาชิก ยกเว้นวิสาหกิจชุมชนกลุ่มน้าดื่มเทพ
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4.2.2 ด้านราคา (Price) วิสาหกิจชุมชนมีการกาหนดราคาขาย
ของผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมจากราคาท้องตลาด แต่ในการคิดต้นทุน
การผลิตของวิสาหกิจไม่ครบถ้วน เช่น ไม่ได้รวมค่าแรงของสมาชิก
ค่าเสื่อมราคาของเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ในการผลิต สาหรับป้าย
แสดงราคาสินค้าไม่มีติดป้ายแสดงราคาสินค้าอาจเป็นเพราะสินค้า
ส่วนใหญ่ขายส่งผ่านร้านค้าทั่วไปในชุมชน และร้านค้าเป็นผู้กาหนด
ราคาขายเอง ส่วนวิสาหกิจชุมชนที่มีหน้าร้านจาหน่ายผลิตภัณ ฑ์
ของตนเองจะมีการติดป้ายแสดงราคาสินค้า
4.2.3 ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย (Place) วิสาหกิจชุมชนส่วน
ใหญ่เลือกช่องทางการจัดจาหน่ายในพื้นที่เป็นหลัก คือ ร้านค้าและ
ตลาดในชุมชน บางวิสาหกิจ จาหน่ายผ่านคนกลาง ที่ทาการกลุ่ม
และงานแสดงสินค้า
4.2.4 ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) มีการลดราคา
กรณีซื้อปริมาณมาก การจัดแสดงสินค้าในงานแสดงสินค้าต่าง ๆ ที่
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนจัดขึ้น
4.3 สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของวิสาหกิจชุมชน
4.3.1 จุ ด แข็ ง (Strengths) ผลิ ต ภั ณ ฑ์ มี ชื่ อ เสี ย งและได้ รั บ
การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน มีแหล่งวัตถุดิบที่หาได้ง่ายใน
ท้องถิ่น มีความรู้ภูมิปัญญาในการผลิตที่สืบทอดจากบรรพบุรุษ
4.3.2 จุ ด อ่ อ น (Weaknesses) ช่ อ งทางการจั ด จ าหน่ า ยน้ อ ย
ขาดความรู้ในเรื่องเทคโนโลยีการผลิต และการเข้าถึงแหล่งเงินทุน
4.3.3 โอกาส (Opportunities) หน่วยงานภาครัฐและเอกชนให้
การสนับสนุนเทคโนโลยีการผลิต การพัฒนาบรรจุภัณ ฑ์และตรา
สินค้า การเพิ่มช่องทางการจัดจาหน่าย และการตลาดออนไลน์
4.3.4 อุ ป สรรค (Threats) มี คู่ แ ข่ งผลิ ต ภั ณ ฑ์ ป ระเภทเดี ย วใน
อุตสาหกรรมใหญ่ การขาดความเสถียรภาพทางการเมือง ส่งผลต่อ
นโยบายภาครัฐที่สนับสนุนวิสาหกิจชุมชนขาดความต่อเนื่อง สภาพ
เศรษฐกิจไม่ดีส่งต่อการกาลังซื้อที่ลดลง
4.4 กลยุทธ์การตลาดของวิสาหกิจชุมชน
จากสภาพการด าเนิ น งานโดยรวม และการด าเนิ น การด้ า น
การตลาด และผลวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของวิสาหกิจชุมชน ตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งนาไปกาหนดกลยุทธ์ได้ต่อไปนี้

คือ มีการจัดสรรกาไรให้กับสมาชิกตามจานวนหุ้นอย่างเป็นธรรม โดย
สมาชิกมีความอดทนพากเพียร ใช้สติปัญญาในการผลิตการจาหน่าย
จนประสบความส าเร็จ ซึ่งเป็ นการปฏิบั ติ ตามแนวทางวิถีแห่งความ
พอเพียง
4.2 สภาพการดาเนินงานด้านการตลาดของวิสาหกิจชุมชน
4.2.1 ด้านผลิตภัณฑ์ (Product)
ส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์ ประเภทอาหาร ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่ม
น้าดื่มเทพนาคา มีผลิตภัณฑ์หลักคือ น้าดื่ม ผลิตภัณฑ์รอง คือ ขนม
ไทย และธุรกิจบริการโฮมสเตย์ วิสาหกิจชุมชนการเกษตรและแปรรูป
บ้านทางหลวง และวิสาหกิจชุมชนการเกษตรและแปรรูปบ้ านมอญ
เป็ นผลิตภั ณฑ์ ที่แปรรูปจากผลิตผลการเกษตรเป็นอาหาร วิสาหกิ จ
ชุมชนน้าพริกกุ้งกรุงเก่า มีผลิตภัณฑ์หลักเป็นน้าพริกแกง ผลิตภัณฑ์
รองเป็นแกงสาเร็จ และวิสาหกิจชุมชนทัตเทพการเกษตร ผลิตภัณฑ์
หลักเป็นเห็ดหลินจือและถั่งเช่า วิสาหกิจชุมชนการผลิตสินค้าตากะลา
เพื่อสุขภาพ ผลิตภัณฑ์หลัก คือ ตากะลาเพื่อสุขภาพ ผลิตภัณฑ์รอง
เป็นยาดมสมุนไพร ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่อาหาร โดยผลิตภัณฑ์ส่วน
ใหญ่เกิดจากความรู้ภูมิปัญญาสืบทอดจากบรรพบุรุษ
แหล่ งที่ มาของวัตถุดิ บหลักและเทคโนโลยีในการผลิต วิสาหกิ จ
ชุมชนส่วนใหญ่ จะใช้วัตถุดิบในชุมชน เช่น ไข่เป็ด สั่งซื้อจากฟาร์มใน
ชุมชน แป้ง น้าตาล ซื้อจากร้านค้าในชุมชน พืชผักสมุนไพรเป็นผลิตผล
การเกษตรจากชุมชนที่วิสาหกิจชุมชนนั้นตั้งอยู่ เพื่ออุดหนุนสินค้าใน
ชุมชนฯ ส่วนเทคโนโลยีการผลิตส่วนใหญ่ได้รับการสนับจากหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน เช่น เครื่องตีไข่ เครื่องอบขนม เครื่องขัดกะลา เป็น
ต้น
บรรจุภัณฑ์ฉลากและตราสินค้าของวิสาหกิจชุมชนส่วนใหญ่เริ่มต้น
ใช้บรรจุภัณฑ์ที่มีลักษณะพื้นฐานใช้ตราตามชื่อผลิตภัณฑ์ที่ง่ายต่อการ
จดจา ต่อมาได้มี การพัฒนาบรรจุภั ณฑ์ฉลากและตราสินค้าจากการ
สนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐมากขึ้น
การรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ วิสาหกิจชุมชนส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับ
การรับรองคุณภาพหรือมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ยกเว้นวิสาหกิจกลุ่มน้าดื่ม
เทพนาคา ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ เครื่องหมาย อย. และ
ผลิ ตภั ณ ฑ์ OTOP มี ห้ อง Primary GMP ซึ่ งขนมฝอยทองได้ 5 ดาว
ขนมทองหยอด เม็ดขนุนได้ 4 ดาว และขนมจ่ามงกุฎได้ 3 ดาว

ตารางที่ 1 กาหนดกลยุทธ์การตลาดของวิสาหกิจชุมชนด้วยวิธีการ TOWS Matrix
Internal
External
โอกาส (Opportunities)

จุดแข็ง (Strengths)

จุดอ่อน (Weaknesses)

กลยุทธ์เชิงรุก (SO)
กลยุทธ์การใช้เทคโนโลยีในกระบวนการผลิต
จุดแข็ง (S) มีผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
โอกาส (O) ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐในเรื่อง
เทคโนโลยีการผลิต

กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO)
กลยุทธ์เพิ่มช่องทางการจาหน่ายด้วยการตลาด
ออนไลน์
จุดอ่อน (W) ช่องทางการจาหน่ายที่มีน้อย
โอกาส (O) หน่วยงานภาครัฐสนับสนุนการเพิ่ม
ช่องทางการจัดจาหน่ายและตลาดออนไลน์
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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

และคุณภาพเป็นที่ยอมรับ สมาชิกมีความรู้ภูมิปัญญาที่สืบทอดจาก
บรรพบุรุษ จุดอ่อน คือ ช่องทางการจัดจาหน่ายที่มีน้อย สมาชิกขาด
ความรู้ในเรื่องเทคโนโลยีการผลิต และการเข้าถึงแหล่งเงินทุน โอกาส
คือ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนสนับสนุนเรื่องเทคโนโลยีการผลิต การ
พั ฒนาบรรจุ ภั ณฑ์ และตราสิ นค้ า การเพิ่ มช่ องทางการจั ดจ าหน่ าย
การตลาดออนไลน์ อุ ป สรรค มี คู่ แข่ งผลิ ตภั ณ ฑ์ ประเภทเดี ยวใน
อุตสาหกรรมใหญ่ การขาดเสถียรภาพทางการเมืองส่งผลต่อนโยบาย
ภาครัฐที่สนับสนุนวิสาหกิจชุมชนขาดความต่อเนื่อง สภาพเศรษฐกิจไม่
ดีส่งต่อการกาลังซื้อที่ลดลง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธงพล พรหม
สาขา ณ สกลนคร [4] ที่ได้ศึกษาสภาพปัญหาของวิสาหกิจชุมชนในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือที่พบว่ามีปัญหาทางการเงิน เช่น ไม่สามารถยืมเงิน
จากสถาบันการเงิน และขาดความรู้ความสามารถด้านต่างๆ
จากผลการกาหนดกลยุทธ์การตลาดของวิสาหกิจชุมชนได้จานวน
4 กลยุทธ์ สามารถอภิปรายเป็นกลยุทธ์ดังนี้
1) กลยุ ท ธ์ การใช้ เทคโนโลยี ในกระบวนการผลิ ต จากจุ ดแข็ ง
มีผลิตภั ณฑ์ ที่ มี ชื่อเสี ยงได้รั บมาตรฐานผลิตภั ณฑ์ ชุมชน กับโอกาส
ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐในเรื่องเทคโนโลยีการผลิตซึ่ง
สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของเฉลิ ม พล จตุ พ ร และคณะ [5] ที่ ได้
ทาการศึกษาการพัฒนาอย่างยั่งยืนของเกษตรกรชุมชน และวิสาหกิจ
ชุ มชน ที่ อ าเภอเฉลิ มพระเกี ยรติ จั งหวั ดสระบุ รี เรื่ องนโยบายการ
สนับสนุนของภาครัฐ และสิ่งที่รัฐไม่สามารถตอบสนองความต้องการ
ในส่วนของวิสาหกิจชุมชนจะต้องปรับปรุงการดาเนินงานใน เรื่อง การ
บริหารการผลิต การจัดการสินค้า และความรับผิดชอบต่อชุมชน
2) กลยุทธ์เพิ่มช่องทางการจาหน่ายด้วยสื่อการตลาดออนไลน์
จากจุดอ่อนช่องทางการจาหน่ายที่มีน้อย กับโอกาสหน่วยงานภาครัฐ
สนั บสนุ นการเพิ่ มช่ องทางการจั ดจ าหน่ ายและตลาดออนไลน์ ซึ่ ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของสุวนาถ ทองสองยอด และ ภีรกาญจน์ ไค่นุ่น
นา [10] ที่ ได้ ท าการศึ กษาวิ จั ย เรื่ อง แนวทางการพั ฒ นาช่ องทาง
การตลาดของผลิตภัณฑ์เกลือตาบลบานา จังหวัดปัตตานี ที่ได้เสนอกล
ยุทธ์เพื่อการพัฒนาช่องทางการตลาดด้วยการจาหน่ายผ่านสื่อออนไลน์
3) กลยุ ทธ์ สร้างผลิ ตภั ณฑ์ ให้ แตกต่ างเพื่ อสร้างความได้ เปรี ยบ
ทางการแข่ งขั น จากจุ ด แข็ ง ความรู้ ภู มิ ปั ญ ญาที่ สื บทอดมา
จากบรรพบุ รุ ษ กั บ อุ ป สรรค คู่ แ ข่ งผลิ ต ภั ณ ฑ์ ป ระเภทเดี ย วกั น
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของวัญวิริญจ์ แจ้งพลอย และวิโรจน์ เจษฎา

จากตารางที่ 1 สามารถสรุปผลการกาหนดกลยุทธ์การตลาดของ
วิ ส าหกิ จ ชุ มชนตามหลั กปรั ช ญ าเศรษฐกิ จ พอเพี ยง ต าบล
ไทรน้อย อาเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีการ TOWS
Matrix ได้ จ านวน 4 กลยุ ทธ์ ได้ แก่ 1) กลยุ ทธ์ การใช้ เทคโนโลยี ใน
กระบวนการผลิต 2) กลยุทธ์เพิ่มช่องทางการจาหน่ายด้วยสื่อการตลาด
ออนไลน์ 3) กลยุ ท ธ์ สร้ างผลิ ต ภั ณ ฑ์ ให้ แตกต่ างเพื่ อ สร้ างความ
ได้เปรียบทางการแข่งขัน และ 4) กลยุทธ์การสร้างองค์ความรู้ในเรื่อง
เทคโนโลยีการผลิตและการเข้าถึงแหล่งเงินทุน

5. อภิปรายผล
จากผลการศึกษาสภาพการดาเนินงานโดยรวมของวิสาหกิจชุมชน
และสภาพการด าเนิ นงานด้ านการตลาดของวิ สาหกิ จชุ มชน เน้ น
พิ จารณาเฉพาะองค์ ป ระกอบส่ วนประสมการตลาด (4P) พบว่ า
วิสาหกิจมีการดาเนินงานตามหลักปรัชญาเศษฐกิจพอเพียง และมี
ความต้องการปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์ ใน
ด้ า นผลิ ต ภั ณ ฑ์ ราคา ช่ อ งทางจั ด จ าหน่ า ย และการส่ ง เสริ ม
การตลาด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย เพชรา บุดสีทา [8] ที่ได้ศึกษาวิจัย
เรื่อง การพัฒนากลยุทธ์การตลาดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สาหรับวิสาหกิจชุมชน จังหวัดกาแพงเพชรด้านการดาเนินงานของกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนทีไ่ ด้นาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ และมี ความ
ต้องการและปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์สามารถ
อธิบายองค์ประกอบได้ ร้อยละ 67.31 จัดกลุ่มได้ 4 องค์ประกอบ คือ
การส่ งเสริ มการตลาด ผลิ ตภั ณ ฑ์ ราคา และช่ องทางจั ดจ าหน่ าย
นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ ปัชฌา ตรีมงคล และคณะ [9] ที่ได้เสนอ
แนวคิดในเรื่องการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นไปตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพี ยงในเรื่องความพอประมาณ ความมี เหตุ ผล ความมี
ภูมิคุ้มกัน ความรู้ และคุณธรรมไว้ในงานวิจัย เรื่อง กระบวนการเรียนรู
การผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑที่สอดคลองกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงสูการจัดการนวัตกรรมสาหรับธุรกิจขนาดยอม “กรณีศึกษา
ธุรกิจขนาดยอมภายใตเครื่องหมายการคาชื่อ ดี.ดีดินเดิม จังหวัดนคร
สวรรค”
จากผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT
Analysis) พบว่า จุดแข็ง คือ ผลิตภัณฑ์มีชื่อเสียงและได้รับการรับรอง
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน มีแหล่งวัตถุดิบที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น รสชาติ
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ลั กษณ์ [11] ที่ ได้ วิจั ยเรื่องกลยุ ทธ์ การสร้างความได้ เปรี ยบทางการ
แข่งขันในการดาเนินธุรกิจร้านกาแฟของผู้ประกอบการรายย่อย ในเขต
อาเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ที่ไม่มีการสร้างความแตกต่างที่ชัดเจนโดย
ใช้กลยุทธ์การสร้างความแตกต่างในด้านผลิตภั ณฑ์ เทคโนโลยี และ
ภาพลักษณ์
4) กลยุทธ์การสร้างองค์ความรู้ในเรื่องเทคโนโลยีการผลิตและการ
เข้าถึงแหล่งเงินทุน จากจุดอ่อน ความรู้ด้านเทคโนโลยีการผลิตและการ
เข้ าถึ งแหล่ งเงินทุ นที่ มี น้ อย กั บอุ ปสรรค คู่ แข่ งผลิ ตภั ณฑ์ ประเภท
เดียวกันในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ซึ่งสอดคล้องกับอุทัย ปริญญาสุทธิ
นั นท์ [7] ที่ ได้ ทบทวนปั ญ หาของวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนในพื้ น ที่ จั งหวั ด
นครปฐม จังหวัดราชบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดกาญจนบุรี
ที่ มี ปั ญ หาในการเข้ าถึ งแหล่ งเงิน ทุ น คื อ ไม่ ส ามารถเข้า ถึงแหล่ ง
เงินทุนได้เท่าที่ควรเพราะวิสาหกิจชุมชนส่วนใหญ่ขาดความรู้และ
ความเข้าใจด้านการขอสินเชื่อ

6.2 ข้อเสนอแนะ
6.2.1 วิสาหกิจชุมชนควรเน้นเรื่องการสร้างผลิตภัณฑ์ (Product) ให้มี
ความแตกต่างโดยการนาความรู้ภูมิปัญญามาสร้างเป็นเรื่องเล่า (Story)
ให้กับผลิตภัณฑ์ตามกลยุทธ์ ST จากผลการวิจัยนี้ ซึ่งสอดคล้องกับกล
ยุทธ์การตลาดการสร้างความแตกต่างที่ผลิตภัณฑ์ ของ Philip Kotler
and Gary Armstrong [13] ได้ เสนอกลยุ ท ธ์ ก ารตลาด 4 ขั้ น ตอน
Segmentation Targeting Differentiation Positioning
6.2.2 วิ สาหกิ จชุ มชนควรมี ความรู้ ในเรื่ องช่ องทางการจั ดจ าหน่ าย
(Place) ออนไลน์ ตามกลยุ ท ธ์ WO จากผลการวิ จั ย นี้ เนื่ อ งจาก
หน่ วยงานภาครั ฐให้ ก ารสนั บสนุ นแล้ ว แต่ หากชุ มชนขาดความรู้
ก็จะส่งผลให้กลยุทธ์นี้ไม่ประสบความสาเร็จและยั่งยืนได้
6.2.3 วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนควรมี ค วามรู้ ในเรื่ อ งเทคโนโลยี ก ารผลิ ต
ตามกลยุทธ์ SO และ WT จากผลการวิจัยนี้ เนื่องจากหน่วยงานภาครัฐ
ให้ ก ารสนั บ สนุ น เทคโนโลยี ก ารผลิ ต แล้ ว หากแต่ ห ากชุ ม ชน
ขาดความรู้ก็จะส่งผลให้กลยุทธ์ทั้งสองไม่ประสบความสาเร็จ

6. สรุปผลและข้อเสนอแนะ
7. เอกสารอ้างอิง

6.1 สรุปผล
การศึกษาสภาพการดาเนินงานโดยรวมของวิสาหกิจชุมชน และ
สภาพการดาเนินงานด้านการตลาดของวิสาหกิจชุมชน เน้นพิจารณา
เฉพาะองค์ ประกอบส่ วนประสมการตลาด (4P) พบว่ามี การน้ อมน า
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตั้งแต่เริ่มการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนที่มี
การลงทุนหุ้นเพื่อดาเนินการกิจกรรมคือผลิตสินค้าพอประมาณและ
สามารถพึ่งตัวเองได้ โดยการผลิตเอง ใช้ความมีเหตุผล ด้วยการดาเนิน
กิ จ ก ร ร ม อ ย่ า ง ร อ บ ค อ บ โ ด ย ก า ร
จดบั นทึ กและการจัดท าบั ญชีรับจ่ายของวิสาหกิจชุ มชน และการมี
ภูมิคุ้มกันในเรื่องการยอรับการปรับเปลี่ยนเกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิต
และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในอนาคต นอกจากนี้ยังพบว่ามีการดาเนิน
กิจกรรมตามเงื่อนไข คือ เงือ่ นไขความรู้ โดยหาความรู้เพิ่มเติมด้วยการ
ฝึกอบรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ และในส่วนของเงื่อนไขคุณธรรม คือ
มี การจั ดสรรก าไรให้ กั บสมาชิ กตามจ านวนหุ้ นอย่ างเป็ นธรรม ซึ่ ง
สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) และ
ผลกาหนดกลยุทธ์การตลาดด้วยวิธี TOWS Matrix ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิ จพอเพี ยงด้ วยเช่ นกั น ทั้ ง 4 กลยุ ท ธ์ คื อ กลยุ ท ธ์ ก ารใช้
เทคโนโลยีในกระบวนการผลิต กลยุทธ์เพิ่มช่องทางการจาหน่ายด้วย
สื่อการตลาดออนไลน์ กลยุ ทธ์สร้างผลิ ตภั ณฑ์ ให้ แตกต่ างเพื่ อสร้ าง
ความได้เปรียบทางการแข่งขัน และ กลยุทธ์การสร้างองค์ความรู้ใน
เรื่องเทคโนโลยีการผลิต
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ศึกษาคุณลักษณะบุคลิกภาพของนักศึกษาวิชาการพัฒนาบุคลิกภาพ
A Study of Personality for University Student of Personality Development
Major in Phranakhorn Si Ayutthaya Province
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บทคัดย่อ
การวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่ อศึกษาคุณ ลักษณะของบุคลิกภาพวิชาบุ คลิคภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
วิชาการพัฒนาบุคลิภาพ ในภาคเรียนที่ 2 เทอม 2/2562 เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ คือ การวิจัยเชิงสารวจ กลุ่ มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษาที่ศึกษา
ระดั บ ปริ ญ ญาตรี ชั้ น ปี ที่ 1 และปี ที่ 2 วิ ช าการพั ฒ นาบุ ค ลิ ก ภาพ เทอม 2/2562 มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฎ พระนครศรี อ ยุ ธ ยา จั งหวั ด
พระนครศรีอยุธยา มีจานวนทั้งสิ้น 42 คน โดยกลุ่มตัวอย่าง 36 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
มีค่าความเชื่อมั่นที่ 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 ชั้นปีที่ 1 19 คน คิดเป็นร้อยละ 52.8 ชั้นปีที่ 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 ชั่วโมง 11 คน คิด เป็นร้อย
ละ 30.6 และใช้เวลาเดินทางชั่วโมงครึ่ง 7 คน คิดเป็นร้อยละ 19.4 และเดินทางโดยรถยนต์ มีจานวน 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 และบุคลิกภาพแบบมีจิตสานึก มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ในภาพรวม มี
ค่าเฉลี่ยในระดับมากทุกระดับ
คาสาคัญ: 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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เรียนที่นามาเรียนในห้องเรียน มีเพียงโทรศัพท์มือถือที่นาติดตัวมา
เรียนในชั้นเรียนเท่านั้น
ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาคุณลักษณะบุคลิกภาพของ
นักศึกษาวิชาการพัฒนาบุคลิกภาพ เพื่อหาแนวทางในการพัฒนา
บุคลิกภาพ การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพการแต่งกาย และ
การปรับพฤติกรรมการแสดงออกอย่างเหมาะสมด้านการปรับปรุง
และพัฒนาบุคลิกภาพของนักศึกษา จากการปลูกฝจงพฤติกรรมให้
นักศึกษามีบุคลิกภาพที่เหมาะสม

1. บทนา
การพัฒนาการศึกษาของประเทศไทย มีบทบาทต่อการ
ขับเคลื่อนให้นักศึกษามีการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถใน
การปรับด้านการเรียนให้ประสบความสาเร็จนั้น หน่วยงานภาครัฐ
เข้ามาส่งเสริมการพัฒนาการเรียนการสอนแบบบูรณาการให้มีการ
เรียนรู้ ในการคิดวิเคราะห์ และสร้างสรรค์ผลงานจากประสบการใน
การเรียนรู้ การใช้ชีวิตจริง ซึ่งมีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2542 ได้ให้ความหมายการศึกษา ว่าเป็นกระบวนการเรียนรู้
ของบุคคล และสังคม โดยมีการมุ่งการพั ฒ นา และการถ่ายทอด
ความรู้ การฝึกการอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์
เพื่อให้เกิดความก้าวหน้าด้านการศึกษา ตามหลักทางวิชาการ โดย
มีการสร้างองค์ความรู้ ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม สังคม ซึ่ง
เป็น แนวคิดทฤษฎีลักษณะนิสัยเป็นแนวคิดที่ จาแนกบุคคล ตาม
แนวโน้มลักษณะนิสัย โดยรวบรวม และจัดระบบลักษณะนิสัย ที่มี
ความใกล้ เ คี ย งกั น เข้ า ประกอบเป็ น บุ ค ลิ ก ภาพ (กนกพร) [1]
นอกจากนั้นคุณลักษณะของบุคลิกภาพ ด้านการปรับตัวในการเรียน
วิชาบุ ค ลิ ก ภาพ จึงมี การวางแผน การพั ฒ นาบุ ค ลิก ลัก ษณะของ
นั ก ศึ ก ษา ให้ มี บุ ค ลิ ก ภาพที่ ดี โดยมี ก ารปลู ก ฝจ ง จิ ต ใต้ ส านึ ก ให้
นักศึกษาตระหนักในการพัฒนาตนเอง โดยการปรับปรุงบุคลิกภาพ
ดีให้มีวินัย และมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ให้มีความเหมาะสมกับ
การแต่งกาย หรือพฤติกรรมที่แสดงออกที่หมาะสม จึงจาเป็นต้องมี
การปรั บ ปรุ ง หรื อ พั ฒ นาบุ ค ลิ ก ภาพให้ เหมาะสม (Engler) [2]
บุ ค ลิ ก ภาพเป็ น ลั ก ษณะส่ วนบุ ค คล ที่ แ สดงให้ เห็ น ถึ งตั วตนของ
บุ ค คลนั้ น โดยสามารถแสดงออกให้ เห็ น ได้ จ ากภายนอก เช่ น
รู ป ร่ า ง หน้ า ตา ท่ า ทาง ค าพู ด และสิ่ งที่ เป็ น ตั ว ตนภายใน ซึ่ ง
สามารถสั ง เกตเห็ น ได้ ย าก เช่ น อารมณ์ ความคิ ด ความเชื่ อ
สติปจญญา ส่วนบุคลิกภาพเป็นลักษณะส่วนบุคคลที่แสดงให้เห็น ถึง
ตัวตนของบุคคลนั้นกับ สถานภาพของนักศึกษา ทั้งนี้จึงจะชี้ให้เห็น
ถึงสาระสาคัญที่จะนาไปสู่ความสมบูรณ์ ในการพัฒนาบุคลิกภาพ
โดยแยกลักษณะของการพัฒนาบุคลิกภาพ
จากการพั ฒนาบุ คลิ กภาพภายใน (Internal Personality) ที่
จะต้องพัฒนาบุคลิกภาพ เพื่อนาไปสู่การมีบุคลิกภาพภายนอก หรือการ
มีการประพฤติปฏิบัติในด้านต่าง ๆ อย่างถูกต้องเหมาะสมกับสถานภาพ
ของนักศึกษาตามสถาณการณ์แวดล้อมในการเรียนในมหาวิทยาลัย
ราชภัฎพระนครศรีอยุธยา จากปจญหาของนักศึกษาในรายวิชาการ
พั ฒ นาบุ ค ลิ ก ภาพในแต่ ล ะเทอม ที่ มี ก ารศึ ก ษาพฤติ ก รรมของ
นักศึกษา พบว่า นักศึกษามีคุณลักษณะด้านบุคลิกภายไม่เรียบร้อย
และขาดวินัยในการบริหารจัดการด้านเวลาในการเข้าเรียน รวมถึง
การเรียนในชั้นเรียน พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ มักมีสมาธิในการ
เรียนค่อนข้างน้อย ซึ่งจากการสังเกตพฤติกรรมในระหว่างการเรียน
การสอนในช่วงของการปรับตัวในการเรียน ส่วนใหญ่เป็นนักศึ กษา
ปีที่ 1 และยังขาดการปรับตัวในการเรียนเพราะเป็นนักศึกษาใหม่
ยังไม่คุ้นชินกับการเรียนที่มีความอิสระในการเรียน และการเตรียม
ความพร้อมในการเรียน ซึ่งนักศึกษามาเรียนโดยขาดอุปกรณ์การ

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
ศึ ก ษาปจ จ จั ย ส่ ว นบุ ค คลเกี่ ย วกั บ คุ ณ ลั ก ษณ ะของ
บุ ค ลิ ก ภาพ วิ ช าบุ ค ลิ ก ภาพของนั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฎ
พระนครศรีอยุธยา

3. ขอบเขตของการวิจัย
3.1 ขอบเขตพื้นที่
คือ นักศึกษาที่เรียนวิชาการพั ฒนาบุคลิกภาพ มหาวิทยาลัย ราช
ภัฎพระนครศรีอยุธยา ชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 มีจานวน 42 คน
โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง จานวน 36 คน
3.2 ขอบเขตประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรในการศึกษา ได้แก่ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และปีที่ 2 ที่
เรีย นวิ ชาการพั ฒ นาบุ ค ลิ ก ภาพ เทอม 2/2562 ระดั บปริญญาตรี
มหาวิท ยาลั ยราชภัฎ พระนครศรีอยุ ธยา มี จานวนทั้งสิ้ น 42 คน
โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง จานวน 36 คน แบ่งเป็นสาขาการจัดการ มี
จานวน 2 คน สาขาอาชีวอนามัย มีจานวน 10 คน สาขาคหกรรม
ศาสตร์ มีจานวน 6 คน สาขาการสอนภาษาไทย มีจานวน 16 คน
สาขารั ฐ ประศาสนศาสตร์ มี จ านวน 5 คน สาขาการปกครอง
ท้ อ งถิ่ น มี จ านวน 2 คน และสาขาภาษาญี่ ปุ่ น มี จ านวน 1 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือสัดส่วนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1
และนักศึกษาชั้นปีที่ 2 กาหนดความคลาดเคลื่อนที่ 0.05 ได้ขนาด
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ จ านวน 36 คน โดยใช้ สู ต รของ (Krejcie &
Morgan)[3]
3.3 ตัวแปรอิสระ
ได้แก่ ปจจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ สาขาวิชา ชั้นปีที่
อาศัยกับครอบครัว ระยะเวลาเดินทาง
3.4 ตัวแปรตาม
คือ คุ ณ ลัก ษณะของบุ ค ลิก ภาพ ประกอบด้ วย 5 ด้ าน ได้แ ก่
ด้ า นบุ ค ลิ ก ภาพแบบหวั่ น ไหว ด้ า นบุ ค ลิ ก ภาพแบบแสดงตั ว
ด้ านบุ ค ลิ ก ภาพแบบเปิ ด รั บ ประสบการณ์ ด้ า นบุ ค ลิ ก ภาพแบบ
ประนีประนอม และด้านบุคลิกภาพแบบมีจิตสานึก

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

393

ภาคบรรยาย

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ประจาปี พ.ศ. 2563 วันที่ 15 – 16 ธันวาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

นามัยและสาขาภาษาไทย มีจานวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 61.1
สาขาภาษาญี่ปุ่น มีจานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2.8 สาขาคหกรรม
ศาสตร์ และสาขารัฐประศาสนศาสตร์ มีจานวน 9 คน คิดเป็นร้อย
ละ 25.5 ชั้นปีที่ 1 มีจานวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 52.8 ชั้นปีที่ 2
มีจานวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 47.2 ส่วนใหญ่ อาศัยอยู่กับพ่อแม่
มีจานวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 61.1 อาศัยอยู่กับตายาย มีจานวน
3 คน คิดเป็นร้อยละ 8.3 และอาศัยอยู่กับญาติ มีจานวน 11 คน
คิดเป็นร้อยละ 30.6 ระยะเวลาเดินทางมาเรียนใช้เวลา 30 นาที มี
จ านวน 15 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 41.7 ใช้ เวลาเดิ นทาง 1 ชั่ วโมง มี
จานวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 30.6 และใช้เวลาเดินทางชั่วโมงครึ่ง
มีจานวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 19.4 เดินทางโดยรถยนต์ มีจานวน
3 คน คิดเป็นร้อยละ 8.3
7.1.2 วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะของบุคลิกภาพ ด้าน
การปรั บ ตั ว ในการเรี ย นวิ ช าบุ ค ลิ ค ภาพมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฎ
พระนครศรีอยุธยา ผลการวิจัยพบว่า คุณลักษณะของบุคลิกภาพ ใน
ภาพรวม อยู่ในระดับมาก ภาพรวม (x ̅ = 4.60) เมื่อวิเคราะห์เป็น
รายด้าน พบว่า บุคลิกภาพแบบแสดงตัว มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
รองลงมา บุคลิกภาพแบบเปิดรับประสบการณ์ บุ คลิกภาพแบบ
ประนี ป ระนอม บุ คลิก ภาพแบบหวั่น ไหว และบุค ลิกภาพแบบมี
จิตสานึก มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
7.2 อภิปรายผล
ผลการวิเคราะห์ คุ ณ ลั ก ษณะของบุ ค ลิ ก ภาพวิชาบุ ค ลิ ก ภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา คุณลักษณะของบุคลิกภาพ
ด้านการปรับตัวในการเรียนวิชาบุค ลิกภาพ จาแนกตามปจจจัยส่วน
บุคคล พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง สาขาอา
ชี ว อนามั ย และภาษาไทย มี จ านวน 22 คน มี คุ ณ ลั ก ษณะของ
บุคลิกภาพ ด้านการปรับตัวในการเรียนวิชาบุคลิกภาพ ในภาพรวม
อยู่ในระดับมาก ซึ่ง สอดคล้องกับ ผลงานวิจัยของ อคัมย์สิริ ลียา
ชัย[5] ได้ศึกษา บุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ ความฉลาดทางอารมณ์
และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ พบว่า ลักษณะส่วน
บุคคลทางด้านเพศ และอายุงาน มีผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิก
ที่ดีขององค์การ โดยเพศหญิง มีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ
องค์การ สูงกว่าเพศชาย ช่วงอายุงานน้อยกว่ า 10 ปี และช่วงอายุ
งานมากกว่ า 15 ปี ขึ้ น ไป มี พ ฤติ ก รรมการเป็ น สมาชิ ก ที่ ดี ข อง
องค์ก ารสูงกว่าช่ วงอายุงาน ระหว่าง 11 – 15 ปี โดยรวม อยู่ใน
ระดับมาก

4. กรอบแนวคิดในการวิจัย
กรอบแนวคิด ในการวิจ ัย ครั ้ง นี ้ ได้จ ากการศึก ษา
แนวคิด และทฤษฎีเ กี ่ย วกับ คุณ ลัก ษณะของบุค ลิก ภาพห้า
องค์ประกอบ ศึกษาตามแนวคิดของคอสตาและแมคเคร (Costa
& McCrae) [4] วิ ช า บุ ค ลิ ก ภ า พ ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฎ
พระนครศรีอยุธยา โดยกาหนดกรอบแนวคิด ดังนี้

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

5. สมมติฐานการวิจัย
ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีปจจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน
มีระดับความคิดเห็นคุณลักษณะของบุคลิกภาพของนักศึกษา ระดับ
ปริ ญ ญาตรี มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฎ พระนครศรี อ ยุ ธ ยา ในจั งหวั ด
พระนครศรีอยุธยา แตกต่างกัน

6. วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่ม ตั วอย่ างที่ ใช้ในการวิจัย ครั้งนี้ คื อ
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในวิชาการพัฒนาบุคลิภาพ ภาคเรียนที่ 2 เทอม
2/2562 ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลั ยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
กาหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของเครซี่และมอร์แกน (Krejcie &
Morgan) โดยกาหนดระดับค่าความเชื่อมั่นร้อยละ 95 และระดับ
ค่าความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 คานวณกลุ่มตัวอย่างได้ จานวน 36
คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม ซึ่งแบ่งเป็น 3 ตอน
คือ เกี่ยวกับปจจจัยส่วนบุ คคล เกี่ยวกับคุณ ลักษณะของนักศึกษา
ระดั บ ปริญ ญาตรี มหาวิท ยาลัย ราชภั ฎ พระนครศรีอ ยุธยา และ
ข้ อ เสนอแนะ สถิ ติ ที่ ใช้ ในการวิ จั ย คื อ ค่ า ความถี่ และร้ อ ยละ,
ค่าเฉลี่ย, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

8. ข้อเสนอแนะ
8.1 ข้อเสนอแนะในการนาไปใช้ประโยชน์
8.1.1 ควรมีการพัฒนาบุคลิกภาพเกี่ยวกับคุณลักษณะด้าน
การปรับตัวในการเรียนและการปลูกฝจงให้นักศึกษามีวินัยในการ
แต่งกายที่ถูกระเบียบ
8.1.2 ควรสร้ า งเสริ ม บุ ค ลิ ก ภาพด้ า นคุ ณ ลั ก ษณะการ
แสดงออกที่เหมาะสม มีวินัยในการเรียน และมีมารยาทที่เรียบร้อย

7. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
7.1 สรุปผลการวิจัย
7.1.1 ผลการวิ จั ย พบว่ า ปจ จจั ย ส่ วนบุ ค คลของผู้ ต อบแบบ
สอบถาม ส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย มีจานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ
33.33 เพศหญิง มีจานวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 66.7 สาขาการ
สอนภาษาไทย มีจานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 11.1 สาขาอาชีวอ
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8.1.3 ควรพัฒนาคุณลักษณะด้านพฤติกรรมการปรับตัว
ด้านการเรียนรู้และการคิดวิเคราะห์ในรายวิชาเพิ่มขึ้น
8.1.4 ควรปรับพฤติกรรมเกี่ยวกับบุคลิกภาพด้านเวลาใน
การเรียนและการวางแผนการเดินทางมาเรียนเพิ่มขึ้น

[3] Krejcie, R.V. and Morgan, D.W, “Determining Sample Size
for Research Activities”. Educational and Psychological
Measurement, pp. 607-610,1970.
[4] Mc Crae R.R., & Costa, P.T., The NEO Personality
Inventory: Using the FiveFactor Model in
Counseling.Journal of Counseling & Development.
,pp. 367 – 372, 1991.
[5] อคัมย์สิริ ลียาชัย , “บุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ ความฉลาด
ทางอารมณ์ และพฤติกรรมการ เป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ :
กรณี ศึ ก ษาพนั ก งานบริ ษั ท คอมพิ ว เตอร์ แ ห่ ง หนึ่ ง ใน
กรุงเทพมหานคร,” งานวิจัยส่วนบุคคลปริญญามหาบัณฑิต ,
มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ , คณะ ศิ ล ปศาสตร์ , สาขาวิ ชา
จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ, 2555.

8.2 ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
8.2.1 การศึกษาครั้งต่อไป อาจศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการ
ปรับตัวในการพัฒนาบุคลิคลิกภาพ อาทิ ด้านการสร้างความมั่นใจ
ด้านอารมณ์สังคม สติปจญญา พฤติกรรม เป็นต้น เพื่อเปรียบเทียบ
คุ ณ ลั ก ษณะของบุ ค ลิ ก ภาพ ด้ า นการปรั บ ตั ว ในการเรี ย นวิ ช า
บุคลิกภาพ ที่แตกต่างกัน
8.2.2 การศึกษาครั้งต่อไป อาจศึกษาเกี่ยวกับการเรียนรู้ในการ
ปรั บ พฤติ ก รรมในการใช้ เ ทคโนโลยี ใ นการเรี ย นการสอนที่ มี
ประสิทธิภาพ

9. กิตติกรรมประกาศ
การจัดทางานวิจัยฉบับนี้ จะไม่สาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี หาก
ปราศจากผู้ให้การสนับสนุนทุก ๆ ท่าน ที่เสมือนเป็นส่วนหนึ่งของ
การทาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจึงใคร่ขอขอบพระคุณ ท่าน ผศ. ดร.ภัท ร
นั น ท สุ ร ชาตรี ที่ ป รึ ก ษาที่ ก รุ ณ าเสี ย สละเวลาให้ ค าชี้ แ นะ ให้
คาปรึกษาในการทาวิจัยโดยตลอด และให้โอกาสได้เป็นวิทยากร
นาเสนอผลงานวิจัยจากส่วนหนึ่งของวิจัย ซึ่งถือเป็นประสบการณ์ที่
มีคุณค่าอย่างยิ่ง ท่านยังกรุณาให้คาแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการทา
วิ จั ย ท าให้ งาน วิ จั ย ค รั้ ง นี้ ส ม บู รณ์ แ ล ะ มี คุ ณ ค่ าม าก ขึ้ น
ขอขอบพระคุณอาจารย์ที่เคารพทุกท่าน รวมถึงคณาจารย์ประจา
หลั ก สู ต รบ ริ ห ารธุ ร กิ จ มห าบั ณ ฑิ ต มห าวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรี อ ยุ ธยา ที่ ได้ ป ระสิ ท ธิ์ ป ระสาทวิ ชาความรู้ ผู้ วิ จั ย ขอ
กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้
ขอขอบคุ ณ เจ้ า หน้ า ที่ ป ระจ าหลั ก สู ต รบริ ห ารธุ ร กิ จ
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอ ยุธยา ที่ได้ให้ความ
ร่วมมือ ประสานงาน และช่วยแนะนาตลอดงานวิจัยในครั้งนี้
ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ ขอขอบคุณ พี่
น้อง และเพื่ อนทุ กท่าน ที่ได้ให้ ความช่วยเหลือ ให้การสนั บสนุ น
และเป็นกาลังใจด้วยดีเสมอ จึงทาให้งานวิจัยฉบับนี้สาเร็จลุล่วงไป
ได้ด้วยดี
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[1] กนกพร วิริยะโพธิ์ชัย , บุ คลิกภาพห้าองค์ ประกอบ การรับ รู้
บรรยากาศองค์การ และความสุข ในการทางาน : กรณีศึกษา
พนั ก งานขายรถยนต์ ข องบริษั ท จ าหน่ า ยรถยนต์ แ ห่ งหนึ่ ง.
งานวิ จั ย ส่ ว นบุ ค คลปริ ญ ญามหาบั ณ ฑิ ต . หาวิ ท ยาลั ย
ธรรมศาสตร์ , คณ ะศิ ล ปศาสตร์ , สาขาวิ ช า จิ ต วิ ท ยา
อุตสาหกรรมและองค์การ.หน้า 16 2556.
[2] Engler, B, Personality Theories an Introduction. 7th ed. New
York : Houghton Mifflin Company.p.2,2006.
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แรงจูงใจของพนักงาน
บริษัท เนอร์วาน่า ฟูดส์ แอนด์ คอมเมิซ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด
Employee motivation of
Nirvana Foods & Commerce International Co., Ltd.
บรรพต กิติสุนทร1 และ วัศวรรณ สุขจินดา2
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
1Email: bikbki@hotmail.co.th

บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยเรื่อง แรงจูงใจของพนักงานระดับปฏิบัติงาน บริษัท เนอร์วาน่า ฟูดส์ แอนด์ คอมเมิซ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด มี
วัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับปัจจัยในการปฏิบัติงานของพนักงาน 2) เพื่อศึกษาระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน 3) เพื่อ
ศึกษาระดับความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน 4) เพื่อศึกษาระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน และ 5) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยในการปฏิบัติงาน ประสิทธิภ าพในการปฏิบัติงาน ความผูกพันต่อ องค์กร แรงจูงใจในการปฏิบัติงานกับการปฏิบัติงานของ
พนักงาน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชากร จานวน 39 คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง สถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน โดยมีนัยสาคัญทางสถิติ
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 จากัด ร้อยละ 43.0 โดยมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05, .0001
คาสาคัญ: 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
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................
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1.บทนา

2.วัตถุประสงค์การวิจัย

การจู ง ใจ (Motivation) เป็ น การน าเอาปั จ จั ย ต่ า งๆมาเป็ น
แรงผลักดันให้บุคคลแสดงออกมาอย่างมีทิศทางเพื่อบรรลุจุดหมาย
หรือเป้าหมายที่ต้องการที่ก่อให้เกิดแรงกระตุ้นที่ทาให้บุคคลแสดง
พฤติกรรมออกมาดังความคาดหวังขององค์การ ซึ่งเป็นเครื่องมือที่
ผู้บริหารหรือผู้บังคับบัญชาสามารถนาไปใช้กับบุคลากรของตน การ
สร้างแรงจูงใจเป็นเทคนิคหรือวิธีการที่สาคัญที่จะนามาใช้ในการ
บริหารเพื่อการปฏิบัติงานอย่างถูกต้องเป็นเครื่องมือที่ผู้บริหารหรือ
ผู้บังคับบัญชา สามารถนาไปใช้กับบุคคลต่างๆที่เกี่ยวข้องได้โดยจะ
เป็นสินค้าที่ทุกคนมีความต้องการจะมีไว้ให้มากที่สุด เพราะในแต่
ละวันบุคคลต้องการแรงจูงใจเพื่อการดารงชีพ การช่วยเหลือบุคคล
อื่นและการนาบุคคลต่างๆ ไปสู่จุดมุงหมายของตัวบุคคลเอง การ
สร้างแรงจูงใจนี้จึงเป็นปัจจัยที่สาคัญในการบริหารงานขององค์การ
หรือหน่วยงาน ซึ่งเป็นสิ่งที่จะช่วยบาบัดความต้องการความจาเป็น
และความเดือดร้อนของพนักงานในการปฏิบัติงานได้ ดังนั้น ผู้ที่
ดารงตาแหน่งผู้บริหารหรือหัวหน้างานในองค์การต่างๆ ทั้งภาครัฐ
และเอกชนก็ควรจัดให้มีขึ้นในหน่วยงานของตนตามความเหมาะสม
ความสามารถที่จะจูงใจให้ตัวเราเองและบุคคลอื่นจะมีผลกระทบต่อ
ความสาเร็จในด้านงานและที่เราจะสามารถปรับปรุงผลงานได้อย่าง
มากมาย เพราะการจูงใจจะเป็นรางวัลที่มีค่าที่สุดของคนและทุกคน
สามารถท าได้ ส าเร็ จ โดยไม่ มี ก ารจ ากั ด ขอบเขตไม่ ว่ า จะอยู่ ใ น
สถานการณ์ใด ก็สามารถนาเอาวิธีการจูงใจมาใช้กับบุคลากรของ
ตนได้เสมอ ดังนั้น จึงสมควรให้ความสาคัญต่อบุคลากรในองค์การ
ด้วยการสร้างแรงจูงใจในด้านต่างๆ เพื่อที่จะช่วยให้มีประโยชน์ต่อ
บุคลากรที่จะปฏิบัติงาน และทาให้เกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
(คันศร แสงศรีจันทร์, 2550)
บริ ษั ท เนอร์ ว าน่ า ฟู ด ส์ แอนด์ คอมเมิ ซ อิ น เตอร์ เ นชั่นแนล
จ ากั ด ได้ ต ระหนั ก ถึงแรงจู งใจที่ ท าให้เ ป็น สาเหตุ สาคั ญที่ ทาให้
มนุ ษ ย์ แ สดงพฤติ ก รรมต่ า งๆออกมา มี ค วามมุ่ ง มั่ น ที่ จ ะฟั น ฝ่ า
อุปสรรคต่างๆ มีความกระตือรือร้นที่จะทากิจกรรมนั้นๆอย่างทุ่มเท
และเต็มกาลังความสามารถ หรือมีทัศนคติที่ดีต่องาน มีความชอบ
ในงานที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย มี ค วามถนั ด ในงานที่ ต รงกั บ ความรู้
ความสามารถและมีเพื่อนร่วมงานที่ดี รวมทั้งการมีทัศนคติที่ดีต่อ
องค์ ก ร จึ ง ท าให้ พ นั ก งานเกิ ด แรงจู ง ใจที่ จ ะท างานให้ ป ระสบ
ความสาเร็จ
จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้นนั้นแสดงให้เห็นถึงความสาคัญของ
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานในองค์กร เพื่อที่จะสามารถ
ท าให้ พ นั ก งานท างานได้อ ย่า งมีค วามสุข และจะทุ่ มเทก าลังกาย
กาลังใจ เพื่อให้งานนั้นประสบความสาเร็จสูงสุดและส่งผลให้องค์กร
บรรลุเป้าหมายตามที่คาดหวังไว้ ดังนั้น ผู้วิจัยได้มีความสนใจที่จะ
ศึกษาเรื่อง แรงจูงใจของพนักงานระดับปฏิบัติงาน (กระบวนการ
ผลิต) บริษัทเนอร์วาน่า ฟูดส์ แอนด์ คอมเมิซ อินเตอร์เนชั่นแนล
จากัด เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพและ
เป็นแนวทางในการพัฒนาองค์กรต่อไป

1) เพื่อศึกษาระดับปัจจัยในการปฏิบัติงานของพนักงาน
2) เพื่อศึกษาระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน
3) เพื่อศึกษาระดับความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน
4) เพื่อศึกษาระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
5) เพื่ อ ศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งปั จ จั ย ในการปฏิ บั ติ ง าน
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ความผูกพันต่อองค์กร แรงจูงใจใน
การปฏิบัติงานกับการปฏิบัติงานของพนักงาน
ขอบเขตการวิจัย
1) ประชากร
ประชากรที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษาครั้ งนี้ ได้ แ ก่ พนั ก งานของ
บริษัท เนอร์วาน่า ฟูดส์ แอนด์ คอมเมิช อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด
ทั้งสิ้น 39 คน
2) ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา
2.1) ตัวแปรต้น ได้แก่
2.1.1) ปัจจัยในการปฏิบัติงาน ผู้ศึกษาได้ใช้แนวคิด
ทฤษฎีจากตาราเอกสารของ ชัญญา อชิรศิลป์ (2551)
2.1.2) ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ผู้ศึกษาได้ใช้แนวคิด
ทฤษฎีจากตาราเอกสารของ โชติกา ระโส (2555)
2.1.3) ความผูกพันต่อองค์การ ผู้ศึกษาได้ใช้แนวคิด
ทฤษฎีจากตาราเอกสารของ ศุลีพร จิตต์เที่ยง (2554)
2.2) ตัวแปรตาม ได้แก่
2.2.1) แรงจู ง ใจในการปฏิ บั ติ ง านของพนั ก งานที่
ปฏิบัติงาน ผู้ศึกษาได้ใช้แนวคิด ทฤษฎีจากตาราเอกสารของ เจริญ
ผล สุ ว รรณโชติ (2551) ประกอบด้ ว ย ด้ า นความส าเร็ จ ในการ
ท างาน ด้ า นการได้ รั บการยอมรับ นับ ถื อ ด้ านลัก ษณะของงานที่
ปฏิบัติ ด้านความรับผิดชอบ และด้านความก้าวหน้าในหน้าที่การ
งาน
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้
คือ แบบสอบถาม
การวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ทาการ
วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล โดยน าแบบสอบถามที่ ไ ด้ ก ลั บ คื น มาทั้ งหมดมา
วิ เ คราะห์ และประมวลผลด้ ว ยโปรแกรมส าเร็ จ รู ป ทางสถิ ติ
การศึ ก ษาในครั้ ง นี้ จ ะท าการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล โดยใช้ ส ถิ ติ ใ นการ
วิเคราะห์ ดังนี้
1) วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยหา
ค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)
2) วิ เ ค ร า ะ ห์ ด้ า น ปั จ จั ย ใ นก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ด้ า น
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ด้านความผูกพันต่อองค์กร และ
ด้านแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานที่ปฏิบัติงาน
3) การวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณแบบเป็นขั้นตอน
(Stepwise multiple regression analysis) ใช้ทดสอบระหว่างตัว
แปรอิ ส ระทุ ก ตั ว กั บ ความคิ ด เห็ น ของพนั ก งานระดั บ ปฏิ บั ติ งาน
บริษัท เนอร์วาน่า ฟูดส์ แอนด์ คอมเมิซ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด
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ผู้วิจัยได้กาหนดค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2550)
ส าหรั บค่ านั ยสาคั ญทางสถิ ติที่ใ ช้ ใ นการวิ เคราะห์ ข้อ มูลในครั้งนี้
กาหนดไว้ที่ระดับ 0.05

อย่างหลากหลาย และสามารถทางานได้เสร็จตามเป้าหมายของ
องค์กร ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ จันทร์แรม พุทธนุกูล (2554)
ได้ทาการวิจัยเรื่อง ปัจจัยในการปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัย
การอาชีพสระบุรี จังหวัดสระบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และ
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านความก้าวหน้าในการทางาน
อยู่ ใ นระดั บ มาก ซึ่ ง แสดงให้ เ ห็ น ว่ า บุ ค ลากรในหน่ ว ยงานมี
ความก้าวหน้าในการทางาน เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับตนเอง
ด้านนโยบายและการบริหาร พบว่า ความคิดเห็นของพนักงาน
บริษัทเนอร์วาน่า ฟูดส์ แอนด์ คอมเมิซ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด
ในภาพรวมอยู่ ใ นระดั บ ปานกลาง โดยเห็ น ว่ า ในบริ ษั ท มี ค วาม
ยุ ติ ธ รรมและเหมาะสม มี ก ารให้ พ นั ก งานปฏิ บั ติ งานตามความ
เหมาะสมกั บ ความสามารถ เพื่ อ ให้ ก ารท างานเป็ น ไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพมอบหมายงานให้สมควรกับอัตรากาลังของพนักงาน
ในทุกๆฝ่ายและแบ่งหน้าที่การปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจน ไม่มีการ
แย่ ง หน้ า ที่ กั น ในการปฏิ บั ติ ง าน เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความยุ ติ ธ รรม ซึ่ ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปิยะวรรณ มารวิชัย (2550) ได้ทาการ
วิจัยเรื่อง ปัจจัยในปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัทอีซี่ บายจากัด
(มหาชน) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า ด้านนโยบายและการบริหาร อยู่ในระดับมาก ซึ่งแสดง
ให้เห็นว่า บริษัทมีการกาหนดนโยบายการบริหารจัดการองค์การที่
เหมาะสมต่อการปฏิบัติงานขององค์การ
ด้านบรรยากาศในการทางาน พบว่า ความคิดเห็นของพนักงาน
บริษัทเนอร์วาน่า ฟูดส์ แอนด์ คอมเมิซ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด
ในภาพรวมอยู่ ใ นระดั บ ปานกลาง โดยเห็ น ว่ า ในบริ ษั ท มี
สภาพแวดล้อมโดยทั่วๆ ไปในที่ทางาน มีอากาศร่มรื่น ปลอดโปร่ง
สะอาด และมี ก ารท ากิ จ กรรม 5 ส. มี ค วามสมบู ร ณ์ เพื่ อ ท าให้
องค์การเกิดความสมบูรณ์แบบมากที่สุด มีบรรยากาศที่ดี ที่สดชื่น
มีต้นไม้โดยรอบบริษัท เพื่อเป็นแรงกระตุ้นให้รู้สึกอยากทางาน ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ มานะ พิจุลย์ (2554) ได้ทาการวิจัยเรื่อง
ปัจจัยที่ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทางาน
ระดับวิชาชีพในโรงงานอุตสาหกรรม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
ด้านบรรยากาศในการทางาน อยู่ในระดับมาก ซึ่งแสดงให้ เห็นว่า
องค์การมีการจัดการบรรยากาศในการทางาน ที่เป็นปัจจัยสาคัญที่
ให้พนักงานในองค์การมีแรงจูงใจที่จะปฏิบัติงาน
ด้านความมั่นคงในการทางาน พบว่า ความคิดเห็นของพนักงาน
บริษัทเนอร์วาน่า ฟูดส์ แอนด์ คอมเมิซ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด
ในภาพรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง โดยเห็นว่าในบริษัทมี การสร้าง
ความมั่นใจให้กับพนักงาน รู้สึกว่ามีความมั่นคงในอาชีพการทางาน
มีความแน่นอน ความคงทนของตาแหน่ง และความก้าวหน้าของ
ตาแหน่งงานในองค์การ มีแบบแผนไว้อย่างเหมาะสมที่จะรองรับ
ความมั่นคงให้กับพนักงาน เพื่อสร้างความมั่นใจในการปฏิบัติ งาน
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศักรินทร์ วิชาธรรม (2552) ได้ทาการ
วิ จั ย เรื่ อ ง ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ การปฏิ บั ติ ง านสื บ สวนปราบปราม
อาชญากรรมของข้าราชการตารวจกองบังคับการตารวจนครบาล 7

3.ผลการวิจัย
การศึกษาเรื่องแรงจูงใจของพนักงานระดับปฏิบัติงาน บริษัท
เนอร์วาน่า ฟูดส์ แอนด์ คอมเมิซ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด ผู้ศึกษา
ได้สรุปผลการศึกษา ดังนี้
ปัจจัยบุคคลของพนักงาน พบว่า พนักงานในบริษัทเนอร์วาน่า
ฟูดส์ แอนด์ คอมเมิซ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด ส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง มีช่วงอายุระหว่าง 26-45 ปี มีระดับการศึกษาต่ากว่าปริญญา
ตรี อยู่ Line Pack มีช่วงระยะเวลาการปฏิบัติงาน 1-10 ปี
ปัจจัยในการปฏิบัติงานของพนักงานในบริษัทเนอร์วาน่า ฟูดส์
แอนด์ คอมเมิซ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด พบว่า พนักงานส่วนใหญ่
มี ค วามคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ปั จ จั ย ในการปฏิ บั ติ งานของพนั ก งานใน
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัทเนอร์วาน่า
ฟูดส์ แอนด์ คอมเมิซ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด พบว่า พนักงาน
ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิ ภาพในการปฏิบัติงาน ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง
ความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก รของพนั ก งานบริ ษั ท เนอร์ ว าน่ า ฟู ด ส์
แอนด์ คอมเมิซ อินเตอร์ เนชั่นแนล จากัด พบว่า พนักงานส่วน
ใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการ ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง
แรงจูงใจของพนักงานระดับปฏิบัติ งาน บริษัทเนอร์วาน่า ฟูดส์
แอนด์ คอมเมิซ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด พบว่า พนักงานส่วนใหญ่
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจของพนักงานระดับปฏิบัติงาน ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง

4.อภิปรายผล
จาการศึกษาเรื่องแรงจูงใจของพนักงานระดับปฏิบัติงาน บริษัท
เนอร์วาน่า ฟูดส์ แอนด์ คอมเมิซ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด ผู้ศึกษา
มีข้อค้นพบและประเด็นที่น่าสนใจนามาอภิปรายดังนี้
ปั จ จั ย ในการปฏิ บั ติ ง าน พนั ก งานส่ ว นใหญ่ มี ค วามคิ ด เห็ น
เกี่ยวกับปัจจัยในการปฏิ บัติ งานของพนัก งาน ในภาพรวมอยู่ ใ น
ระดับปานกลาง โดยพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูง
ที่ สุ ด คื อ ด้ า นความก้ า วหน้ า ในการท างาน รองลงมาคื อ ด้ า น
นโยบายและการบริหาร ด้านบรรยากาศในการทางาน ด้านความ
มั่นคงในการทางาน และด้านเงินเดือนและสวัสดิการ ตามลาดับ
เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า
ด้ า นความก้ า วหน้ า ในการท างาน พบว่ า ความคิ ด เห็ น ของ
พนักงานบริษัทเนอร์วาน่า ฟูดส์ แอนด์ คอมเมิซ อินเตอร์เนชั่นแนล
จากัด ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยเห็นว่าในบริษัทมีการ
เปิ ด โอกาสให้ กั บ พนั ก งานได้ ป ฏิ บั ติ ง านใหม่ พนั ก งานสามารถ
ทางานได้อย่างมีความสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานได้
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โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
ด้านความมั่นคงในการทางาน อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งแสดงให้
เห็นว่า หน่วยงานมีการสร้างความมั่นคงในการปฏิบัติงานเพื่อ ให้
บุคลากรเชื่อมั่นและมั่นคง
ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ พบว่า ความคิดเห็นของพนักงาน
บริษัทเนอร์วาน่า ฟูดส์ แอนด์ คอมเมิซ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด
ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยเห็นว่าในบริษัทมี การจ่าย
ค่ า แรงตามที่ ก ฎหมายก าหนด มี ก ารขึ้ น เงิ น เดื อ นตามความรู้
ความสามารถที่พนักงานสามารถทาได้และปฏิบัติงานได้จริง มีการ
ให้สวัสดิการ เพื่อเป็นเป็นแรงจูงใจให้พนักงานมีสิ่งกระตุ้นที่อยาก
ทางาน เข้น มีบ้านพักให้พนักงานสามารถอาศัยอยู่ได้ มีการแจก
อาหารว่างในเวลาที่พนักงานทางานล่วงเวลามีบริการแจกนมบารุง
ครรภ์ให้กับพนักงานที่ตั้งครรภ์ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ทิวา
ปฏิญาณสัจ (2553) ได้ทาการวิจัยเรื่อง ปัจจัยในการปฏิบัติงานที่
ส่งผลการทางานในทัศนะของพนักงานบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขา
สาโรง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งแสดง
ให้เห็นว่า พนักงานได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
รวมถึงสวัสดิการต่างๆ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน พนักงานส่วนใหญ่
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ในภาพรวม
อยู่ในระดับปานกลาง โดยพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ย
สูงที่สุด คือด้านปริมาณงาน รองลงมาคือ ด้านเวลา ด้านค่าใช้จ่าย
และด้านคุณภาพงาน ตามลาดับ เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านพบว่า
ด้านปริมาณงาน พบว่า ความคิดเห็นของพนักงานบริษัทเนอร์
วาน่า ฟูดส์ แอนด์ คอมเมิซ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด ในภาพรวม
อยู่ในระดับปานกลาง โดยเห็นว่าในบริษัทมีการกาหนดให้ทาได้ตาม
มาตรฐานเวลาที่ ก าหนดไว้ โดยมี ก ารใช้ เ ทคนิ ค ในการควบคุ ม
ปริ ม าณงาน จ านวนของที่ จ ะให้ ไ ด้ จ านวนผลงาน หรื อ ผลผลิ ต
เป็นไปตามเป้าหมายหรือมาตรฐานที่กาหนดไว้ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ สมยศ แย้มเผื่อน (2551) ได้ทาการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มี
ผลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพการท างานของพนั ก งานปฏิ บั ติ ก าร บริ ษั ท
เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จากัด (มหาชน) โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านปริมาณงาน อยู่ใน
ระดับมาก ซึ่งแสดงให้เห็นว่า บริษัทมีการกาหนดปริมาณงานที่
เหมาะสมกับพนักงานในบริษัท เพื่อให้เกิดความยุติธรรมในการ
ปฏิบัติงาน
ด้านเวลา พบว่า ความคิดเห็นของพนักงานบริษัทเนอร์วาน่า
ฟูดส์ แอนด์ คอมเมิซ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง โดยเห็นว่าในบริษัทมีการปฏิบัติงานสาเร็จ ในเวลา
ที่กาหนดไว้มีการจับเวลาเพื่อเป็นการตั้งมาตรฐานการปฏิบัติงาน
เพื่อนามากาหนดเวลาที่สมควรให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้
ตามเวลาและทาให้งานออกมามีคุณภาพและประสิทธิภาพมากทีส่ ดุ
โดยคานึงถึงระยะเวลาการทางาน ความสามารถที่พนักงานมีการ
ปฏิบัติงานได้ รวมถึงการวางแผนจัดสรรกาหนดเป้าหมายให้อยู่ใน

ขอบเขตของเวลาที่กาหนด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กิตติยา
ฐิติคุณรัตน์ (2556) ได้ทาการวิจัยเรื่อง ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของพนักงานบริษัทซันไชน์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จากัด โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านเวลา อยู่
ในระดับปานกลาง ซึ่งแสดงให้เห็นว่า บริษัทมีการจัดสรรบริหาร
จัดการเวลาที่เพียงพอในการปฏิบัติงานและเหมาะสมกับพนักงาน
ในบริษัท
ด้านค่าใช้จ่าย พบว่า ความคิดเห็นของพนักงานบริษัทเนอร์วา
น่า ฟูดส์ แอนด์ คอมเมิซ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด ในภาพรวมอยู่
ในระดับปานกลาง โดยเห็นว่าในบริษัทมีการบริการในด้านอาหาร
ในราคาถูก มีการจัดสรรอาหารกลางวันอย่างเพียงพอต่อพนักงาน
และมีอาหารที่หลากหลาย ที่พนักงานสามารถเลือกซื้อในราคาที่
ย่อมเยาว์ มีการจัดสรรบ้านพักให้พนักงานในราคาที่ถูกกว่าตามห้อง
เช่าในพื้นที่ และบริษัทอยู่ในพื้นที่ระหว่างชุมชน ทาให้พนักงาน
สามารถไปเลื อ กซื้ อ บริ โ ภคอาหารได้ ต ามความเหมาะสม ซึ่ ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ อุสุมา ศักดิ์ไพศาล (2556) ได้ทาการวิจัย
เรื่ อ ง คุ ณ ภาพชี วิ ต ในการท างานที่ มี ผ ลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพในการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท อินเตอร์ เรียลตี้ แมเนจเม้นท์ จากัด
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
ด้ า นค่ า ใช้ จ่ า ย อยู่ ใ นระดั บ มาก ซึ่ งแสดงให้ เ ห็ น ว่ า บริ ษั ท มี ก าร
จัดสรรงบประมาณที่เป็นสัดส่วนเพื่ อ ให้เกิ ดความสะดวกในการ
บริหารจัดการบริษัท
ด้านคุณภาพงาน พบว่า ความคิดเห็นของพนักงานบริษัทเนอร์
วาน่า ฟูดส์ แอนด์ คอมเมิซ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด ในภาพรวม
อยู่ในระดับปานกลาง โดยเห็นว่าในบริษัทมีการจัดการองค์ประกอบ
ด้วยนโยบายและวัตถุประสงค์เชิงคุณภาพ มีการกาหนดนโยบาย
คุณภาพไว้อย่างชัดเจน ในแต่ละครั้งของกระบวนการผลิต ทาให้
พนักงานต้องตระหนักถึงนโยบายคุณภาพที่ทางบริษัท ได้กาหนดไว่
อย่างชัดเจน คือ ผลผลิตดี มีมาตรฐาน ปฏิบัติงานโปร่งใสไปสู่สากล
เป็นนโยบายที่พนักงานในองค์กรยึดถือและปฏิบัติตามกัน มีการ
จัดการโครงสร้างหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละฝ่ายที่เอื้ออานวย
ต่ อ การท างาน ซึ่ งสอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ ศรี ส มพร รอดศิ ริ
(2551) ได้ ท าการวิ จั ย เรื่ อ ง ประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บั ติ ง านของ
บุคลากรในการนาระบบอิเล็ กทรอนิ กส์มาใช้ ในกรมตรวจบั ญ ชี
สหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านคุณภาพงาน อยู่ใน
ระดับปานกลาง ซึ่งแสดงให้เห็นว่า บุคลากรมีความรู้และทักษะเพื่อ
สร้างให้หน่วยงานมีคุณภาพ ทาให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
ความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก ร พนั ก งานส่ ว นใหญ่ มี ค วามคิ ด เห็ น
เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน ในภาพรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง โดยพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ
ด้านความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามเพื่อองค์กร รองลงมาคือ
ด้านความปรารถนาดีที่จะรั กษาไว้ซึ่ งความเป็นสมาชิ กภาพของ
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องค์กร และด้านความเชื่อมั่นยอมรับ เป้า หมายและค่ านิย มของ
องค์การ ตามลาดับ เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า
ด้านความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามเพื่อ องค์กร พบว่า
ความคิดเห็นของพนักงานบริษัทเนอร์วาน่า ฟูดส์ แอนด์ คอมเมิซ
อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยเห็น
ว่าในบริษัทมีการทางานอย่างเต็มกาลังความสามารถ พนักงานเต็ม
ใจที่จะปฏิบัติงานล่วงเวลาให้กับองค์กร แม้ว่าค่าตอบแทนที่ได้รับ
ไม่ คุ้ ม ค่ า หรื อ ไม่ ไ ด้ รั บ ค่ า ตอบแทน ประกอบกั บ บุ ค ลากรทุ่ ม เท
ปฏิบัติงานในหน้าที่อย่างเต็มที่และทุ่มเทปฏิบัติงานให้ดีที่สุดทุกครั้ง
ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้องค์การประสบความสาเร็จในการทางาน
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ฐิติมา หลักทอง (2557) ได้ทาการวิจัย
เรื่ อ ง ความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก รของพนั ก งานบริ ษั ท ผลิ ต ชิ้ น ส่ ว น
อุ ต สาหกรรมยานยนต์ แ ห่ งหนึ่ งในนิ ค มอุ ต สาหกรรมอมตะนคร
จังหวัดชลบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณา
เป็ น รายด้ า น พบว่ า ด้ า นความตั้งใจที่ จ ะทุ่ มเทให้กั บ งาน อยู่ ใ น
ระดับปานกลาง ซึ่งแสดงให้เห็นว่า พนักงานในบริษัทมีความต็มใจที่
จะปฏิบัติงานให้สาเร็จตามเป้าหมายของบริษัท และจะใช้ความ
พยายามอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติงาน
ด้านความปรารถนาดีที่จะรักษาไว้ซึ่งความเป็นสมาชิกภาพของ
องค์กร พบว่า ความคิดเห็นของพนักงานบริษัทเนอร์วาน่า ฟูดส์
แอนด์ คอมเมิซ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด ในภาพรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง โดยเห็นว่าในบริษัทมี ความจงรักภักดีต่อองค์การและ
ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานมีการตั้งใจในการปฏิบัติงานเพื่อตอบ
แทนองค์กรและเคารพในกฎ กติกา เพื่อรักษาความเป็นสมาชิกของ
องค์การและมีการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ วรรณิภา นิลวรรณ (2554) ได้ทาการ
วิจัยเรื่อง ความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษาในวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์
ธานี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า ด้านความปรารถนาที่จะปฏิบัติงานในองค์กร อยู่ในระดับ
มาก ซึ่งแสดงให้เห็นว่า บุคลากรในหน่วยงานมีความตั้งใจ มีความ
ปรารถนาที่จะปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้หน่วยงานมี
ประสิทธิภาพ
ด้ า นความเชื่ อ มั่ น ยอมรับเป้ าหมายและค่า นิย มขององค์การ
พบว่า ความคิดเห็นของพนั กงานบริ ษัทเนอร์ วาน่า ฟูดส์ แอนด์
คอมเมิซ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด ในภาพรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง โดยเห็ น ว่ า พนั ก งานมี ค วามยิ น ดี ย อมรั บ และพร้ อ มที่ จ ะ
ปฏิบัติงานตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ต่างๆของ
องค์การ ประกอบกับการยอมรับเป้าหมายขององค์การ ค่านิยมของ
องค์ ก าร และมี ค วามเชื่ อ มั่ น และศรั ท ธาในองค์ ก ารนี้ เ สมอ ซึ่ ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ทวิช อุศมา (2560) ได้ทาการวิจัยเรื่อง
ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน บริษัท ทวี ฟาร์ม จากัด อาเภอ
ละงู จังหวัดสตูล โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า ด้านความเชื่อมั่นและการยอมรับเป้าหมายและ
ค่านิยมขององค์การ อยู่ในระดับมาก ซึ่งแสดงให้เห็นว่า พนักงานใน

บริ ษั ท เชื่ อ มั่ น และยอมรั บ เป้ า หมายขององค์ ก าร เพื่ อ ให้ ก าร
ปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมาย
แรงจู งใจของพนั ก งานระดั บ ปฏิ บั ติ งาน (กระบวนการผลิต )
พนักงานส่วนใหญ่ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจของพนั ก งาน
ระดับปฏิบัติงาน (กระบวนการผลิต ) ในภาพรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง โดยพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ด้าน
ความส าเร็จในการท างาน รองลงมาคือ ด้ า นลั ก ษณะของงานที่
ปฏิบัติ ด้านความรับผิดชอบ ด้านการได้การยอมรับนับถือและด้าน
ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ตามลาดับ เมื่อพิจารณาในแต่ละ
ด้านพบว่า
ด้านความสาเร็จในการทางาน พบว่า ความคิดเห็นของพนักงาน
บริษัทเนอร์วาน่า ฟูดส์ แอนด์ คอมเมิซ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด
ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยเห็นว่าในบริษัท มี ผลงานที่
พนักงานสามารถทาได้สาเร็จจนได้รับคาชมเชยจากผู้บังคับบัญชา
เสมอ ประกอบกับพนักงานสามารถปฏิบัติงานตามเป้าหมายของ
องค์การที่ตั้งไว้ได้เสร็จสิ้นตามที่ องค์การกาหนด รวมถึงสามารถ
แก้ ไ ขปั ญ หา อุ ป สรรคต่ า งๆที่ เ กิ ด ขึ้ น ในขณะปฏิ บั ติ ง านได้ ซึ่ ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ อรรถพล สีหนาจ (2550) ได้ทาการวิจัย
เรื่อง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วน
ตาบลในเขตอาเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก และเมื่อพิจารณา เป็นรายด้าน พบว่า ด้านความสาเร็จ
ในการทางาน อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งแสดงให้เห็นว่า บุคลากรมี
ความรู้ มีความสามารถในการทางาน การบริหารจัดการ และมี
ความรักความสามัคคีในการทางานเพื่อให้เกิดความสาเร็จของงาน
ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ความคิดเห็นของพนักงานบริษัท
เนอร์ ว าน่ า ฟู ด ส์ แอนด์ คอมเมิ ซ อิ น เตอร์ เนชั่ นแนล จ ากั ด ใน
ภาพรวมอยู่ ใ นระดั บ ปานกลาง โดยเห็ น ว่ า ในบริ ษั ท มี ค วามรู้
ความสามารถในการปฏิบัติงานทั้งงานง่ายและงานยาก ประกอบ
กับเมื่อมีกระบวนการผลิตและพนักงานไม่เพีย งพอ พนักงานใน
Line อื่ น สามารถเข้ า ไปช่ ว ยเหลื อ และท าการผลิ ต ได้ อ ย่ า งเต็ ม
ความสามารถ รวมถึ งในบางครั้ งที่ มี ก ารเดิ น Line ผลิ ต ไม่ หยุด
สามารถนาพนักงานใน Line อื่นมาสลับกันได้ เพื่อเกิดการทางานที่
มีคุณค่า ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ บุษบา เชิดชู (2556) ได้ทา
การวิ จั ย เรื่ อ ง แรงจู งใจในการปฏิบั ติงานของข้ า ราชการองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอาเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านลักษณะ
ของงานที่ปฏิบัติ อยู่ในระดับมาก ซึ่งแสดงให้เห็นว่า หน่วยงานมี
การก าหนดลัก ษณะของงานที่ ปฏิ บัติไว้ อ ย่า งชั ดเจน เพื่ อ ให้ เกิด
ความเอื้ออานวยในการปฏิบัติงาน
ด้านความรับผิดชอบ ความคิดเห็นของพนักงานบริษัทเนอร์วา
น่า ฟูดส์ แอนด์ คอมเมิซ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด ในภาพรวมอยู่
ในระดับปานกลาง โดยเห็นว่าพนักงานในบริษัทมีความรับผิดชอบ
ต่องานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ ประกอบกับเมื่อ
ทางานผิดพลาดและกล้ายอมรับความผิด โยไม่โยนความผิดไปให้
เพื่อร่วมงาน เพื่อแสดงถึงการมีความรับผิดชอบต่องาน และบริษัท
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ให้โอกาสพนักงานทางานและตัดสินใจได้อย่างเต็มที่ ซึ่งสอดคล้อง
กั บ งานวิ จั ย ของ ภาคิ น ศรี สั งข์ งาม (2559) ได้ ท าการวิ จั ย เรื่ อ ง
แรงจู ง ใจที่ มี ผ ลต่ อ ผลลั พ ธ์ ใ นการด าเนิ น งานขององค์ ก าร :
กรณีศึกษา กองบังคับการตารวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธ ยา
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากและเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
ด้านความรับผิดชอบ อยู่ในระดับมาก ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ผู้บริหาร
หน่วยงานมีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ เปิดเผยข้อมูล
การปฏิบัติงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ
ด้านการได้การยอมรับนับถือ ความคิดเห็นของพนักงานบริษัท
เนอร์ ว าน่ า ฟู ด ส์ แอนด์ คอมเมิ ซ อิ น เตอร์ เนชั่ นแนล จ ากั ด ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยเห็นว่าในบริษัทมีการยอมรับใน
ความรู้ความสามารถ เปิดโอกาสให้แสดงความคิด เห็น ได้รับความ
ช่วยเหลือให้คาปรึกษาจากผู้บั งคับ บัญชาและเพื่อ นร่วมงาน ซึ่ ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ นิพนธ์ พรหมจารี (2550) ได้ทาการวิจัย
เรื่อง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์กร ปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตอาเภอโซ่พิสัย จังหวัดหนองคาย โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการได้รับการ
ยอมรั บ นั บ ถื อ อยู่ ใ นระดั บ มาก ซึ่ งแสดงให้ เ ห็ น ว่ า บุ ค ลากรใน
หน่วยงานมีการสร้างความสัมพันธ์อันดีให้กับผู้บังคับบัญชา เพื่อน
ร่วมงาน จนได้ความยอมรับนับถือ
ด้านความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ความคิดเห็นของพนักงาน
บริษัทเนอร์วาน่า ฟูดส์ แอนด์ คอมเมิซ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด
ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยเห็นว่าในบริษัทมีการเลื่อน
ตาแหน่งในการทางานให้กับพนักงานที่มีความสามารถให้มีตาแหน่ง
ที่สูงขึ้น ประกอบกับมีการส่งเสริมให้พนักงานที่มีความชานาญงาน
ไปเรียนรู้และศึกษาดูงานยังต่างประเทศ เพื่อนามาพัฒนาบริษัทให้
ดี ยิ่ ง ขึ้ น เพื่ อ เกิ ด ประสบการณ์ ที่ ห ลากหลายในการท างาน ซึ่ ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ นวะรัตน์ พึ่งโพธิ์สภ (2552) ได้ทาการ
วิจัยเรื่อง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัทธนารักษ์
พัฒนาสินทรัพย์ จากัด โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งแสดงให้เห็นว่า พนักงานมีความพร้อมใน
การทางาน ทาให้งานมีคุณภาพ ส่งผลให้พนักงานมีความก้าวหน้า
ในการทางาน
ในการศึ ก ษาเรื่ อ ง “แรงจู งใจของพนั ก งานระดั บ ปฏิ บั ติ งาน
(กระบวนการผลิ ต ) บริ ษั ท เนอร์ ว าน่ า ฟู ด ส์ แอนด์ คอมเมิ ซ
อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด” ครั้งนี้ผลการทดสอบสมมติฐาน ปรากฏ
ว่า ผลการศึกษาเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ดังต่อไปนี้
สมมติฐานในการศึกษาครั้งนี้ คือ ด้านปรารถนาดีที่จะรักษาไว้ซึ่ง
ความเป็นสมาชิกภาพขององค์กร ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ มีผล
ต่ อ แรงจู งใจของพนั ก งานระดั บ ปฏิ บั ติ งาน (กระบวนการผลิ ต )
บริษัทเนอร์วาน่า ฟูดส์ แอนด์ คอมเมิซ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ตัวแปรที่จะร่วมกันพยากรณ์ระดับ
ที่มีผลต่อแรงจูงใจของพนักงานระดับปฏิบัติงาน (กระบวนการผลิต)
บริษัทเนอร์วาน่า ฟูดส์ แอนด์ คอมเมิซ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด มี

2 ตัวแปร เรียงลาดับจากตัวแปรที่มีประสิทธิภาพในการพยากรณ์
มากที่สุดจนถึงน้อยที่สุด ได้ดังนี้ ด้านปรารถนาดีที่จะรักษาไว้ซึ่ง
ความเป็นสมาชิกภาพขององค์กร ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ ตัว
แปรทั้ง 2 นี้ สามารถร่วมกันพยากรณ์แรงจูงใจของพนักงานระดับ
ปฏิบัติงาน (กระบวนการผลิต) บริษัทเนอร์วาน่า ฟูดส์ แอนด์ คอม
เมิซ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด ร้อยละ 43.0
นอกจากนี้ทั้ง 2 ตัวแปรนี้ ยังแสดงให้เห็นถึงการเป็นตัวแปรที่มี
ผลต่อแรงจูงใจของพนักงานระดับปฏิบัติงาน (กระบวนการผลิต)
บริษัทเนอร์วาน่า ฟูดส์ แอนด์ คอมเมิซ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด
โดยทั้ง 2 ตัวแปร ได้แก่ ด้านปรารถนาดีที่จะรักษาไว้ซึ่งความเป็น
สมาชิ ก ภาพขององค์ ก ร ด้ า นเงิ น เดื อ นและสวั ส ดิ ก าร มี ผ ลใน
ทางบวกทุกตัวแปร ซึ่งเห็นได้ว่าตัวแปนทั้ง 2 ตัวแปร ดังกล่าวนี้ มี
ความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันอย่างแยกกันไม่ออก กล่าวคือ ทั้ง 2 ตัว
แปรนี้ ล้ ว นแต่ เ ป็ นตั ว แปรที่ มีผ ลต่อ แรงจู งใจของพนั ก งานระดับ
ปฏิบัติงาน (กระบวนการผลิต) บริษัทเนอร์วาน่า ฟูดส์ แอนด์ คอม
เมิซ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด
ทั้งนี้จึงอธิบายได้ว่าสาเหตุที่ปัจจัยทั้ง 2 ตัวแปรที่ได้กล่าวมา
ข้ า งต้ น มี ผ ลต่ อ แรงจู ง ใจของพนั ก งานระดั บ ปฏิ บั ติ ง าน
(กระบวนการผลิต) บริษัทเนอร์วาน่า ฟูดส์ แอนด์ คอมเมิซ อินเตอร์
เนชั่นแนล จากัด ตัวแปรแรก ด้านความปรารถนาดีที่ จะรักษาไว้ซึ่ง
ความเป็ น สมาชิ ก ภาพขององค์ ก รเนื่ อ งจาก พนั ก งานมี ค วาม
จงรั ก ภั ก ดี ต่ อ องค์ ก าร มี ค วามรู้ สึ ก ยิ น ดี ที่ ไ ด้ เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของ
องค์ ก าร ไม่ ป รารถนาที่ จ ะโยกย้ า ยเปลี่ ย นแปลงหรื อ ลาออกจา
องค์ ก าร และปฏิ บั ติ ง านอย่ า งเต็ ม ความรู้ ความสามารถ ซึ่ ง
สอดคล้องกับแนวคิดของ ศุลีพร จิตต์เที่ยง (2554, หน้า 22) คือ
ความผูกพันต่อองค์กร หมายถึง ความสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นของ
สมาชิกในองค์การและเป็นพฤติกรรมที่สมาชิกในองค์กรมีค่านิยมที่
กลมกลืนกับสมาชิกคนอื่นๆ และตัวแปรที่สอง ด้านเงินเดือนและ
สวัสดิการ เนื่องจาก ผลประโยชน์ที่พนักงานได้รับเพียงพอต่อการ
ดาเนินชีวิตประจาวันของพนักงานและเหมาะสมกับงานที่พนักงาน
ได้รับมอบหมายจากองค์การ เช่น การปรับเงินเดือนให้สูงขึ้นตาม
ความสามารถหรือการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน ซึ่งถือเป็นสิ่ง
สาคัญที่จูงใจหรือกระตุ้นให้พนักงานรู้สึกอยากทางานและได้รับ
ผลประโยชน์มากที่สุด ที่อ งค์การจะสามารถตอบแทนพนักงานได้
อย่างเหมาะสมและเพียงพอต่อภาระงานที่พนักงานได้รับมอบหมาย
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ชัญญา อชิรศิลป์ (2551, หน้า 44) คือ
ปัจจัยในการปฏิบัติงาน หมายถึง ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
ให้ดีที่สุดโดย พิจารณาจากคุณภาพของงานตามที่ได้รับมอบหมาย
การปฏิบัติงานในหน้าที่ ที่รับผิดชอบ ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน
และมนุ ษ ย์ สัมพั น ธ์ รวมถึ งการปฏิ บัติ งานตามระเบีย บวิ นัยและ
ความประพฤติอย่างเหมาะสม
ดังนั้นทั้ง 2 ตัวแปร ข้างต้นจะนามาเป็นแนวทางในการพัฒนา
พนักงานของบริษัท เนอร์วาน่า ฟูดส์ แอนด์ คอมเมิซ อินเตอร์เนชั่น
แนล จ ากั ด ให้ มี แ รงจู ง ใจของพนั ก งานระดั บ ปฏิ บั ติ ง าน
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(กระบวนการผลิต) บริษัทเนอร์วาน่า ฟูดส์ แอนด์ คอมเมิซ อินเตอร์
เนชั่นแนล จากัด มากยิ่งขึ้น
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5.ข้อเสนอแนะ
1) ข้อเสนอแนะเพื่อนาไปใช้
1.1) องค์ ก ารควรมี ก ารสร้ างหลั ก ความมั่น คงในการท างาน
ให้กับพนักงาน เช่น กองทุนสารองเลี้ยงชีพ
1.2) องค์การควรมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงบรรยากาศในการ
ทางานให้ดียิ่งขึ้น เพื่อเป็นสิ่งกระตุ้นให้พนักงานอยากทางานและ
รู้สึกผ่อนคลายเวลาเครียดจากงาน
1.3) องค์การควรประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานทุกเดือน
เพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงาน ให้งานออกมามีคุณภาพ
1.4) องค์การควรให้ความสาคัญในเรื่องของการจัดกิจกรรม
ต่างๆ เช่น การจัดกิจกรรมเลี้ยงปีใหม่
1.5) องค์การควรมีบรรทัดฐานและระบบค่านิยมขององค์การที่
พนักงานยอมรับได้
1.6) องค์ ก ารควรเห็ น คุ ณ ค่ า ของพนั ก งาน เช่ น ประกาศ
พนักงานดีเด่นประจาเดือน เพื่อให้ พนักงานนั้นมีความภูมิใจและมี
ความเต็มใจที่จะปฏิบัติงานนองค์การ
1.7) องค์การควรให้ความสาคัญกับการพัฒนาศักยภาพของ
พนักงานในด้านการอบรม การศึกษาดูงาน เพื่อให้พนักงานเกิ ด
ความก้าวหน้าในการทางาน
1.8) องค์การควรให้ความสาคัญกับพนักงานในเรื่องการแสดง
ความคิดเห็น เพื่อเป็นการยอมรับพนักงาน
1.9) องค์การควรมีการให้อิสระกับพนักงานในการแสดงความ
คิ ด เห็ น เพื่ อ ที่ จ ะให้ พ นั ก งานมี ความปรารถนาที่ จ ะปฏิบั ติงานใน
องค์การ
1.10) องค์การควรมีการกาหนดเงินเดือนและสวัสดิการเพิ่มขึ้น
เช่น พนักงานที่ไม่มีการลาหยุดใน 1 เดือน จะได้รับค่าเบี้ยขยันและ
ค่าความสามารถเพิ่มขึ้น
2) ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาครั้งต่อไป
2.1) ควรศึกษาด้านอื่นที่ส่งผลต่อแรงจูงใจของพนักงานระดับ
ปฏิบัติงาน
(กระบวนการ
ผลิต) บริษัทเนอร์วาน่า ฟูดส์ แอนด์ คอมเมิซ อินเตอร์เนชั่นแนล
จากัด ได้แก่ สภาพแวดล้อม ด้านการบริหาร ภาวะผู้นา เป็นต้น
2.2) ควรเพิ่มประชากร กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการศึกษา เช่น
พนักงานระดับปฏิบัติงาน บริษัทเนอร์วาน่า ฟูดส์ แอนด์ คอมเมิซ
อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด
2.3) ควรมีการศึกษาด้วยวิธีการเชิงคุณภาพควบคู่ไปกั บ เชิ ง
ปริ ม าณ ซึ่ งจะช่ ว ยให้ก ารวิ เคราะห์ข้ อมู ลชั ดเจนและครอบคลุม
ยิ่งขึ้น
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บทคัดย่อ
การผลิตเซรามิกในทางภาคเหนื อของประเทศไทย โดยเฉพาะจังหวัดลาปางสามารถสร้างมูล ค่าทางเศรษฐกิจให้กับ ประเทศ
กระบวนการผลิตที่เหมาะสมจะเป็นการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่ามีการประยุกต์ใช้
ปัญญาประดิษฐ์เพื่อช่วยหาค่าที่เหมาะสมที่สุดของส่วนผสมสาหรับกระบวนการผลิต ให้มีความถูกต้องและแม่นยามากขึ้น บทความนี้แสดงการ
ประยุกต์ใช้โครงข่ายประสาทเทียมในการหาค่าที่เหมาะสมที่สุดของส่วนผสมสาหรับกระบวนการเผาเซรามิกโดยใช้เตาอัจฉริยะ สุดท้ายระบบที่
นาเสนอสามารถควบคุมและเฝ้าตรวจสอบกระบวนการผลิตเซรามิกได้
คาสาคัญ: 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
ความสนใจจากลูกค้า [1] และเพื่อให้ได้เซรามิกที่ดีมีคุณภาพจึงต้อง
ลดสาเหตุของการเกิดตาหนิ ของเสียที่สามารถเกิดขึ้นได้ทุกจุดของ
กระบวนการตั้ งแต่ ก ารตรวจรั บ วั ต ถุ ดิ บ การเตรี ย มเนื้ อ ดิ น การ
เตรียมน้าเคลือบ การขึ้นรูปและตกแต่ง การเคลือบ และการเผา ซึ่ง
ตาหนิที่เกิดขึ้นในกระบวนการเผานั้นถือว่าสร้างความเสียหายมาก
ที่สุดเพราะเป็นขั้นที่ผลิตภัณ ฑ์มีต้นทุนสูงที่ สุดแล้ว และอาจสร้าง
ความเสียหายถึงขั้นส่งมอบของให้ กับลูกค้าไม่ทันเวลาได้ ดังนั้นการ
ควบคุ ม กระบวนการเผาที่ ดี จ ะช่ ว ยลดปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น ได้ ในการ
แก้ปัญ หาของกระบวนการเพื่อหาค่าที่ดีที่สุดเท่าที่เป็นไปได้และมี
จานวนมาก ลั กษณะของปั ญ หาต้องอาศัยวิธีการที่เหมาะสมที่สุ ด
ต้องเป็นปัญหาที่ยากและมีความซับซ้อนมาก ปัญหาเหล่ านี้จะถูก
จาแนกประเภทด้วยการพิจารณาจากชนิดของตัวแปรของปัญหานั้น
ได้แก่ 1.การหาค่าเหมาะที่สุดของตัวแปรเป็นแบบไม่ต่อเนื่องกันหรือ

1. บทนา
ปัจจุบันผู้ ประกอบการอุตสาหกรรมเซรามิก ไทยมีจานวนกว่า
739 ราย มีฐานการผลิตหลั กอยู่ที่จังหวัดลาปาง, ราชบุรี, สระบุรี,
เชียงใหม่, สมุทรสาคร และสุโขทัย โดยปี 2555 ที่ผ่านมามีมูลค่าการ
ส่งออกเซรามิกในประเทศกว่า 18,139.9 ล้านบาท และกว่า 70%
ของผู้ประกอบการที่ส่งออกนั้นอยู่ในจังหวัดลาปาง ซึ่งมีโรงงานผลิต
เซรามิกกว่า 200 โรงงาน มีแรงงานรวมกันกว่า 9,000 คน และมีเงิน
ลงทุนรวมกว่า 2,450 ล้านบาท สามารถผลิตเพื่อการบริโภคทั้งใน
และต่างประเทศได้ โดยตลาดหลักอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา
ยุ โ รป แ ล ะป ระ เท ศ ใน แ ถบ อาเซี ย น ซึ่ งเป็ น ที่ แ น่ น อ น ว่ า
ผู้ ป ระกอบการเซรามิ ก ควรต้ อ งค านึ งถึ งการออกแบบ การสร้ า ง
เอกลักษณ์ให้โดดเด่นและเกิดความแตกต่างจากโรงงานอื่นให้ดึงดูด
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โครงข่ า ยประสาทเที ย มมี คุ ณ ลั ก ษณะคล้ า ยกั บ การส่ งผ่ า น
สัญญาณประสาทในสมองของมนุษย์ กล่าวคือมีความสามารถในการ
รวบรวมความรู้ (Knowledge) โดยผ่ า นกระบวนการเรี ย นรู้
(Learning Process) และความรู้เหล่านี้จะจัดเก็บอยู่ในโครงข่ายใน
รูปแบบค่าน้าหนัก (Weight) ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนค่าได้เมื่อมีการ
เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ เข้าไป ค่าน้าหนักทาหน้าที่เปรียบเสมือนความรู้ที่
รวบรวมไว้ เพื่ อ ใช้ ในการแก้ ปั ญ หาเฉพาะอย่ า งของมนุ ษ ย์ การ
ประมวลผลต่าง ๆ เกิดขึ้นในหน่วยประมวลผลย่อย เรียกว่า โหนด
(Node) ซึ่งโหนดเป็นการจาลองลักษณะการทางานมาจากเซลล์การ
ส่ งสั ญ ญาณ (Signal) ระหว่างโหนดที่ เชื่ อ มต่ อ กั น (Connection)
จ าลองมาจากการเชื่ อ มต่ อ ของเดนไดร์ ท และแอคซอนในระบบ
ประสาทของมนุษย์ ภายในโหนดจะมีฟังก์ชันกาหนดสัญญาณส่งออก
ที่เรียกว่า ฟังก์ชันกระตุ้น (Activation Function) หรือฟังก์ชันการ
แปลง (Transfer Function) ซึ่งทาหน้าที่เปรียบเสมือนกระบวนการ
ท างาน ใน เซ ลล์ โค รงข่ า ย ป ระส าท เที ย ม ป ระกอบ ด้ วย 5
องค์ประกอบ ดังนี้
1.ข้อมูลป้อนเข้า (Input) เป็นข้อมูลที่เป็นตัวเลข หากเป็นข้อมูล
เชิงคุณ ภาพ ต้องแปลงให้อยู่ในรูปเชิงปริมาณที่โครงข่ายประสาท
เทียมยอมรับได้
2.ข้ อ มู ล ส่ งออก (Output) คื อ ผลลั พ ธ์ ที่ เกิ ด ขึ้ น จริ ง (Actual
Output) จากกระบวนการเรียนรู้ของโครงข่ายประสาทเทียม
3.ค่าน้าหนัก (Weights) คือ สิ่งที่ได้จากการเรียนรู้ของโครงข่าย
ประสาทเทียม หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ค่าความรู้ (Knowledge)
ค่ า นี้ จ ะถู ก เก็ บ เป็ น ทั ก ษะเพื่ อ ใช้ ในการจดจ าข้ อ มู ล อื่ น ๆ ที่ อ ยู่ ใน
รูปแบบเดียวกัน
4.ฟังก์ชันผลรวม (Summation Function: S) เป็นผลรวมของ
ข้อมูลป้อนเข้า ( ) และค่าน้าหนัก ( )
5.ฟังก์ชันการแปลง (Transfer Function) เป็นการคานวณการ
จาลองการทางานของโครงข่ายประสาทเทียม 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

แบบคอมมินาทอเรียล (Combinatorial Optimization) 2.การหา
ค่ า เหมาะที่ สุ ด ของตั ว แปรเป็ น แบบต่ อ เนื่ อ งหรื อ แบบเชิ งตั ว เลข
(Numerical Optimization) 3.ฮิ ว ริ ส ติ ก (Heuristic) 4.เมตาฮิ ว ริ
สติก (Meta-heuristic) [2]
โดยผู้วิจัยมีความสนใจในการวิเคราะห์และสังเคราะห์งานวิจัยที่
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ ศึ ก ษาแนวทางและสามารถต่ อ ยอดแนวความคิ ด
งานวิจัยต่อไปได้

2. ทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้อง
2.1 ปัญญาประดิษฐ์
ปั ญ ญ าประดิ ษ ฐ์ (Artificial Intelligence) ห รื อ เอไอ (AI)
ห ม าย ถึ ง ค วาม ฉ ล าด เที ย ม ที่ ส ร้ า งขึ้ น ให้ กั บ สิ่ งที่ ไม่ มี ชี วิ ต
ปัญ ญาประดิษฐ์เป็นสาขาหนึ่งในด้านวิทยาการคอมพิ วเตอร์ และ
วิศวกรรมเป็นหลัก แต่ ยังรวมถึงศาสตร์ในด้านอื่นๆอย่างจิ ตวิทยา
ปรัชญา หรือชีววิทยา ซึ่งสาขาปัญญาประดิษฐ์เป็นการเรียนรู้ เกี่ยว
กับกระบวนการการคิด การกระทา การให้เหตุผล การปรับตัว หรือ
การอนุมาน และการทางานของสมอง และสาขาที่มีบทบาทมากใน
ปัจจุบัน ได้แก่ ชีวิตประดิษฐ์ (Artificial life) ปัญญาประดิษฐ์แบบ
กระจาย (Distributed Artificial Intelligence) วิท ยาการหุ่นยนต์
(Robotics) โครงข่ายประสาทเทียม (Neural network) อัลกอริธึม
พันธุการ (Genetic-Algorithm) [3] ซึ่งผู้วิจัยได้สนใจศึกษาบทความ
ที่เกี่ยวข้องกับโครงข่ายประสาทเทียมและขั้นตอนวิธีเชิงพั นธุกรรม
เท่านั้น
2.1.1 โครงข่ายประสาทเทียม
โครงข่ายประสาทเทียม [4] คือ แบบจาลองทางคณิตศาสตร์ที่
พัฒนาขึ้นเพื่อจาลองการทางานของโครงข่ายประสาทในสมองมนุษย์
โดยที่ โครงข่ า ยประสาทของมนุ ษ ย์ ป ระกอบด้ ว ยเซลล์ ป ระสาท
(Neuron) และจุดประสานประสาทหรือไซแนปส์ (Synapses) โดย
โครงสร้างของการส่งสัญ ญาณประสาทประกอบจากการเชื่อมต่ อ
ระหว่างเซลล์ประสาทหลายพันล้านเซลล์ เซลล์ประสาทแต่ละเซลล์
ประกอบด้วยแขนงรับสัญญาณประสาทซึ่งเป็นเสมือนหน่วยรับข้อมูล
ป้อนเข้า เรียกว่า “เดนไดรท์”(Dendrites) และส่วนปลายของเซลล์
ประสาทในการส่งสัญ ญาณประสาทซึ่งเป็ นเสมือนหน่วยส่งข้อมู ล
ออกของเซลล์ เรีย กว่ า “แอคซอน” (Axon) โดยการส่งสั ญ ญาณ
ประสาทดั งกล่าว อาจท าให้ เกิด ได้ ทั้ งการกระตุ้น และยั บ ยั้ง ทั้ งนี้
นอกจากลั ก ษณะดั ง กล่ า วแล้ ว วิ ธี ก ารประมวลผลภายในเซลล์
ประสาทแต่ละเซลล์ยังมีการขยายหรือลดขนาดของสัญญาณอีกด้วย
โดยสัญญาณจากเดนไดรท์ต่าง ๆ จะรวมกันเข้าสู่เซลล์ประสาท และ
หากสัญญาณรวมมีความแรงเกินค่าระดับ (Threshold) ของเซลล์
ประสาทนั้ น ๆ เซลล์ ป ระสาทก็ จ ะส่ งสั ญ ญาณออกทางแอคซอน
ต่อไปกระบวนการเรียนรู้ในสิ่งมีชีวิตจะมีผลให้เกิดการสร้างไซแนปส์
ระหว่างเซลล์ประสาทขึ้นมาใหม่ หรือทาให้เกิดการเปลี่ยนสภาพของ
ไซแนปส์ต่าง ๆ ในโครงข่ายของเซลล์ประสาท โครงข่ายประสาทของ
สิ่งมีชีวิตจึ งไม่ ได้ ท างานแบบเป็ น ลาดั บขั้ น ตอน (Sequential) แต่
เพียงอย่างเดียว

ลักษณะของโครงข่ายประสาทเทียม
โครงสร้ างของโครงข่ ายประสาทเที ย มประกอบด้ ว ยชั้ น ของ
ข้อมู ลเบื้ องต้น 3 ชั้ น คื อ ชั้น ของข้อ มูล ป้อ นเข้ า ชั้น ซ่อ น และชั้ น
ผลลัพธ์ สามารถแบ่งประเภทของโครงข่ายประสาทเทียมตามความ
ซับซ้อน หรือจานวนชั้นของข้อมูลในชั้นซ่อนได้ 2 ประเภท คือ
1.โครงข่ายแบบชั้นเดียว เป็นโครงข่ายประสาทเทียมอย่างง่ายที่
มีเพียงชั้นรับข้อมูลป้อนเข้าและชั้นส่งข้อมูลออกเท่านั้น โหนดในชั้น
รั บ ข้ อ มู ล ป้ อ นเข้ า ท าหน้ า ที่ รั บ ข้ อ มู ล เข้ า (Input Value) แล้ ว ส่ ง
ข้อมูลผ่านเส้นเชื่อมโยงต่าง ๆ ไปให้โหนดในชั้นส่งข้อมูลออก ความ
เข้มของสัญญาณ หรือปริมาณข้อมูลที่นาเข้าสู่โ หนดในชั้นส่งข้อมูล
ออกจะขึ้น อยู่ กั บ ค่า น้ าหนั ก ที่ อ ยู่ บ นเส้ น เชื่ อ มโยง โหนดในชั้น ส่ ง
ข้ อ มู ล ออกจะน าข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ รั บ มาค านวณ โดยใช้ ฟั ง ก์ ชั น ทาง
คณิ ตศาสตร์ที่ เรีย กว่า ฟังก์ชันการแปลง (Transfer Function) ที่
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หลักการของอัลกอริธึมพันธุการ
อัลกอริธึมพันธุการจะหาผู้ที่เหมาะสมที่สุดในระหว่างการ
วิ วั ฒ นาการ เพื่ อ ใช้ ใ นการแก้ ปั ญ หาในแต่ ล ะรุ่ น (Generation)
องค์ประกอบสาคัญของอัลกอริธึมนี้คือประชากรของสตริง (Strings)
สตริงเหล่านี้เกิดจากการเรียงตัวของตัวแปรหรือบิต (Bits) ต่างๆ ที่
แสดงคุ ณ สมบั ติ ข องสตริ ง ในอั ล กอริ ธึม หนึ่ งๆ จะมี จ านวนสตริ ง
จานวนมากและมีคุณสมบัติที่หลากหลาย ที่เรียกว่าประชากร ซึ่งการ
เรี ย งตั ว ของตั ว แปรเป็ น สตริ ง นี้ เ ป็ น การเลี ย นแบบวิ ธี ก ารของ
โครโมโซมที่มียีนในการแสดงคุณสมบัติ สาหรับสมาชิกหรือสตริงแต่
ละตัวในประชากรนี้จะแสดงถึงสถานะ (State) หรือคาตอบที่เป็นไป
ได้ ในปริ ภู มิ ปั ญ หา (Problem Space) และสมาชิ ก แต่ ล ะตั ว ของ
ประชากรเหล่านี้จะต้องผ่านกระบวนการของการวิวัฒนาการ สตริง
ที่เป็นตัวแทนของประชากรในอัลกอริธึม พันธุการจะเลียนแบบการ
จั ด การโครงสร้ า งของพั น ธุ ก าร และเลี ย นแบบพฤติ ก รรมของ
โครโมโซม

เหมาะสมกับปัญหา แล้วส่งผลลัพธ์ที่ได้ออกมาเป็นข้อมูลส่งออก เช่น
โครงข่ า ยแบบชั้ น เดี ย วแบบเพอเซบตรอนอย่ า งง่ า ย (Simple
Perceptron) แ ล ะ โค รงข่ าย โฮ บ ฟิ ล ด์ (Hopfield Networks)
ลักษณะโครงข่ายแบบชั้นเดียว แสดงดังรูปที่ 1

รูปที่ 1 โครงสร้างโครงข่ายแบบชัน้ เดียว
2.โครงข่ายแบบหลายชั้ น เป็ น โครงข่ ายที่ มี ชั้น แอบแฝง
ตั้งแต่ 1 ชั้นขึ้ นไป โครงข่ายแบบหลายชั้นจะใช้ในกรณี ที่ ปัญ หามี
ความซับซ้อน ซึ่งโครงข่ายแบบชั้นเดียวไม่สามารถแก้ปัญหาได้ จึง
เพิ่มจานวนโหนดที่มี การคานวณ หรือชั้นแอบแฝงให้กับโครงข่าย
ตัวอย่างของโครงข่ายแบบหลายชั้น เช่น การแพร่ย้อนกลับ (Back
Propagation) เซลฟ์ออร์แกนไนซิ่งแมปซ์ (Self-Organizing Maps)
และเคาน์ เ ตอร์ พ รอพะเกชั น (Counter Propagation) เป็ น ต้ น
ลักษณะโครงสร้างโครงข่ายแบบหลายชั้น แสดงดังรูปที่ 2

กระบวนการแก้ไขปัญหาอัลกอริธึมพันธุการอย่างง่าย
กระบวนการอั ล กอริ ธึ ม พั น ธุ ก ารอย่ า งง่ า ย (Goldberg,
1989) ซึ่งได้อธิบ ายถึงองค์ ประกอบพื้น ฐานตลอดจนถึงกลไกของ
อัลกอริธึมพันธุการ แสดงดังรูปที่ 3 และอธิบายเป็นขั้นตอนดังนี้
1. สร้างกลุ่มของโครโมโซมซึ่งเป็นประชากร (Population)
เริ่มต้นโดยการสุ่ม
2. ถอดรหัสโครโมโซมทุกโครโมโซมเพื่อให้ได้ตัวแปรจริงของ
ปัญหา
3. นาตัวแปรจริงของปัญหาที่ได้มาหาค่าวัตถุประสงค์ของแต่
ละโครโมโซมในประชากร
4. ค าน วณ ค่ าค วาม เห ม าะ ส ม (Fitness Value) ข อ ง
โครโมโซมจากค่าวัตถุประสงค์
5. สร้ างประชากรชุ ด ใหม่ จากประชากรชุ ด เก่า ด้ว ยการค า
เลือก (Selection) โดยพิจารณาจากค่าความเหมาะสม
6. นาประชากรที่ผ่านการคัดเลือกมากระทาด้วยตัวดาเนิน
ทางพันธุกรรม (Genetic Operation) อันได้แก่ การผสม
ข้ า มสายพั น ธุ์ (Crossing Over) และการกลายพั น ธุ์
(Mutation) เป็นต้น
7. กลับไปทาขั้นตอนที่ 2 ถึง 6 จนกระทั่งลู่เข้าสู่คาตอบของ
ปัญหาที่ต้องการหรือเท่ากับจานวนรอบของการทาซ้าที่
กาหนดไว้ ซึ่งจานวนหนึ่งรอบ จากตอนที่ 2 ถึง 6 เรียกว่า
หนึ่งรุ่นของการคานวณ (Generation)

รูปที่ 2 โครงสร้างโครงข่ายแบบหลายชั้น
2.1.2 อัลกอริธึมพันธุการ
อั ล กอริ ธึ ม พั น ธุ ก าร [2] เป็ น การค้ น หาแบบฮิ ว ริ ส ติ ก ที่
จาลองกระบวนการทางานของกกการคัดเลือกพันธุ์ทางธรรมชาติ
การค้นหานี้เป็นการใช้ประโยชน์จากการเลือกสรรพันธุ์ที่เป็นเสมือน
กับการค้นหาแบบสุ่ม (Random) เพื่อหาค่าที่เหมาะสมที่สุด โดยใช้
ข้อมูลทางประวัติศาสตร์เพื่อนาไปสู่การหาพันธุ์ใหม่ที่ดีขึ้ นอัลกอริธึม
นี้ จ าลองกกการวิ วั ฒ นาการทางธรรมชาติ ข องชาร์ ล ดาร์ วิ น
(Charles Darwin) ที่ว่าด้วย “ความอยู่รอดของผู้ที่ เหมาะสมที่ สุ ด
(Survival of the Fittest)” เพราะว่าในธรรมชาติที่ทรัพยากรมีอยู่
อย่างจากัด สิ่งมีชีวิตที่ปรับตัวให้ดีที่สุดเท่านั้นจึงจะอยู่รอดได้ ในการ
ปรับตัวดังกล่าวสิ่งมีชีวิตใช้กระบวนการเลือกสรรเพื่อการปรับตัวเอง
ให้เหมาะสมกั บ สภาพแวดล้ อมนั้น การเลือ กสรรนี้ เปรีย บเสมือ น
กระบวนการในการค้ นหาสิ่งที่เหมาะสมที่ สุด (Optimization) วิธี
หนึ่ง
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และบูรณาการระบบ การประยุกต์ใช้ที่กว้างขวางของวิธีการคานวณ
ที่อัจฉริยะเหล่านี้ในการผลิตจะสนับสนุนพัฒนาของการจาลองระบบ
การผลิตอย่างมาก และให้คาตอบใหม่สาหรับการผลิตที่ซับซ้อน [5]
Arduino
Arduino อ่านว่า (อา-ดู-อิ-โน่ หรือ อาดุยโน่ ) เป็ นบอร์ด
ไมโครคอนโทรเลอร์ตระกูล AVR ที่มีการพัฒนาแบบ Open Source
คือมีการเปิดเผยข้อมูลทั้งด้าน Hardware และ Software ตัวบอร์ด
Arduino ถูกออกแบบมาให้ใช้งานได้ง่าย ดังนั้นจึงเหมาะสาหรับผู้
เริ่มต้นศึกษา ทั้งนี้ผู้ใช้งานยังสามารถดั ดแปลงเพิ่มเติม พัฒ นาต่ อ
ยอดทั้งตั วบอร์ด หรือโปรแกรมได้อีก ด้วย ซึ่งความง่ายของบอร์ด
Arduino ในการต่ออุปกรณ์เสริมต่างๆ คือผู้ ใช้งานสามารถต่อวงจร
อิเล็กทรอนิกส์จากภายนอกแล้วเชื่อมต่อเข้ามาที่ขา I/O ของบอร์ด
ดังแสดงในรูปที่ 4 หรือเพื่อความสะดวกสามารถเลือกต่อกับบอร์ด
เสริ ม (Arduino Shield) ประเภทต่ า งๆ ดั งแสดงในรู ป ที่ 5 (เช่ น
Arduino XBee Shield, Arduino Music Shield, Arduino
Relay Shield, Arduino Wireless Shield และ Arduino GPRS
Shield) เป็ น ต้ น มาเสี ย บกั บ บอร์ด บนบอร์ด Arduino แล้ วเขี ย น
โปรแกรมพัฒนาต่อได้เลย [6]

รูปที่ 3 แสดงกระบวนการอัลกอริธึมพันธุการอย่างง่าย

3. นวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิตในอนาคต
ปั จจุ บั นอุ ต ส าห กรรม การผ ลิ ต ได้ ป ระส บ กั บ การ
เปลี่ ย นแปลงอั น ยิ่ งใหญ่ แ ละการแข่ งขั น ที่ สู ง เนื่ อ งจากสภาวะ
แวดล้อมของธุรกิจที่เปลี่ยนไปตลอดเวลา ดังนั้นระบบการผลิตใน
อนาคตต้องมีลักษณะคล่องแคล่ว อัจฉริยะ มีการตอบสนองที่รวดเร็ว
ให้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง รองรับการผลิตปริมาณน้อย ตอบสนอง
ความต้องการเฉพาะราย เกิดการมีส่วนร่วมกับผู้ซื้อ และตระหนักใน
สิ่งแวดล้อม ระบบการผลิตที่สามารถสนองตอบต่อคุณลักษณะต่างๆ
ที่ ก ล่ าวม าแ ล้ วก็ คื อ ระบ บ การผ ลิ ต อั จ ฉ ริ ย ะ (Intelligent
Manufacturing Systems: IMS) ซึ่งมีการศึกษากันอย่างกว้างขวาง
ระบบการผลิตอัจฉริยะสามารถที่จะควบคุมและตรวจสอบตัวเองได้
เพื่อที่จะสร้างผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามข้อกาหนดของการออกแบบซึ่ง
ผลิตภั ณ ฑ์ จะถูก ผลิตได้ ในสภาวะแวดล้อมจาลอง ระบบการผลิ ต
อัจฉริยะถูกคาดหวังว่าจะเป็นคาตอบหนึ่งที่จะเอาชนะต่ ออุปสรรค
ของอุตสาหกรรมในช่วงศตวรรษที่ 21

รูปที่ 4 บอร์ด Arduino ต่อกับ LED

3.1 ระบบการผลิตอัจฉริยะ
อุ ต สาหกรรมการผลิ ต และวงการศึ ก ษาต้ อ งใช้ ค วาม
พยายามอย่างมากในการค้นหาระบบการผลิตและเทคโนโลยีขั้นสูงที่
เกี่ยวข้องกับปัญหาซับซ้อนในการผลิตที่เกิดขึ้นมาจากการตลาดแบบ
โลกาภิวัฒน์ ในสภาวะแวดล้อมที่มีการแข่งขันที่สูง และข้อจากัดที่
มากสาหรับสภาพแวดล้อมของระบบการผลิต เพื่อที่จะจาลองระบบ
การผลิตที่มีความซับซ้อน ด้วยวิธีการทางคณิตศาสตร์ที่หลากหลาย
โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง เป็ น ที่ รู้ จั ก กั นในนามของเครื่ อ งมื อ ทาง
ค ณิ ต ศ า ส ต ร์ ส มั ย ให ม่ (Non-conventional Mathematical
Tools) หรื อ วิ ธี ก ารค านวณที่ อั จ ฉริ ย ะ (Intelligent Computing
Methods) ได้ถูกนามาใช้กันอย่างกว้างขวาง เช่น โครงข่ายประสาท
เทียม อัลกอริธึมพันธุการ และอื่นๆ ซึ่งในทางปฏิบัติวิธีเหล่านี้ได้ถูก
นามาใช้ร่วมกัน เพื่อใช้ในกระบวนการวางแผน ออกแบบ ควบคุม

รูปที่ 5 บอร์ด Arduino ต่อกับ บอร์ด Xbee Shield

4. ทบทวนวรรณกรรม
4.1 การหาค่าที่เหมาะสมที่สุดด้วยวิธีทางปัญญาประดิษฐ์
S.H. Rahul และคณ ะ (2017) [7] ได้ ท ดลองหาค่ า ที่
เหมาะสมที่ สุ ด ของการเคลื อ บหนาด้ ว ยเซรามิ ก บนผิ ว แก้ ว ใน
กระบวนการพิมพ์อิงค์เจ็ท ซึ่งกระบวนการพิมพ์อิงค์เจ็ทส่วนใหญ่จะ
ใช้ฟิล์มบางๆ (<10µ_m) เคลือบสะสมหลายชั้น ทางคณะวิจัยจึงมี
แนวคิดที่พัฒนาให้สามารถเคลือบหนาได้โดยไม่ต้องเคลือบหลายชั้น
สาหรับการออกแบบการทดลองใช้วิธีของทากูชิ ใช้ 3 พารามิเตอร์
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การทดลองพบว่าประสิทธิภาพของวิธีแบบบูรณาการจะดีกว่าวิธีของ
ทากูชิและวิธีแบบเดิม นอกจากนี้ยังพบว่ าวิธีแบบบูรณาการจะช่วย
ในการประหยัดพลังงาน 9770.5 ktoe.
Shen Changyu et.al [11] ได้ ท าการทดลองหาค่ า ที่
เหมาะสมของกระบวนการฉี ด ขึ้ น รู ป พลาสติ ก ด้ ว ยวิ ธี โครงข่ า ย
ประสาทเทีย ม (ANN ) รวมกั บอั ลกอริทึ ม พัน ธุการ (GA) เพื่ อเพิ่ ม
ประสิท ธิภ าพกระบวนการฉี ดขึ้น รูป คณะวิจัย ได้พั ฒ นาโครงข่าย
ประสาทเทียมแบบย้อนกลับ (BPNN) เพื่อทาแผนความสัมพันธ์ไม่
เชิงเส้นที่ซับซ้อนระหว่างเงื่อนไขของกระบวนการและดัชนีคุณภาพ
ของชิ้นส่วนแม่พิมพ์ สาหรับการเพิ่มประสิทธิภาพนั้นใช้อัลกอริทึม
พั น ธุ ก าร (GA) ภายใต้ เงื่ อ นไขฟั งก์ ชั น ตามแบบจ าลองโครงข่ า ย
ประสาทเทียม (ANN ) ที่เหมาะสม และในการออกแบบการทดลอง
นั้นใช้วิธีของทากูชิ ทาให้ได้ตัวแปรของกระบวนการฉีดขึ้นรูป ผลการ
เพิ่มประสิทธิภาพโดย GA กลุ่มตัวอย่าง 30 กลุ่ม และค่าสูงสุดของ
รุ่นก็คือ 250 ค่าอัตราส่วนฟังก์ชันปัญหาการหดตัวของปริมาตรน้อย
สุดตามความเหมาะสมกับรุ่น ดังแสดงในรูปที่ 6 ดังนั้นค่าที่เหมาะสม
ที่ สุ ด ภายใต้ ฟั งก์ ชัน ตามแบบจ าลองเครื อ ข่ า ยประสาทเที ย ม คื อ
อุณ หภูมิ หลอม 200 ◦C อุ ณ หภูมิ แม่พิ มพ์ 60 ◦C เวลาในการฉี ด
4.11 วิ น าที เวลาในการบรรจุ 10.8 วิ น าที ความดั น คงที่ 34.42
MPa ในส่วนการพยากรณ์เครือข่ายประสาทเทียมรูปแบบการหดตัว
ของปริ ม าตรภายใต้ เงื่ อ นไขกระบวนการ คื อ 0.487 ซึ่ งมี ค วาม
เหมาะสมกัน และเป็นที่น่าพอใจ

คือ เวลาเปิด อุณหภูมิของผิวเคลือบ ความเข้มข้นของหมึก และการ
วิเคราะห์หาค่าความแปรปรวนทางสถิติด้วย ANOVA จากผลการ
ทดลองพบว่า ถ้าเพิ่มเวลาเปิดจาก 400µ_s เป็น 700µ_s จะทาให้
ได้ความหนาของชั้นเคลือบเพิ่มขึ้นจาก 1.90µ_m เป็น 1.91µ_m
หากเพิ่ ม ไปจนถึ ง 1000µ_s จะท าให้ ชั้ น เคลื อ บหนาเพิ่ ม ถึ ง 8.2
mm.
4.2 การหาค่ า ที่ เหมาะสมที่ สุ ด ด้ ว ยการเปรี ย บเที ย บวิ ธี ท าง
ปัญญาประดิษฐ์
Yousef Al-Assaf [8] ท าการวิ เคราะห์ รู ป แบบแนวโน้ ม
ต่ า งๆ ของค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ร ะหว่ า งเวลาและความถี่ โดยท าการ
เปรียบเทียบระหว่างวิธีการวิเคราะห์สัญญาณแบบหลายระดั บ และ
โครงข่ า ยประสาทเที ย ม ผลสรุ ป แสดงให้ เห็ น ว่ าวิ ธี ก ารวิ เคราะห์
สั ญ ญาณแบบหลายระดั บ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพที่ ดี ก ว่ า สามารถแบ่ ง
ลักษณะแนวโน้มที่มีการเปลี่ยนแปลงและรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงได้
ดีกว่าวิธีโครงข่ายประสาทเทียม
Wen-Chin Chen et.al [9] ได้ทาการทดลองเปรียบเทียบ
ค่าที่เหมาะสมที่สุดสาหรับการพยากรณ์คุณภาพแบบเคลื่อนไหวของ
กระบวนการฉี ด ขึ้ น รูป พลาสติ ก 2 โมเดล โดยที่ โมเดลแรกใช้ วิ ธี
โครงข่ายประสาทเทียมแบบย้อนกลับ (BPNN) และโมเดลที่ 2 ใช้วิธี
โครงข่ ายประสาทเที ย มแบบย้ อ นกลั บ (BPNN) ร่ วมกั บ โครงข่ า ย
ประสาทเที ยมแบบคุ ณ ลั ก ษณะการจั ด การตั ว เอง (SOM) ในการ
ออกแบบการทดลองใช้วิธี ของทากูชิได้ค่ าที่ เหมาะสมที่สุด ภายใต้
ฟังก์ชันตามแบบจาลองโครงข่ายประสาทเทียม คือ เวลาในการฉีด
ประมาณ 1.5 วินาที ตาแหน่งสวิตช์ VP จาก 8 มม. ความดันการ
บรรจุ 34 MPa ความดันการฉีด 150 MPa และความเร็วในการฉีด
50 มม. / วินาที และวั ดค่าประสิทธิภาพของแต่ละโมเดล ผลจาก
การค านวณค่ าความคลาดเคลื่ อ นเฉลี่ ย ก าลั งสอง (Root MeanSquare Error: RMSE) ผลการเปรี ย บเที ย บระหว่ า ง BPNN และ
SOM + BPNN ดั งแสดงในตารางที่ 1 ซึ่ งจะเห็ น ได้ ว่ า โมเดลที่ 2
(SOM + BPNN) มีความแม่นยามากกว่าโมเดลที่ 1 (BPNN)
Item

SOM + BPNN

BPNN

Training RMSE

0.015

0.019

Testing RMSE

0.0017

0.0029

รูปที่ 6 แสดงค่าอัตราส่วนฟังก์ชันปัญหาการหดตัวของปริมาตรน้อย
สุดตามความเหมาะสมกับรุ่น
4.3 เตาอัจฉริยะ

Hung-Chun Lin et.al [10] ได้ทาการหาค่าพารามิเตอร์ที่
เหมาะสมเป็นระบบในกระบวนการสปัตเตอริงแบบดูดซึมฟิล์มอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการสปัตเตอริง เนื่องจากวิธี
แบบเดิมใช้ประสบการณ์จากผู้ที่เชี่ยวชาญในการตั้ งค่าพารามิเตอร์
จึงส่งผลทาให้มีข้อบกพร่องเกิดขึ้น จากนั้นจึงได้ออกแบบการทดลอง
โดยเริ่มจากการรวบรวมข้อมูลและตัวแปรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง นามา
ประยุกต์ใช้วิธีของทากูชิเพื่อเลือกปัจจัยที่ส่งผลอย่างมีนัยสาคัญ และ
หาระดับของปัจจัยที่เหมาะสม หลังจากนั้นนาวิธีโครงข่ายประสาท
เทียมแบบย้อนกลับ (BPNN) มาบูรณาการกับฟังก์ชั่นความพึงพอใจ
และอัลกอริทึมพันธุการ (GA) เพื่อหาค่าพารามิเตอร์ที่ดีที่สุด ผลจาก

Zuobing Chen et.al [12] ได้ น าระบบคอมพิ วเตอร์ ม า
ประยุกต์ใช้เพื่อออกแบบเตาเผาเซรามิกอัจฉริยะด้วยฐานข้อมูลเชิง
วั ต ถุ โดยใช้ เ ทคโนโลยี ก ารเขี ย นโป รแกรมเชิ ง วั ต ถุ (OOP)
นอกเหนื อ จากโครงสร้ า งและวิ ธี ก ารของฐานข้ อ มู ล เชิ งวั ต ถุ แ ล้ ว
แนวคิดเกี่ยวกับระบบอัจฉริยะสามารถนา CAD มาบูรณาการร่วมกับ
กระบวนการนั้น ก็ เพื่อช่วยให้การออกแบบและคุณ ภาพเซรามิก มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งบทความนี้ได้นาเสนอระบบอัจฉริยะ CAD
แบบรวมระบบ เน้นแก่นแท้ของฐานข้อมูลเชิงวัตถุ การออกแบบการ
คานวณ ระบบผู้เชี่ยวชาญและระบบการร่างพาราเมตริกประสาน
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โดยตรงกับฐานข้อมูลเชิงวิศวกรรม ซึ่งสามารถแก้ปัญหาการใช้ข้อมูล
ร่ ว มกั น ของระบบได้ อ ย่ า งง่า ยดายและเป็ น รากฐานส าหรั บ การ
ออกแบบของเตาเผาเซรามิกอัตโนมัติอัจฉริยะ
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5.กรอบแนวคิดเพื่อต่อยอดงานวิจัย
จากการศึกษาทฤษกีและทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
จึงทาให้เกิดแนวคิดเพื่อต่อยอดงานวิจัย โดยนา Arduino มาใช้ช่วย
ในการควบคุมความร้อนและอุณหภูมิของเตาเผาแบบดั้งเดิม เพือ่ ให้
ได้เตาเผาอัจฉริยะ (Intelligent Kiln)

รูปที่ 7 แสดงการควบคุม Arduino ด้วยโทรศัพท์มือถือ

6. บทสรุป
จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่ า การประยุ ก ต์ ใ ช้ วิ ธี ท าง
ปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์ในกระบวนการผลิ ต สามารถพยากรณ์ ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพและการจาแนกมีความแม่นยาสูงเหมาะสาหรับ การ
ผลิตที่มีความซั บซ้อน มีจานวนข้อมูลมาก และมีปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
จานวนมาก ทั้งนี้ยังสามารถนาไปประยุ กต์กับงานด้านต่าง ๆ ได้อีก
หลายด้าน ตัวอย่างเช่น การวิเคราะห์และหาค่าที่เหมาะสมที่สุดของ
กระบวนการเผาเซรามิก เพื่ อให้ได้ผลิตภัณ ฑ์ ที่มี คุณ ภาพและเกิด
ต าหนิ ข องเสี ย ในกระบวนการเผาลดลง ดั ง นั้ น การควบคุ ม
กระบวนการเผาเซรามิกที่ดีก็จะช่วยลดปัญหาในเรื่องต้นทุนและส่ง
มอบของให้ ลูกค้าได้ จากนั้นน าตั วควบคุมอั จฉริยะหรือ Arduino
เข้ามามีบทบาทในการควบคุมและเฝ้าสังเกตการทางานของเตาเผา
เพื่อช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถทางานได้สะดวกมากขึ้น
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การออกแบบ และพัฒนาเครื่องต้นแบบสาหรับลดขนาดขวดพลาสติกและขวดแก้ว
โดยใช้เทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพ
Design and Development of Prototypes for Compressing Plastic and Glass Bottles
Using Quality Function Deployment Technique
ช่อเพชร จาปี1 และ ธีรพล ทรัพย์บุญ2
1สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1Email : jeenandjeen@hotmail.com; 2Email : p_theeraphol@hotmail.com

2สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ

บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการของชุมชน ที่มีต่อการลดขนาดขยะประเภทขวดพลาสติก และขวดแก้ว
ก่อนการจาหน่าย การออกแบบและพัฒนาเครื่องต้นแบบสาหรับลดขนาดขวดพลาสติก และขวดแก้ว ให้มีความเหมาะสมกับผู้ใช้งาน การ
ดาเนินงานวิจัยเริ่มต้นจากการศึกษาข้อมูลระบบการจัดเก็บขยะประเภท ขวดพลาสติก และขวดแก้วในธนาคารขยะชุมชน บ้านโรงวัว อาเภอ
ลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จากนั้นทาการศึกษาเสียงความต้องการของผู้ใช้งาน โดยการสัมภาษณ์ความต้องการของชุมชนในการ
ลดพื้นที่ในการจัดเก็บขยะประเภทขวด และทาการออกแบบสอบถาม เพื่อหาคะแนนความสาคัญในแต่ละความต้องการของผู้ใช้ ซึ่งข้อมูล
ความต้องการของผู้ใช้ และคะแนนความสาคัญจะนาไปเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพ (QFD) การ
วิเคราะห์แยกออกเป็น 2 เมตริกซ์ คือ เมตริกซ์การวางแผนผลิตภัณฑ์ และเมตริกซ์การออกแบบชิ้นส่วน จากนั้นนาผลข้อกาหนดคุณลักษณะ
ของชิ้นส่วนเป็นแนวทางในการพิจารณาออกแบบเครื่องต้นแบบสาหรับลดขนาดขวดพลาสติก และขวดแก้ว พร้อมทั้งทาทดสอบสมรรถนะ
เครื่อง โดยทดสอบกับผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มที่เป็นขยะ ประเภท ขวดพลาสติก ที่เป็นชนิด PET กับชนิด HDPE และขวดแก้ว ที่เป็น สีน้าตาล
สีเขียว สีใส ผลที่ได้จากการดาเนินงานวิจัยพบว่า ข้อกาหนดคุณลักษณะของชิ้นส่วนที่มีลาดับความสาคัญมากที่สุด 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 สีน้าตาล สีเขียว สีใส ได้ร้อยละ 98.89,97.24 และ 99.98
ตามลาดับ
คาสาคัญ : 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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จากปัญหาการลดขนาดผลิตภัณฑ์ขยะที่สามารถขายได้ การ
เพิ่ ม พื้ น ที่ ในการจั ด เก็ บ ขยะ และการสร้ า งความเป็ น ระเบี ย บ
เรียบร้อย จึงได้นาวิธีเทคนิ คการกระจายหน้ าที่ เชิงคุณ ภาพ มา
ออกแบบ และพัฒนาเครื่องต้นแบบสาหรับลดขนาดขวดพลาสติก
และขวดแก้ ว ตามความต้ อ งการของผู้ ใ ช้ ในชุ ม ชน เพื่ อ เป็ น
แนวทางเริ่มต้ นในการสร้างจิต สานึกในการคัดแยกขยะก่อนทิ้ ง
โดยมีงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง คือ
สุ เมศ ศรีชู และวิ เชษฐ์ สุ วรรณศรี [5] ได้ ศึ ก ษาการพั ฒ นา
เครื่องย่อยขวดแก้ว ที่เหมาะสมกับสถานประกอบการขนาดเล็ก
พบว่า เครื่องย่อยขวดแก้วสามารถคัดแยกขนาดเศษแก้วที่ต้องการ
ได้น้าหนัก โดยเฉลี่ย 22.1 กิโลกรัม/นาที และแยกขนาดของเศษ
แก้ ว ที่ ไ ม่ ต้ อ งการน้ าหนั ก โดยเฉลี่ ย 0.34 กิ โ ลกรั ม /นาที มี
ข้อเสนอแนะ คือ ควรลดเสียงที่เกิดขึ้นขณะย่อยขวดแก้ว
สมเสียง จันทาสี และคณะ [6] ได้ศึกษาการพัฒนาเครื่องตั้งลูก
กอล์ฟระบบกลไกด้วยเทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพ พบว่า
ลูกกอล์ฟสามารถวางบนที่ยางได้ตรงตาแหน่งร้อยละ 84.75 และ
การลาเลียงลูกกอล์ฟภายในรางสามารถไหลได้ร้อยละ 100 ส่วน
แบบสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้เครื่อง อยู่ในระดับดี
ถนั ด กิ ต ศรี โชค และคณะ [7] ได้ ศึ ก ษาการออกแบบและ
พั ฒ นาด้ า มจั บ เครื่ อ งมื อ ตั ด ส าหรั บ งานกลึ ง โดยใช้ เทคนิ ค การ
กระจายหน้าที่เชิงคุณภาพ พบว่า ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาใหม่
นี้ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงทางด้ านโครงสร้ าง สามารถปรับ ระดั บ ได้
แข็งแรงและใช้เวลาในการปฏิบัติงานลดลง โดยคิดเป็นค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจเพิ่มขึ้น จาก 4.09 เป็น 4.44 คิดเป็นร้อยละของการ
เพิ่มขึ้น 8.53 %
H. H. Purba และคณะ [8] ได้ทาการศึกษา การประยุกต์ใช้
เทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพในอุตสาหกรรมเบาะรถยนต์
พบว่า ข้อกาหนดที่มีคะแนนสูง 3 อันดับแรก คือ ความต้องการ
ด้านเทคนิคของเบาะรถยนต์ อยู่ที่ 27,39% รองลงมา ด้านปัจจัย
ของวัส ดุ อยู่ ที่ 25,94% และ ด้านลัก ษณะของการสั่ น สะเทื อ น
อยู่ ที่ 19,17% ผลดังกล่าวจะเป็ น แนวทางในการปรับ ปรุง และ
พัฒ นาคุณ ภาพในอนาคตของเบาะรถยนต์ เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าส่วนใหญ่
R. Ginting และคณะ [9] ได้ศึกษา การประยุกต์ใช้เทคนิคการ
กระจายหน้าที่เชิงคุณ ภาพร่วมกับหลักการยศาสตร์ กรณีศึกษา
การออกแบบอุปกรณ์ตัดพื้นรองเท้าสาหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ พบว่า
การใช้ QFD ร่ ว มกั บ หลั ก การยศาสตร์ สร้ า งอุ ป กรณ์ ตั ด พื้ น
รองเท้ าต้ นแบบ ช่ วยให้ ลดอาการเกี่ ยวกั บระบบกล้ามเนื้ อ และ
กระดูกโดยเฉพาะบริเวณคอหลังและเอวของพนักงาน ได้ดีกว่า
แบบใช้มือทา ตลอดจนช่วยให้คุณ ภาพผลิตภัณ ฑ์ดีขึ้น และ ลด
ขั้นตอนในการผลิต
จากการศึก ษางานวิจั ยดั งกล่ าวข้ างต้น พบว่าการออกแบบ
เครื่ อ งที่ ล ดขนาดผลิ ต ภั ณ ฑ์ เครื่อ งดื่ ม ที่ เป็ น ขยะ ส่ ว นใหญ่ เป็ น
ลักษณะการเคลื่อนที่ของชุด ใบมีดแบบหมุน ที่ท าการบดหรือ ตี

1. บทนา
ปั จ จุ บั น รั ฐ บาลได้ ก าหนดเป้ า หมาย แผนการจั ด การขยะ
พลาสติก พ.ศ. 2561-2573 ซึ่งเป็นการดาเนินการป้องกันและ
แก้ ไ ขปั ญ หาการจั ด การขยะพลาสติ ก ของประเทศ โดย
ตั้งเป้าหมายให้ขยะพลาสติกเข้าสู่ระบบรีไซเคิล และสามารถนา
กลับมาใช้ประโยชน์ ได้ 100 % ภายในปี 2570 แผนการจัดการ
ขยะพลาสติกนี้ จะช่ วยลดปริม าณพลาสติ กที่ ต้อ งน าไปกาจัดได้
ประมาณ 780,000 ตันต่อปี ประหยัดงบประมาณในการจัดการ
ขยะมู ล ฝอย 3,900 ล้ า นบาทต่ อ ปี ซึ่ ง ในปี 2561 มี ป ริ ม าณ
พลาสติ กในประเทศที่ ใช้ผ ลิต เป็น ผลิ ตภั ณ ฑ์ พ ลาสติก เป้าหมาย
ปริมาณ 2.22 ล้านตัน ก่อให้เกิดเป็นขยะในปี 2562 ปริมาณ 1.91
ล้านตัน การจัดการขยะผลิตภัณฑ์พลาสติกภายในประเทศ พบว่า
มี ป ริ ม าณ 1.85 ล้ า นตั น น าไปรี ไ ซเคิ ล 0.36 ล้ า นตั น คิ ด เป็ น
สั ด ส่ ว นร้ อ ยละ 19 ในส่ ว นขยะประเภทขวดแก้ ว สามารถน า
กลับมารีไซเคิลได้ 100 % [1],[2]
จั งหวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา สามารถจั ด การขยะมู ล ฝอยใน
ชุมชน อย่างถูกวิธี ในปี 2563 อยู่ที่ร้อยละ 83.62 อยู่ในระดับผ่าน
ขั้นต้น [3],[4] มีสาเหตุจากการกาจัดขยะมูลฝอยที่ดาเนินการไม่
ถูกต้อง เช่น การเทกอง ไม่มีการกลบทับด้วยดิน การเผากลางแจ้ง
การไม่ แ ยกขยะก่ อ นทิ้ ง การขาดจิ ต ส านึ ก ของประชาชน
นักท่องเที่ยวคณะผู้วิจัย มีแนวคิดที่จะหาวิธีการหรือรูปแบบในการ
สร้ า งจิ ต ส านึ ก ในการจั ด การขยะในชุ ม ชน จึ ง เลื อ กพื้ น ที่
ทาการศึกษาวิจัย ที่ชุมชนต้นแบบในการจัดการขยะมูลฝอย หมู่ที่
3 บ้ า นโรงวั ว ต าบลคู้ ส ลอด อ าเภอลาดบั ว หลวง จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา ได้รับรางวัลด้านการจัดการขยะ รางวัล ZERO
WASTE ชนะเลิ ศ ในระดั บ ภาค และรางวั ล ชนะเลิ ศ โครงการ
ธนาคารขยะระดับจังหวัด [5] จากการสารวจรูปแบบการจัดการ
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 บริเวณพื้นที่รับซื้อขยะของชุมชน
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ผลิตภัณ ฑ์ให้แตกละเอียด จนเกิดเสียดังและอาจมี เศษกระจาย
ออกมาด้านนอกเครื่องเป็นอันตราย ดังนั้นเครื่องที่เหมาะสมต้อง
สามารถทางานได้อย่างต่อเนื่อง มีเสียงขณะเครื่องทางานน้อยลง
และใช้ งานได้ ป ลอดภั ย โดยที่ เครื่ อ งสามารถลดขนาด แยก
ประเภท และให้ ป ริ ม าณที่ เหมาะสมไม่ มี เศษติ ด ในเครื่ อ ง การ
ออกแบบเครื่องจึงใช้วิธีเทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพ เป็น
กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลจากความต้องการของผู้ใช้งาน ดังนั้น
งานวิจั ย นี้ จึ งมี วัต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ศึ ก ษาและออกแบบการสร้ า ง
เครื่องต้นแบบสาหรับลดขนาดขวดพลาสติก และขวดแก้ว โดยใช้
วิธีเทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพ และเพื่อ ทดสอบสมรถ
นะของเครื่ อ งในการลดขนาดผลิ ต ภั ณ ฑ์ เครื่ อ งดื่ ม ที่ เป็ น ขยะ
ประเภท ขวดแก้ว ที่ สีน้าตาล สีเขียว สีใส และขวดพลาสติก ที่
เป็นชนิด PET กับชนิด HDPE

3.1 การเตรียมข้อมูลก่อนการประยุกต์ใช้ QFD
1. ท าการศึ ก ษาความต้ อ งการของผู้ ใช้ งาน โดยวิธีก าร
สัมภาษณ์ และแบบสอบถามแบบปลายเปิด กลุ่มเป้าหมาย เป็น
ประชาชนในชุมชน ที่นาขวดพลาสติก และขวดแก้ว มาจาหน่ายที่
ธนาคารขยะชุ ม ชน หลั งจากนั้ น น าเสี ย งความต้ อ งการของผู้ ใช้
(Voice of Customer : VOC) ที่ได้จากการสารวจความต้องการ
มาจัดเรียงถ้อยคาใหม่ที่เข้าใจได้ง่าย และจัดหมวดหมู่คุณลักษณะ
ความต้องการของผู้ใช้ โดยใช้แผนภาพต้นไม้ (Tree Diagram) ดัง
รูปที่ 4 มาช่วยในการจัดการข้อมูลเพื่อแก้ไขความสับสนของข้อมูล
ทาให้เกิดภาพที่ชัดเจนมากขึ้น นาไปจัดทาเป็นแบบสอบถาม เพื่อ
สารวจคะแนนความสาคัญ ในแต่ละเสียงความต้องการของผู้ใช้
โดยแบบสอบถามกาหนดระดับคะแนนดังนี้ ระดับ 5 คือ ระดับ
ความต้ อ งการมากที่ สุ ด , ระดั บ 4 คื อ ระดั บ ความต้ อ งการมาก
ระดั บ 3 คื อ ระดั บ ความต้อ งการปานกลาง, ระดั บ 2 หมายถึ ง
ระดั บ ความต้ อ งการน้ อ ย และระดั บ 1 หมายถึ ง ระดั บ ความ
ต้องการน้อยที่สุด

2. ขอบเขตของการวิจัย
การออกแบบ และพัฒนาเครื่องต้นแบบสาหรับลดขนาดขวด
พลาสติก และขวดแก้ว ใช้ในพื้นที่ชุมชนหมู่ที่ 3 บ้านโรงวัว ตาบล
คู้สลอด อาเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยใช้วิธี
เทคนิ ค การกระจายหน้ าที่ เชิ งคุ ณ ภาพ กลุ่ม ตั วอย่ าง คือ กลุ่ ม
ชุมชน ในพื้นที่ กับ กลุ่มผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ทางด้าน
เทคโนโลยี ใช้การสุ่มแบบเจาะจง จานวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจั ย คื อ แบบสัม ภาษณ์ แบบมี ส่ วนร่วม และแบบสอบถาม
ความต้องการ เครื่องลดขนาดขวดพลาสติก และขวดแก้วต้นแบบ
สาหรับชุมชน ใช้งานกับขวดเครื่องดื่ม ประเภทพลาสติก ชนิ ด
PET และ HDPE กับ ประเภทแก้ว ชนิด สีใส สีชา และสีเขียว ใน
การลดขนาดผลิต ภัณ ฑ์ ได้ครั้งละ 1 ขวด สาหรับ 1 วงรอบการ
ทางานของกลไก ในการทดสอบสมรรถนะของเครื่อง ทาประเภท
ละ10 ขวด ซึ่งขวดแก้ว จะหาจากปริมาณน้าหนักขวดก่อน และ
หลังผ่านเครื่อง คิดร้อยละของเศษที่ติ ดค้างในเครื่อง และ ขวด
พลาสติกจะหาจากขนาดของขวดที่ถูกบีบลงไป คิดเป็นร้อยละ


ความเกี่ยวเนื่องทางเทคนิค
(Technical Correction)


เทคนิคที่นามาใช้
(Technical Response: HOWs)

ความต้องการของ
ผูบ้ ริโภค
(Customer Need:
WHAts)


ความสัมพันธ์
(Relationship:
WHATs Vs HOWs)


เมททริกซ์การ
วางแผน
(Planning Matrix)


น้าหนักของค่าความสาคัญของ
ข้อกาหนดทางเทคนิคและเป้าหมายการ
ดาเนินงาน
(Prioritized Technical
Descriptors)

3. วิธีดาเนินการวิจัย
ในการด าเนิ น การวิ จั ย นี้ ใช้ เทคนิ ค การกระจายหน้ า ที่ เชิ ง
คุณภาพ ซึ่งกระบวนการประยุกต์ใช้ QFD มีอยู่ด้วยกัน 4 เมตริกซ์
คือ เมตริกซ์การวางแผนผลิตภัณฑ์ เมตริกซ์การออกแบบชิ้นส่วน
เมตริกซ์การวางแผนกระบวนการ และเมตริกซ์การวางแผนการ
ผลิต ซึ่งนาเอาผลลัพธ์ของเมตริกซ์ ที่ได้มาจากขั้นตอนแรกไปเป็น
สิ่ งน าเข้ าในตารางวิ เคราะห์ ข องเมตริก ซ์ ขั้ น ตอนถั ด ไป ด าเนิ น
ขบวนการแบบนี้จนครบ 4 เมตริกซ์ ก็จะได้ผลิตภัณฑ์ตามความ
ต้ อ งการของผู้ ใช้ ดั งนั้ น ขั้น ตอนในการประยุ ก ต์ ใช้ เมตริก ซ์ ก าร
วางแผนผลิตภัณฑ์ จะเป็นการสร้างบ้านแห่งคุณภาพ (House of
Quality : HOQ) โดยมี อ งค์ ป ระกอบย่ อ ยอยู่ ด้ ว ยกั น 6 ส่ ว น
ดังรูปที่ 2 [10], [11], [12]
งานวิจัยนี้นา 2 เมตริกซ์ มาใช้งาน คือ เมตริกซ์การวางแผน
ผลิตภัณฑ์ และเมตริกซ์การออกแบบชิ้นส่วน โดยมีลักษณะการ
เชื่อมโยงกัน ซึ่งมีขั้นตอนการวิจัย ดังรูปที่ 3 [13]

รูปที่ 2 องค์ประกอบของบ้านแห่งคุณภาพ

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................
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รูปที่ 3 การเชื่อมโยงระหว่างเมตริกซ์การวางแผนผลิตภัณฑ์
และ เมตริกซ์การออกแบบชิ้นส่วน

ความสั ม พั น ธ์ไว้ 4 ระดั บ คื อ ความสั ม พั น ธ์ม าก ได้ ค ะแนน 9,
ความสั ม พั น ธ์ ป านกลาง ได้ ค ะแนน 3, ความสั ม พั น ธ์ น้ อ ย ได้
คะแนน 1 และไม่มีความสัมพันธ์ เป็นช่องว่าง
ส่วนพื้นบ้าน เป็นการรวมคะแนนของแต่ละคุณลักษณะการ
ออกแบบ กับ คะแนนรวมของทุกคุณลักษณะการออกแบบ เพื่อให้
ได้สัดส่วนเป็นร้อยละ
2. การใช้เมตริกซ์การออกแบบชิ้นส่วน เป็นการนาข้อกาหนด
ทางเทคนิ ค มาแปลงเป็ น ข้ อ ก าหนดข้ อ ก าหนดคุ ณ ลั ก ษณ์ ข อง
ชิ้ น ส่ ว น เพื่ อ ให้ ส ามารถแยกแยะส่ ว นประกอบที่ ส าคั ญ ในการ
ออกแบบ ซึ่งข้อมูลกาหนดทางเทคนิ คและค่าน้าหนักความสาคัญ
เปรียบเทียบจาก เมตริกซ์การวางแผนผลิตภัณฑ์ เป็นข้อมูลนาเข้า
ในเมตริกซ์การออกแบบชิ้นส่วน

รูปที่ 4 แผนผังความต้องการของผู้ใช้ต่อการออกแบบเครื่อง

3.3 การออกแบบเครื่ อ งต้ น แบบส าหรั บ ลดขนาดขวด
พลาสติกและขวดแก้ว
เป็นการนาเอาข้อกาหนดคุณลักษณะของผลิตภัณ ฑ์ที่ได้
จากการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพ เป็น
ข้อมูลในการออกแบบ ดังตัวอย่างรูปที่ 5 และรูปที่ 6

จากนั้นจึงนาแบบสอบถามไปสารวจกับกลุ่มผู้ใช้ในชุมชน
และกลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่ มีประสบการณ์ทางด้านเทคโนโลยี จานวน
30 คน
2. การวิ เคราะห์ ค ะแนนความส าคั ญ ของความต้ อ งการ
ผู้ใช้งาน ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามมีลักษณะเป็นการเลือกให้
ระดับคะแนนความสาคัญตามความต้องการของผู้ใช้ ดังนั้นในการ
สรุป ค่ าเฉลี่ย ของกลุ่ม ข้ อมู ล ประเภทนี้ ต้อ งใช้ วิธีห าค่ าเฉลี่ย เลข
คณิ ต [14] การหาค่าเฉลี่ยเรขาคณิ ตที่ได้จากแบบสอบถามนี้จะ
น าไปใช้ เ ป็ น ค่ า คะแนนความส าคั ญ (Important : IMP) ใน
เมตริ ก ซ์ ก ารวางแผนผลิ ต ภั ณ ฑ์ ต่ อ ไป วิ ธี ก ารค านวณค่ า เฉลี่ ย
เรขาคณิต ดังสมการที่ (1)
IMP  n (a1  a2 ...  an

(1)

โดยที่

รูปที่ 5 ตัวอย่างการออกแบบเครื่องต้นแบบ
เครื่องลดขนาดขวดพลาสติกที่ได้ข้อมูลจาก QFD

ai คือ ค่ าสั งเกตของข้ อมู ล ล าดับ ที่ i (โดยที่ i =1,2,…..

n)

n คือ จานวนตัวอย่างข้อมูล
3.2 การประยุกต์ใช้เทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพ
1. การใช้ เมตริ ก ซ์ ก ารวางแผนผลิ ต ภั ณ ฑ์ หลั งจากที่ ได้
ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของแบบสอบถามแล้วนาค่าที่ได้ใส่ในเมตริกซ์การ
วางแผนผลิตภัณฑ์ [15,16] ปัจจัยนาเข้าคือความต้องการของผู้ใช้
ได้ผลลัพธ์คือ เทคนิคที่ต้องการ ที่ตอบสนองต่อความต้องการของ
ผู้ใช้ โดยส่วนที่ต้องวิเคราะห์หลักแยกได้ 3 ส่วน คือ
ส่วนเพดานบ้าน เป็น การรวบรวมความต้องการเฉพาะของ
ผู้วิจัยร่วมกับ ผู้ที่ดูแลระบบธนาคารขยะของชุมชน เพื่อกาหนด
ลักษณะการออกแบบ
ส่วนตัวบ้าน เป็นการรวบรวมความต้องการเฉพาะของผู้วิจัย
ร่ ว มกั บ ผู้ ที่ ดู แ ลระบบธนาคารขยะของชุ ม ชน ในการก าหนด
ความสัมพันธ์ระหว่าง คุณลักษณะการออกแบบ กับคุณลัก ษณะ
ความต้ อ งการของผู้ ใ ช้ ในแต่ ล ะคู่ โดยในงานวิ จั ย นี้ ก าหนด

รูปที่ 6 ตัวอย่างการออกแบบเครื่องต้นแบบ
เครื่องลดขนาดขวดแก้วที่ได้ข้อมูลจาก QFD

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................
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3.4 การหาสมรรถนะของเครื่อง
เครื่องประกอบด้วย ชุดลดขนาดขวดแก้ว จะทาการทดลองกับ
ขวด สีชา สี ใส และสีเขี ยว อย่างละ 10 ขวด จากนั้ น ท าการชั่ ง
น้าหนักก่อนและหลังเข้าเครื่อง เพื่อหาปริมาณที่สูญเสียไปของเศษ
แก้วที่อยู่ในเครื่อง ส่วนชุดลดขนาดขวดพลาสติกจะทาการทดลอง
ขวด ชนิด PET และ HDPE อย่างละ 10 ขวด จะทาการวัดขนาด
ของขวดก่อนและหลังเข้าเครื่อง โดยทาการวัด เส้นผ่านศูนย์กลาง
ของส่วนที่เป็นคอขวด กลางขวด และท้ายขวด เพื่อวัดขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลางของขวดที่หายไป

4.1 ผลการประยุ ก ต์ ใ ช้ เทคนิ ค การกระจายหน้ า ที่ เชิ ง
คุณภาพ
ผลลัพธ์ที่ได้จากการวิเคราะห์เมตริกซ์การวางแผนผลิตภัณฑ์
และเมตริกซ์การออกแบบผลิตภั ณ ฑ์ ซึ่งนาไปใช้เป็ น ข้อกาหนด
องค์ ป ระกอบของเครื่อ งต้ น แบบส าหรับ ลดขนาดขวดพลาสติ ก
และขวดแก้ว โดยการเปรียบเทีย บจนได้ ข้อมู ลที่ สามารถสนอง
ความต้ อ งการของผู้ ใ ช้ งานในชุ ม ชน ซึ่ งมี ข้ อ ก าหนดที่ มี ล าดั บ
ความสาคั ญ มากที่สุด 3 อันดับ แรก คือ มอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 2
แรงม้า ขนาดเครื่องไม่เกิน 0.45X2x0.9 เมตร มีสวิทซ์ปิดฉุกเฉิน
ผลการวิเคราะห์เมตริกซ์การวางแผนผลิตภัณ ฑ์ ดังแสดงรูป ที่ 7
และเมตริกซ์การออกแบบผลิตภัณฑ์ ดังแสดงรูปที่ 8

4. ผลการวิจัย
จากการการออกแบบเครื่ อ งต้ น แบบส าหรั บ ลดขนาดขวด
พลาสติก และขวดแก้ว ได้ผลดังมีรายละเอียดดังนี้

รูปที่ 7 เมตริกซ์การวางแผนผลิตภัณฑ์
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................
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รูปที่ 8 เมตริกซ์การออกแบบชิ้นส่วน
4.2 ผลการออกแบบผลิตภัณฑ์
จากผลลั พ ธ์ ที่ ได้ จากการใช้ เทคนิ ค การกระจายหน้ าที่ เชิ ง
คุณ ภาพ ได้ทาการออกแบบ ตัวเครื่องต้นแบบ ที่เป็นโครงสร้าง
เหล็ก มีช่องสาหรับใส่ขวด และช่องเก็บ แต่ละประเภทแยกออก
จากกัน ระบบขับเคลื่อนใช้มอเตอร์ขนาด 2 แรงม้า ที่สามารถปรับ
ความเร็วรอบได้ ส่งถ่ายกาลังโดยสายพาน และมู่เลย์ฟันเฟือง ดัง
รูปที่ 9

4.3 ผลการทดสอบสมรรถนะของเครื่อง
จากผลลัพธ์ที่ได้จากการใช้เทคนิค การหน้าที่เชิงคุณภาพใน
การออกแบบ และพั ฒ นาเครื่ อ งต้ น แบบส าหรั บ ลดขนาดขวด
พลาสติ ก และขวดแก้ ว ได้ น ามาทดลองโดยใช้ ข วดชนิ ด PET
จ านวน 10 ขวด และขวด HDPE จ านวน 10 ขวด ได้ ผ ลการ
ทดลองดังตารางที่ 1 และ 2
ตารางที่ 1 ผลการทดลองการบีบขวดพลาสติก PET
̅)
ค่าเฉลี่ย (𝒙
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 เครื่องต้นแบบสาหรับลดขนาดขวดพลาสติก
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................
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จากตารางที่ 1 การทดลองการบีบขวดพลาสติก PET ที่
มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของขวด ที่ส่วนบน 26 มม. ส่วนกลาง
87 มม. และส่วนล่าง 89 มม. พบว่า บริเวณส่วนบนของคอขวด มี
การบีบได้น้อยเนื่องบริเวณนั้น พลาสติกมีความหนาและแข็ง
ดังรูปที่ 10 (ก)
รูปที่ 11 ลักษณะของขวดแก้วที่ผ่านเครื่องลดขนาด

ตารางที่ 2 ผลการทดลองการบีบขวดพลาสติก HDPE
̅)
ค่าเฉลี่ย (𝒙
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

5. อภิปรายผลการทดลอง
ผลการออกแบบ และพัฒ นาเครื่องต้นแบบสาหรับ ลดขนาด
ขวดพลาสติก และขวดแก้ว โดยใช้เทคนิคการกระจายหน้าที่เชิง
คุณภาพ เพื่อเพิ่มความพึงพอใจและ ตอบสนองความต้องการของ
ผู้ใช้งาน ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นในการใช้วิธีดังกล่าว การสร้างเครื่องให้มี
ประสิทธิภาพใช้งานได้คุ้มค่า จากผลของความต้องการลักษณะ
ของเครื่อง ที่ มีระดับคะแนนสูงที่ สุด 3 อันดับ แรก คือ มอเตอร์
ไฟฟ้า ขนาด 2 แรงม้า ขนาดเครื่ องไม่เกิน 0.45X2x0.9 เมตร มี
สวิทซ์ปิดฉุกเฉินเพราะในการใช้งานจริง เครื่องต้องทางานทุกวัน
ในส่วนของประสิทธิภาพในการลดขนาดผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มที่ทา
การทดลอง พบว่า ขวดพลาสติกชนิด PET สามารถลดขนาดได้มา
กว่า ชนิด HDPE เนื่องจากขวด PET มีความบาง และไม่คืนสภาพ
ได้ง่าย และส่วนขวดแก้วจะเห็นได้ว่าขวดแก้ว ชนิดสีเขียว มีเศษ
แก้วติดอยู่ในเครื่องจานวนมากที่สุด อาจเนื่องมาจากขวดสีเขียวมี
ความบาง แตกได้ง่าย กว่าขวดสีอื่น

จากตารางที่ 2 การทดลองการบีบขวดพลาสติก HDPE
ที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของขวด ที่ส่วนบน 28 มม. ส่วนกลาง
67 มม. และส่วนล่าง 71 มม. พบว่า ขวดประเภทนี้มีความเหนียว
และคืนรูปได้ง่ายทาให้ ขนาดที่ลดได้จึงไม่มาก ดังรูปที่ 10 (ข)

(ก) ขวด PET

6. สรุปผลการวิจัย

(ข) ขวด HDPE

งานวิจัยนี้เป็นการออกแบบ และพัฒนาเครื่องต้นแบบสาหรับ
ลดขนาดขวดพลาสติก และขวดแก้ว โดยใช้เทคนิคการกระจาย
หน้าที่เชิงคุณภาพ ที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน จากผล
ของความต้องการลักษณะของเครื่อง ที่มีระดับคะแนนที่ 3 อันดับ
แรก นั้นส่วนใหญ่ ผู้ใช้งานต้องการเครื่องที่มีความแข็งแรง ขนาด
เหมาะสม มีความปลอดภัยขณะเครื่องทางาน และอายุการใช้งาน
ที่มาก ตลอดจนสามารถทาการซ่อมได้ง่ายเมื่อเครื่องติดขัด เพราะ
ในการใช้งานจริง เครื่องต้องทางานทุกวัน ในส่วนของการทดสอบ
สมรรถนะ ผลิ ตภั ณ ฑ์ เครื่ องดื่ ม ที่ เหมาะกับ การใช้ งาน คื อ ขวด
พลาสติกชนิด PET เนื่องจากเนื้อของพลาสติกมีความบาง ในส่วน
ของขวดแก้วสามารถใช้งานได้เกือบทุกชนิด

รูปที่ 10 ลักษณะของขวดพลาสติกที่ผ่านเครื่องลดขนาด
ตารางที่ 3 ผลการทดลองลดขนาดของขวดแก้ว
̅)
ค่าเฉลี่ย (𝒙
น้าหนักขวด
น้าหนักขวด
น้าหนักขวด
สีเขียว
สีน้าตาล
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 ที่มีน้าหนักขวด 478 กรัม สีน้าตาล ที่มีน้าหนักขวด
387 กรัม และสีใส ที่มีน้าหนักขวด 433 กรัม สามารถลดขนาด
ขวดแก้ ว สี น้ าตาล สี เขี ย ว สี ใส ได้ ร้ อ ยละ 98.89, 97.24 และ
99.98 ตามลาดับ โดยที่ ขวดสีเขี ยว มีเศษแก้ วติดค้ างอยู่ ในขวด
มากที่สุด ลักษณะการแตกของขวดแต่ละสี ดังรูปที่ 11

7. ข้อเสนอแนะ
การออกแบบและพัฒนาเครื่องลดขนาดขวดพลาสติก และขวด
แก้วต้นแบบ พบว่า เครื่องเกิดเสียงขณะทางานพอสมควร และใช้
กับขยะประเภทเครื่องดื่ม ที่เป็นพลาสติก และแก้วเท่านั้น ดังนั้นใน
การพัฒ นาเครื่องต่อไป ควรหาวิธีการแก้ปัญ หาเสียงขณะเครื่อ ง
ทางาน และให้เครื่องสามารถใช้กับผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มประเภทอื่น
เช่น กระป๋อง ตลอดจนการนาเอาเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตทุกสรรพ
สิ่ง [17] มาใช้ในรูปแบบของธนาคารขยะรีไซเคิลในชุมชน ซึ่งเป็น
การกระตุ้นจิตสานึกของประชาชนชุมชนในการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพารามิเตอร์ที่ใช้ในกระบวนการกัดอาร์คด้วยอิเล็กโตรด โดยใช้อิเล็กโตรด 2 ชนิดในการกัดอาร์ค
ได้แก่ อิเล็กโตรดคอปเปอร์ทังสเตนและอิเล็กโตรดกราไฟต์ทาการกัดอาร์คบนชิ้นงานเหล็ก เอสเคดี61 โดยออกแบบค่าปัจจัยที่สาคัญในการ
ทดลอง คือ กระแสไฟฟ้า 3 ระดับ ได้แก่ 46, 50 และ 54 แอมแปร์ ความต่างศักย์ที่ 110 โวลต์ ระยะเวลาเปิด 40 ไมโครวินาทีและระยะเวลา
ปิดที่ 60 ไมโครวินาที ผลการทดลองพบว่า กระแสไฟฟ้าที่ 50 แอมแปร์ อิเล็กโตรดกราไฟต์มีประสิทธิภาพในกระบวนการกัดอาร์คบนชิ้นงาน
เหล็กเกรด เอสเคดี61 ดีที่สุด โดยมีอัตราการขจัดเนื้องาน สูงสุดที่ 14.47 ลูกบาศก์มิลลิเมตร/นาที มีอัตราการสึกหรอของอิเล็กโตรดต่าที่สุดที่
1.12 เปอร์เซ็นต์ และมีความเรียบผิวที่ดีที่กระแสไฟฟ้า 46 แอมแปร์ เท่ากับ 9.39 ไมโครเมตร จากนั้นนาชิ้นงานไปทาการตรวจสอบพื้นผิวของ
วัสดุภายหลังกระบวนการกัดอาร์คด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบคอลโฟคอลชนิดเลเซอร์สแกนพบว่าอิเล็กโตรดกราไฟต์มีอิทธิพลต่อลักษณะพื้นผิว
ที่สม่าเสมอมากกว่าอิเล็กโทรดทังสเตนทองแดง
คาสาคัญ: 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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เมื่อปัจจัยดังกล่าวมีค่าเพิ่ มสูงขึ้น จะส่งให้เกิดความเรียบผิวที่ ต่า
นอกจากนี้ ได้ ศึ ก ษาผลของอิ เล็ ก โตรด กราไฟต์ แ ละอิ เล็ ก โตรด
ทังสเตนที่มีต่อความเรียบผิว พบว่าการใช้อิเล็กโตรดกราไฟต์ ให้ชั้น
หลอมขาวที่มีรอยแตกร้าวน้อยกว่าการใช้อิเล็กโตรดทองแดง [5]
กระบวนการกัดอาร์คด้วยอิเล็กโตรดกราไฟต์บนชิ้นงานทังสเตนคาร์
ไบด์ ซึ่งผลกระทบหลักของกระบวนการกัดอาร์คคือ กระแสไฟฟ้า
อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ด้ ว ยวิ ธี ท างทากู ชิ [6] Long และคณะ[7] ได้
ทาการศึกษาอิทธิพลของผงไทเทเนียมที่ผสมในของเหลวไดอิเล็ก
ทริกที่มีต่อคุณภาพพื้นผิวของเหล็ก เอสเคดี61 ด้วยกระบวนการอีดี
เอ็ม ด้วยอิเล็กโตรดกราไฟต์ ผลของกระบวนการอีดีเอ็ม ทาให้ผิว
ของชิ้ น งานมี ค วามเรี ย บผิ ว ดี ขึ้ น AJAY และคณ ะ, [8] ได้
เปรียบเทียบพารามิเตอร์ เพื่อหาประสิทธิภาพของอิเล็กโทรดคอป
เปอร์ ทั งสเตนและอิ เล็ ก โตรดกราไฟต์ บ นเหล็ ก กล้ า เครื่ อ งมื อ ใน
กระบวนการตัดเฉือนด้วยไฟฟ้า พบว่า อิเล็กโตรดกราไฟต์ ให้ ผิว
สาเร็จดีกว่าเมื่อเทียบกับ อิเล็กโตรดคอปเปอร์ทังสเตน Mahajan
และคณะ [9] ได้ ท าการศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บชนิ ด ของอิ เล็ ก โตรด
ได้แก่ อิเล็กโตรดทองแดง อิเล็กโตรดทองเหลือง อิเล็กโตรดกรา
ไฟต์ และอิเล็กโตรดคอปเปอร์ทังสเตน ที่มีผลต่อพื้นผิวของชิ้นงาน
ภายหลั งกระบวนการอี ดี เอ็ ม [10] จากการศึ ก ษาวิ จั ย ที่ ผ่ านมา
พบว่าชั้นผิวหลังการตัดเฉือนอีดีเอ็ม ประกอบด้วยรอยแตกขนาด
เล็กจานวนมากความหนาของชั้นสีขาวและค่าความหยาบผิวสูง สิ่ง
นี้ มี ผ ลต่ อ ลั ก ษณ ะการท างานของกระบวนการ อี ดี เ อ็ ม ใน
กระบวนการผลิ ตแม่พิ มพ์ ซึ่ ง มีขอบเขตมากมายในการปรับปรุง
คุณ ภาพของพื้ นผิวชิ้นงานหลังจากกระบวนการอีดีเอ็ม ดังนั้นใน
งานวิจัยนี้จึงมีแนวความคิดในการศึกษาปัจจัยของกระแสไฟฟ้าใน
กระบวนการอีดีเอ็ม เพื่อศึกษาอัตราการขจัดเนื้องาน อัตราการสึก
หรอของอิเล็กโตด และความเรียบผิว โดยเปรียบเทียบอิเล็กโตรด
สองชนิดคือ อิเล็กโตรดคอปเปอร์ทังสเตน และอิเล็กโตรดกราไฟต์

1. บทนา (Introduction)
ผลิตภัณฑ์ พลาสติกถูกนาไปใช้อย่างแพร่หลายในหลายสาขา
เช่ น ผลิ ตภั ณฑ์ ทางการแพทย์ ชิ้ นส่ วนอิ เล็ กทรอนิ กส์ เป็ นต้ น ความ
ต้องการแม่พิมพ์พลาสติกที่เพิ่มขึ้น ทาให้ประสิทธิภาพของแม่พิมพ์
ได้รับอิทธิพลอย่างมากจากคุณภาพและความน่าเชื่อถือของพื้นผิว
ดังนั้นเหล็กแม่พิมพ์พลาสติกแบบใหม่และเทคนิคใหม่ของแม่พิมพ์
พลาสติกจึงได้รับการพัฒนาเพื่อแสดงให้เห็นถึงคุณภาพที่เหนือกว่า
และประสิทธิภาพที่ต้องการเพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้น
ของเหล็ ก แม่พิ ม พ์ โดยทั่ วไปเหล็ กแม่ พิ ม พ์ มี ส่ วนผสมของความ
เหนียวทนต่อการกัดกร่อนและความแข็งสม่าเสมอตลอดส่วนหน้า
ตัดขนาดใหญ่ และมีประสิทธิภาพสาหรับเหล็กแม่พิมพ์ที่ใช้ในการ
ปรับปรุงความต้านทานการสึกหรอและการกัดกร่อนและคุณสมบัติ
เชิงกล อย่างไรก็ตามข้อบกพร่องบางอย่างบนพื้นผิวมาพร้อมกับ
กระบวนการอีดีเอ็ม (EDM; Electrical Discharge Machine) ซึ่ง
เป็ น ปั จ จั ย หลั ก ที่ มี ผ ลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพและอายุ ก ารใช้ งาน จึ ง
จาเป็นต้องสร้างความมั่นใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้
จาเป็นต้องทาการวิจัยที่ครอบคลุมเกี่ยวกับลักษณะพื้นผิวบนพื้นผิว
อีดีเอ็ม กระบวนการอีดีเอ็ม เป็นกระบวนการใช้พลังงานความร้อน
ในการหลอมวัสดุ และระเหยวัสดุ ที่ก ลึง ในระหว่างกระบวนการ
อุณ หภูมิจะเพิ่ มขึ้นในช่วง 10,000 ถึง 12,000 ° C กระบวนการ
อีดีเอ็ม มีข้อดีกว่าวิธีการแบบเดิมที่กระบวนการนี้ไม่มีผลเสียต่อ
คุณภาพของผลิตภัณฑ์จากการสั่นสะเทือน การเสียรูปและความ
เค้ น เชิ ง กล [1-2] ในปั จ จุ บั นกระบ วนการผลิ ต แม่ พิ ม พ์ มี
กระบวนการผลิตที่มีความซับซ้อนมากขึ้น การใช้เครื่องกัดอาร์ค
ด้วยไฟฟ้า (Electrical Discharge machine: EDM) การกัดอาร์ค
ชิ้นงานที่มีความละเอียดและต้องการความเรียบผิวของแม่พิมพ์มี
ความสาคัญ สูง อีกทั้งวัสดุที่ใช้ในการทาแม่พิมพ์มีการพัฒนาเพิ่ม
มากขึ้นทาให้การผลิตแม่พิมพ์ที่มีความแม่นยาที่สูงและอัตราการ
ขจั ด เนื้ อ งานที่ ต่ าเริ่ ม ท าได้ ย ากขึ้ น การใช้ พ ลั งงานความร้ อ นใน
ระหว่างการตัดเฉือนจะนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางโลหะ
วิทยาของพื้นผิวของวัสดุเมื่อเทียบกับวัสดุพื้นฐานจากกระบวนอีดี
เอ็ม นี้ ได้มีการพัฒนาเพื่อปรับปรุงคุณภาพชิ้นงานโดยการศึกษาผล
ของอิเล็กโตรดต่างชนิด Che Haron และคณะ[3] ได้ทาการศึกษา
ประสิทธิภาพของอิเล็กโทรดทองแดงและกราไฟต์ในการตัดเฉือน
ด้วยไฟฟ้าของเหล็กกล้าเครื่องมือ XW42 เพื่อศึกษาผลกระทบของ
กระแสไฟฟ้ า และขนาดของอิ เล็ ก โตรดที่ มี ต่ อ การตั ด เฉื อ นด้ ว ย
กระบวนการอีดีเอ็ม (EDM) ผลจากการศึกษาพบว่าอัตราการขจัด
เนื้องานมีค่าสูงเมื่อใช้อิเล็กโตรดทองแดง และอัตราการสึกหรอของ
อิเล็กโตรดทองแดงมีค่าต่ากว่าอัตราการสึกหรอของอิเล็กโตรกรา
ไฟต์ Ahmad และคณะ [4] ได้ทาการศึกษาอัตราการขจัดเนื้องาน
และประเมิ น ความแม่ น ของกระบวนการอี ดี เอ็ ม ส าหรั บ เหล็ ก
Inconel 718 โดยใช้ อิ เ ล็ ก โตรดทองแดง ท าการทดลองด้ ว ย
กระแสไฟฟ้าในการกัดอาร์ค 3 ระดับ ระยะเวลาเปิดกระแสไฟฟ้า 3
ระดับ ผลการทดลองพบว่า กระแสไฟฟ้าและระยะเวลาเปิดของ
กระแสไฟฟ้ามีผลต่ออัตราการขจัดเนื้องานของเหล็ก Inconel 718

2. วิธีวิจัย (Research Methodology)
2.1 อุปกรณ์และเครื่องมือการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ได้ทาการศึกษาการกัดอาร์คของเครื่องกัดอาร์ค
โลหะไฟฟ้ า (Electric Discharge Machine) ยี่ ห้ อ JSEDM รุ่ น
CNC-EB700L ดังรูปที่ 1 ทาการกัดอาร์คด้วยอิเล็กโตรดแบบแท่ง
จานวน 2 ชนิด คือ คอปเปอร์ทังสเตน (Copper Tungsten) และ
แกรไฟต์ (Graphite) มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 มิลลิเมตร ยาว
98 มิลลิเมตร ดังรูปที่ 2 บนชิ้นงานเหล็กเกรด เอสเคดี61 กว้าง 50
มิ ล ลิ เมตร ยาว 110 มิ ล ลิ เมตร และมี ค วามหนา 5 มิ ล ลิ เมตร
กัดชิ้นงานลึก 3 มิลลิเมตร ทาการติดตั้งชิ้นงานดังรูปที่ 3 ชิ้นงาน
ภายหลังกระบวนการกัดอาร์คด้วยไฟฟ้า ดังรูปที่ 4
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รูปที่ 4 ชิ้นงานภายหลังกระบวนการกัดอาร์คด้วยไฟฟ้า
2.2 วิธีการดาเนินงานวิจัย
ในการทดลองเพื่อหาประสิทธิภาพของการกัดอาร์คไฟฟ้าด้วย
อิเล็กโตรด เพื่อเป็นการเปรียบเทียบผลของกระบวนการกัดอาร์คที่
มีต่อความเรียบผิวของชิ้นงาน อัตราการขจัดเนื้องาน และอัตราการ
สึก หรอของอิเล็ กโตรด จึงได้ มีแ นวทางในการกาหนดปั จจั ยการ
ทดลองเพื่อประเมินผลการวิจัย โดยคงค่ามาตรฐานในการกัดอาร์ค
จากค่ า ปั จ จั ย ที่ ร ะบุ ในเล่ ม คู่ มื อ การใช้ เครื่ อ งกั ด อาร์ค ไฟฟ้ าด้ ว ย
อิเล็ กโตรด จากนั้ น ผู้ วิจั ยจึ งเลื อ กใช้ค่ าปั จ จัย ลดและเพิ่ ม จากค่ า
มาตรฐานปัจจัยละ 1 ระดับ ดังตารางที่ 1

รูปที่ 1 เครื่องกัดอาร์คด้วยไฟฟ้า

ตารางที่ 1 ปัจจัยการทดลอง
ตัวแปรที่ใช้ในการทดลอง
กระแสไฟฟ้า (แอมแปร์)
ค่าความต่างศักย์ (โวลต์)
ระยะเวลาเปิด (ไมโครวินาที)
ระยะเวลาปิด (ไมโครวินาที)
วัสดุทดลอง
ระยะกัดลึก
อิเล็กโตรดคอปเปอร์ทังสเตน
อิเล็กโตรดกราไฟต์

ค่าที่ใช้
46, 50, 54
110
40
60
เหล็กเกรด เอสเคดี61
3 mm
Ø 3 mm
Ø 3 mm

รูปที่ 2 อิเล็กโตรดที่ใช้ในการวิจัย

จากตารางที่ 1 ปัจจัยการทดลองที่ใช้ในการดาเนินการ เพื่อ
น าไปสู่ ก ารวิ เคราะห์ แ ละประเมิ น ผลการทดลองตามเงื่ อ นไขที่
กาหนดดังรูปที่ 5

รูปที่ 3 การติดตั้งชิ้นงาน

รูปที่ 5 ขั้นตอนในการทดลอง

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................
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จากรูป ที่ 5 สามารถหาความเรีย บผิวของชิ้น งานภายหลั ง
กระบวนการการกัดอาร์คได้จากการใช้กล้องวัดความเรียบผิวโดยใช้
กล้ อ งจุ ล ทรรศน์ แ บบคอลโฟคอลชนิ ด เลเซอร์ ส แกน (Laser
Confocal Microscope) ยี่ห้อโอลิมปัส รุ่น OLS5000 จากนั้นหา
อัตราการขจัดเนื้องาน และอัตราการสึกหรอของอิเล็กโตรดจาก
สมการที่ 1 และ สมการที่ 2 ตามลาดับ
MRR  รัศมีของอิ เล็กโตรด 2  ความลึกจริงของชิน้ งา น
เวลาในการป ฏิบตั ิงาน
ระดับความลึกของชิน้ ง านทีแ่ ท้จร ิง
EWR 
 100
ระยะการสึก หรอของอิเล ็กโตรด

(1)
(2)
รูปที่ 6 ผลการเปรียบเทียบอัตราการขจัดเนื้องาน

3. ผลการวิจัยและอภิปรายผลการทดลอง
จากการออกแบบการทดลองด้ ว ยการการศึ ก ษาผลของ
กระแสไฟฟ้าที่มีอัตราการขจัดเนื้องาน ความเรียบผิวของชิ้นงาน
และอัตราการสึกหรอของอิเล็กโตรด จากกระบวนการกัดอาร์คด้วย
อิเล็กโตรดแบบแท่ง ชนิดคอปเปอร์ทังสเตนและกราไฟต์ ผลการ
ทดลองแสดงดังตารางที่ 2

3.2 ผลการตรวจคุณภาพความเรียบผิว
ผลการทดลองจากการปรับระดับกระแสไฟฟ้าในกระบวนการ
กัดอาร์คด้วยไฟฟ้า เมื่อเปรียบเทียบค่าความเรียบผิวของชิ้นงาน
เอสเคดี61 ภายหลังการกัดอาร์คด้วยอิเล็กโตรดคอปเปอร์ทังสเตน
และอิเล็กโตรดกราไฟต์ ได้ผลการศึกษาวิจัยมาทาการสร้างกราฟ
เปรียบเทียบ ดังรูปที่ 7

ตารางที่ 2 ผลการทดลอง
กระแส
ไฟฟ้า
(A)
46
50
54

MRR (m3/min)
คอป
แกรไฟต์

เปอร์
ทังสเตน

3.04
2.63
3.64

12.57
14.47
13.74

EWR (%)
คอป
แกรไฟต์

เปอร์
ทังสเตน

4.52
7.00
7.85

1.79
1.12
1.70

Ra (µm)
คอป
แกรไฟต์

เปอร์
ทังสเตน

12.17
16.59
31.01

9.39
12.38
21.10

3.1 ผลอัตราการขจัดเนื้องาน
ผลของการกัดอาร์คชิ้นงาน 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

รูปที่ 7 ผลการเปรียบเทียบความเรียบผิว
จากภาพดังกล่าวจะเห็นได้ว่า อิเล็กโตรดกราไฟต์มีค่าความเรียบ
ผิ วที่ 9.39 ไมโครเมตร น้ อยกว่ าการกั ดอาร์ คด้ วยอิ เล็ กโตรดชนิ ด
คอปเปอร์ทังสเตนซึ่งมีค่าความเรียบผิวอยู่ที่ 12.17 ไมโครเมตร ผลของ
กระแสไฟฟ้ าที่ มากขึ้ นส่ งผลให้ เกิ ดความเรี ยบผิ วบนชิ้ นงานมี ความ
หยาบมากขึ้น ซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้จากภาพถ่ายผิวของชิ้นงาน
ดังรูปที่ 8

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................
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a. Copper tungsten electrode 46 A

b. Graphite electrode 46 A

c. Copper tungsten electrode 50 A

d. Graphite electrode 50 A

e. Copper tungsten electrode 54 A

f. Graphite electrode 54 A

รูปที่ 8 ผิวของชิ้นงานภายหลังกระบวนการกัดอาร์คด้วยไฟฟ้า

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................
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1 mm.

1 mm.

a.

EWR Copper tungsten electrode 46 A

b. EWR Graphite electrode 46 A

1 mm.

1 mm.

c. EWR Copper tungsten electrode 50 A

d. EWR Graphite electrode 50 A

1 mm.

1 mm.

e. EWR Copper tungsten electrode 54 A

f. EWR Graphite electrode 54 A

รูปที่ 9 การสึกหรอของอิเล็กโตรดภายหลังกระบวนการกัดอาร์คด้วยไฟฟ้า
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3.3 ผลอัตราการสึกหรอของอิเล็กโตรด
ในกระบวนการกั ด อาร์ ค ชิ้ น งานด้ ว ยอิ เล็ ก โตรดชนิ ด แท่ ง
ภายใต้อิทธิพลของกระแสไฟฟ้าที่แตกต่างกัน ผลของอัตราการสึก
หรอของอิเล็กโตรดทั้งสองชนิดแสดงดังรูปที่ 9 และสามารถสร้าง
กราฟเปรียบเทียบได้ ดังรูปที่ 10

ขณะที่ มีค วามร้อนจากการกัดอาร์คเกิด ขึ้น ทาให้ เกิด การหลอม
ละลายของชิ้นงานซึ่งส่งผลให้เศษของชิ้นงานหลุดออกไป

4. สรุป
การทดลองในครั้ ง นี้ ผู้ วิ จั ย ได้ ท าการทดลองเพื่ อ ประเมิ น
ประสิทธิภ าพของอิเล็กโตรดโดยใช้กระแสไฟฟ้าที่ แตกต่างกันใน
กระบวนการกัดอาร์คด้วยอิเล็กโตรด 2 ชนิด ผลของกระแสไฟฟ้าที่
เพิ่ ม มากขึ้ น ส่ งผลต่ อ อั ต ราการขจั ด เนื้ อ งาน ความสึ ก หรอของ
อิเล็กโตรดและความเรียบผิวของชิ้นงาน ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้
1. กระแสไฟฟ้าที่เหมาะสมในการกัดอาร์คชิ้นงาน เอสเคดี
61 คือกระแสไฟฟ้าที่ 50 แอมแปร์ โดยให้อัตราการขจัดเนื้องาน
มากที่สุด 14.47 ลูกบาศก์มิลลิเมตร/นาที ด้วยอิเล็กโตรดกราไฟต์
2. ที่ ก ระแสไฟฟ้ า 50แอมแปร์ อั ต ราการสึ ก หรอของ
อิเล็กโตรดกราไฟต์น้อยกว่าอัตราการสึกหรอของอิเล็กโตรดคอป
เปอร์ทังสเตน โดยอิเล็กโตรดกราไฟต์มีอัตราการสึกหรอ 1.12%
ส่วนอิเล็กโตรดคอปเปอร์ทังสเตน มีอัตราการสึกหรออยู่ที่ 7.00%
3. ค่ าความเรี ย บผิ ว ของชิ้ น งานภายหลั งกระบวนการกั ด
อาร์คพบงานกระแสไฟฟ้าต่าส่งผลให้ชิ้นงานมีความเรียบผิว ที่ดีกว่า
และพบว่าชิ้นงานที่กัดอาร์คด้วยอิเล็กโตรดกราไฟต์ มีประสิทธิภาพ
ที่ดีโดยมีความเรียบผิวที่ 9.39 ไมโครเมตร และชิ้นงานกัดอาร์ค
ชิ้นงานด้วยอิเล็กโตรดคอปเปอร์ทั งสเตน มีความเรียบผิวที่ 12.17
ไมโครเมตร

รูปที่ 10 ผลการเปรียบเทียบอัตราการสึกหรอของอิเล็กโตรด
จากรู ป ที่ 9 และ10 เป็ น การเปรี ย บเที ย บอิ ท ธิ พ ลของ
กระแสไฟฟ้าที่ส่งผลต่ออัตราการสึกหรอของอิเล็กโตรด เห็นได้ว่าที่
ระดับกระแสไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ้นอัตราการสึกหรอของอิเล็กโตรดจะเพิ่ม
มากขึ้นเมื่อกระแสไฟฟ้าสูงสุดที่ 54 แอมแปร์ โดยอัตราการสึกหรอ
ของอิ เล็ ก โตรดคอปเปอร์ ทั งสเตน มี ค่ า อั ต ราการสึ ก หรออยู่ ที่
7.85% และอัตราการสึกหรอของอิเล็กโตรดกราไฟต์อยู่ที่ 1.70%

5. กิตติกรรมประกาศ
ผู้ วิ จั ย ขอขอบพระคุ ณ สาขาวิ ศ วกรรมการจั ด การ 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
พระนครศรีอ ยุธ ยา ที่ ให้ ก ารสนั บ สนุ น เครื่อ งมือ สาหรับ งานวิจั ย
และขอบคุ ณ บริ ษั ท ควอลิ ตี้ รีพ อร์ท จ ากั ด ที่ ให้ ก ารสนั บ สนุ น
กล้ อ งจุ ล ทรรศน์ แ บบคอลโฟคอลชนิ ด เลเซอร์ ส แกน (Laser
Confocal Microscope) ยี่ ห้ อ โอลิ ม ปั ส รุ่ น OLS5000 ในการ
ถ่ายภาพและวัดวัดความเรียบผิวของชิ้นงาน

3.4 การวิเคราะห์ปัจจัยการทดลอง
จากผลการทดลองดังกล่าวทาให้ทราบได้ว่า กระแสไฟฟ้าใน
การกัดอาร์คมีผลต่ อกระบวนการอีดีเอ็ม ด้วยอิเล็กโตรดกราไฟต์
และอิเล็กโตรดคอปเปอร์ทังสเตน เห็นได้ว่าเมื่อกระแสไฟฟ้าในการ
กัดอาร์คเพิ่มสูงขึ้น อัตราการขจัดเนื้องานด้วยอิเล็กโตรดกราไฟต์จะ
มี ค่ า เพิ่ ม สู ง ขึ้ น และสู งกว่ า อิ เล็ ก โตรดคอปเปอร์ ทั ง สเตน ทั้ ง นี้
เนื่องจากกระแสไฟฟ้าในการกัดอาร์คทาให้เกิดความร้อนระหว่าง
ผิวชิ้นงานกับอิเล็กโตรดซึ่งส่งผลให้เกิดบ่อหลอมละลายของชิ้นงาน
มากขึ้นทาให้สามารถขจัดชิ้นงานได้มากขึ้น [6-9] อีกทั้งคุณสมบัติ
ของอิ เล็ ก โตรดทั้ งสองชนิ ด มี ค วามสามารถในการหลอมเหลวที่
ต่างกันอิเล็กโตรดกราไฟต์ที่มีความสามารถในการหลอมเหลวที่ต่า
กว่าจะหลอมละลายได้ดีกว่าการหลอมละลายของอิเล็กโตรดกรา
ไฟต์ ท าให้ เกิ ด การพอกตั วของอิเล็ ก โตรดที่ ห ลอมเหลว ส่งผลให้
อัตราการสึกหรอของอิเล็กโตรดกราไฟต์ต่ากว่าอัตราการสึกหรอ
ของอิ เล็ก โตรดคอปเปอร์ทั งสเตน [3, 8] ผลของกระแสไฟฟ้ าใน
กระบวนการกัดอาร์คด้วยอีดีเอ็ม ส่งผลให้เกิดความเรียบผิวของ
ชิ้นงาน จากการทดลองสามารถกล่าวได้ว่าในกระบวนการอีดีเอ็ม
ของอิเล็กโตรดทั้งสองชนิดส่งผลต่อค่าความเรียบผิวที่เพิ่มมากขึ้น
เมื่ อ กระแสไฟฟ้ า ในการกั ด อาร์ ค เพิ่ ม ขึ้ น [8] ทั้ ง นี้ เ ป็ น เพราะ
กระบวนการกัด อาร์ค มีก ารระเบิด ของชิ้ น งานและอิเล็ กโตรดใน
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การศึกษาคุณสมบัติของผิวทางคอนกรีตพรุนด้วยเทคนิคการสร้างโพรง
Studied on the Properties of Pervious Concrete Pavement
using Pore Making Technique
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บทคัดย่อ
ผิวทางคอนกรีตพรุน (Pervious Concrete Pavement) เป็นหนึ่งในนวัตกรรมคอนกรีตที่ได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นในช่วงทศวรรษที่
ผ่านมาเนื่องจากช่วยลดผลกระทบจากน้้าท่วมขังผิวทาง ส่งผลให้การใช้ถนนในช่วงที่มีฝนตกมีความปลอดภัยต่อทั้งคนใช้รถและเดินเท้ามากขึ้น
งานวิจัยนี้เป็นการน้าเสนอผิวทางคอนกรีตรูปแบบใหม่โดยใช้เทคนิคการสร้างโพรง ก้าหนดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางโพรงตั้งแต่ 2, 3 และ 4
มิลลิเมตร มีรูปแบบการจัดเรียงโพรงในลักษณะแถวเรียง 3x3 การออกแบบส่วนผสมคอนกรีตก้าหนดให้มีก้าลังอัดที่อายุ 28 วันไม่น้อยกว่า 32
เมกะปาสคาล (MPa) ท้าการทดสอบสมบัติของคอนกรีตสด ได้แก่ การยุบตัวและการก่อตัวของคอนกรีต และสมบัติเมื่อคอนกรีตแข็งตัว ได้แก่
ก้าลังอัด ก้าลังดัด การดูดซึมและอัตราการไหลซึมผ่านของน้้า ผลการทดสอบพบว่าผิวทางคอนกรีตที่สร้างโพรงขึ้นมามีประสิทธิภาพในการไหล
ซึมผ่านของน้้าที่สูงกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับคอนกรีตพรุนเนื่องจากรูปแบบของโพรงมีความต่อเนื่อง ในขณะเดียวกันปริมาตรโพรงทีต่ ่้ากว่าส่งผล
ให้คอนกรีตมีก้าลังอัดที่สูงมากขึ้น
คาสาคัญ: 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. บทนา

2. วัสดุ อุปกรณ์และวิธีการวิจัย

ในเมืองใหญ่จะพบเห็นทั้งถนน ทางเท้าหรือลานจอดรถที่ท้าด้วย
พื้นผิวคอนกรีตมากมาย สิ่งที่เกิดขึ้นตามมาหลังจากฝนตกคือปริมาณ
น้้าฝนที่ท่วมขังอยู่บนพื้นผิวที่ไม่ซึมน้้าเหล่านี้ น้าไปสู่ปัญหาต่างๆ
เช่น น้้าท่วมฉับพลัน มลภาวะของแม่น้าและชายฝั่งทะเลเนื่องจาก
ขณะที่น้าฝนไหลผ่านพื้นผิวเหล่ านี้จ ะชะล้า งเอาคราบน้้ ามัน และ
สารเคมีต่างๆ ลงไปยังแหล่งน้้าด้วย การหลีกเลี่ยงปัญหาที่ เกิดขึ้นท้า
ได้โดยการลดการปูผิวหรือปิดหน้าดินด้วยวัสดุที่ไม่ซึมน้้า หรืออีกนัย
หนึ่งคือการเลิกใช้ถนน ทางเท้าและลานจอดรถ ซึ่งในความเป็นจริง
ไม่ใช่แนวทางการแก้ปัญหาที่ถูกต้อง ดังนั้น จึง ได้มีการแนะน้าให้ใช้
คอนกรี ต พรุ น เพื่ อ แก้ ปั ญ หาเหล่ า นี้ ซึ่ ง คอนกรี ต พรุ น จะช่ ว ยใน
กระบวนการระบายน้้า โดยจะรองรับน้้าไว้ในช่องว่างของวัสดุและ
ค่อยๆ ไหลซึมลงพื้นดินด้านล่างของถนนคอนกรีตหรือลานจอดรถ
โดยสามารถเพิ่มปริมาณการรองรับน้้าฝนได้ถึงสองเท่าของพื้นที่ ท้า
ให้ลดปริมาณน้้าฝนที่ค้างบนผิวถนนจนเกิดการท่วมขังได้เป็นอย่างดี
[1] จากสภาพผิวทางที่ท้าจากยางแอสฟัลท์หรือคอนกรีตนั้นท้าให้น้า
ผ่านได้ยาก ดังนั้นเมื่อฝนตกน้้าจะขังหรือกระเด็นขึ้นมาท้าให้ในการ
ออกแบบถนนต้องท้าพื้นผิวให้ลาดเอียงให้เกิดการระบายน้้าออก
ด้านข้าง เพื่อเป็นการแก้ปัญหาเหล่านี้จึงมีการพัฒนาวัสดุที่มีรูพรุน
กว่าแบบเดิม ส่งผลให้น้าไหลผ่านได้ดี น้้าจะซึมผ่านลงมายังชั้นวัสดุ
ด้ า นล่ า งและไหลไปรวมกั น ยั ง ท่ อ ระบาย ส่ ง ผลให้ ถ นนมี ค วาม
ปลอดภัยมากขึ้นเนื่องจากน้้าขังบนพื้นถนนได้ยากกว่าเดิม ลดโอกาส
การเกิดอุบัติเหตุจากพื้นผิวถนนที่ลื่น ลดปริมาณน้้าที่กระเด็นขึ้นมา
จากถนน นอกจากนี้ พื้ น ผิ ว ที่ มี รู พ รุ น ท้ า ให้ เ สี ย งผ่ า นลงไปได้ ลด
ปริมาณเสียงรบกวนที่เกิดจากยานพาหนะวิ่งบนถนน และขับขี่บน
ทางตรงได้ง่ายขึ้นเนื่องจากไม่ต้องท้าพื้นถนนให้เอียงเพื่อระบายน้้า
[2] โดยจุ ด เริ่ ม ต้ น ของผิ ว ทางแบบพรุ น ที่ ย อมให้ น้ า ซึ ม ผ่ า นได้ ถู ก
คิดค้นและพัฒนาครั้งแรกในยุโรปราว 45 ปีก่อน โดยผิวทางที่เกิด
จากการหล่อคอนกรีตในที่เรียกว่าผิวทางคอนกรีตน้้าซึมผ่านได้ [3]
ทั้ งนี้ ผิ ว ทางคอนกรีต น้้า ซึมผ่า นได้ห รือ คอนกรีตพรุน ถื อได้ว่าเป็น
คอนกรีตมวลเบาชนิดหนึ่งที่มีลักษณะพิเศษแตกต่างจากคอนกรีต
ทั่วไป คือภายในเนื้อคอนกรีตมีรูพรุนและโพรงที่ต่อเนื่องในปริมาณ
มากที่ยอมให้อากาศหรือน้้าไหลผ่านได้ จากผลของการที่มีโพรงใน
เนื้อคอนกรีตอยู่มากท้าให้คอนกรีตพรุนมีน้าหนักที่เบาและก้าลังอัด
ต่้ากว่าคอนกรีตทั่วไป [4] ซึ่งเป็นข้อจ้ากัดในการใช้งานก่อสร้างได้
เฉพาะพื้ น ผิ ว ทางที่ รั บ น้้ า หนั ก ไม่ ม าก เช่ น ทางเท้ า ถนนที่ มี
การจราจรไม่หนาแน่น ลานจอดรถหรือถนนในบ้านพักอาศัย [5]
ตลอดจนปัญหาของการอุดตันถ้ามีการก่อสร้างหรือบ้ารุงรักษาไม่
เหมาะสมรวมถึงความทนทานในการใช้งาน [6]
เพื่ อ ให้ ไ ด้ ป ระโยชน์ สู งสุ ด ทางด้ า นวิ ศ วกรรมและสิ่ งแวดล้ อ ม
งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษารูปแบบของโพรงหรือช่องว่างที่
สร้างขึ้นมาเพื่อช่วยในการซึมผ่านของน้้าส้าหรับผิวทางคอนกรีตที่
ต้องการก้าลังรับแรงอัดที่สูงขึ้นได้อย่างเหมาะสม เพื่อรองรับการใช้
งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.1 วัสดุที่ใช้ในการทดสอบ
1) ปู น ซี เ มนต์ป อร์ต แลนด์ประเภทที่ 1 ตามมาตรฐาน ASTM
C150 [7] โดยผลการทดสอบองค์ประกอบทางเคมี ของปูนซีเมนต์
ปอร์ ต แลนด์ป ระเภทที่ 1 พบว่ า มี แ คลเซี ยมออกไซด์ (CaO) เป็ น
องค์ประกอบหลักร้อยละ 71.83 ส่วนการทดสอบสมบัติทางกายภาพ
พบว่ า ความถ่ ว งจ้ าเพาะของปู นซี เมนต์เ ท่า กั บ 3.14 ร้ อ ยละการ
สูญเสียน้้าหนักจากการเผาไหม้และอนุภาคเฉลี่ยโดยปริมาตร เท่ากับ
1.9% และ 24.2 µm ตามล้าดับ โดยผลการทดสอบองค์ประกอบ
ทางเคมีและสมบัติทางกายภาพของปูนซีเมนต์ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 องค์ประกอบเคมีและสมบัติทางกายภาพของปูนซีเมนต์
ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1
คุณสมบัติ
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
ซัลเฟอร์ไตรออกไซด์ (SO3)
3.16
สมบัติทางกายภาพ
พื้นที่ผิวจ้าเพาะ (cm2/kg)
3,640
ความถ่วงจ้าเพาะ
3.14
การสูญเสียน้้าหนักจากการเผาไหม้ (ร้อยละ) 1.9
อนุภาคเฉลีย่ โดยปริมาตร (µm)
24.20
2) มวลรวม (Aggregate) ประกอบไปด้วยมวลรวมหยาบ ได้แก่
หินปูนที่ผ่านการบดย่อยมีขนาดโตสุดไม่เกิน 20 มิลลิเมตร หรือค้าง
บนตะแกรงมาตรฐานเบอร์ 4 มีการกระจายขนาดคละเป็นไปตาม
มาตรฐาน ASTM C33 [7] และมวลรวมละเอียด ได้แก่ ทรายแม่น้าที่
สามารถผ่านตะแกรงเบอร์ 4 และค้างบนตะแกรงเบอร์ 100 มีการ
กระจายขนาดคละเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM C33 [7] โดยการ
กระจายขนาดคละของมวลรวมละเอียด และมวลรวมหยาบดังแสดง
ในตารางที่ 2
3) น้้าประปาที่มีค่าความเป็นกรดด่าง (pH) ในช่วง 6-7
4) สารเคมี ผ สมเพิ่ ม ประเภทสารลดปริ ม าณน้้ า จ้ า นวนมาก
ประเภทคาร์บอกซีเลต ตามมาตรฐาน ASTM C494 [7]
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ตารางที่ 2 การกระจายขนาดคละของมวลรวมละเอียด และมวล
รวมหยาบ
ร้อยละผ่านสะสม (%)
ขนาดตะแกรงมาตรฐาน
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
-

รูปที่ 1 ลักษณะการจัดเรียงโพรงรูปแบบ 3x3

2.2 สัดส่วนผสมของคอนกรีต
ตารางที่ 3 แสดงสัดส่วนผสมของคอนกรีตที่ใ ช้ในการทดลอง
โดยการออกแบบส่ ว นผสมคอนกรี ต ในหนึ่ งหน่ ว ยลู ก บาศก์ เ มตร
ปริมาณปูนซีเมนต์ มวลรวมหยาบและมวลรวมละเอียด เท่ากับ 400,
1,093 และ 790 กิ โ ลกรั ม ตามล้ า ดับ อั ต ราส่ ว นน้้ าต่ อ ปูนซีเมนต์
(w/c) เท่ากับ 0.30 และสารเคมีผสมเพิ่มร้อยละ 0.85 ต่อปริมาณ
ปูนซีเมนต์ 100 กิโลกรัม ในการทดลองนี้ได้ก้าหนดก้าลังอัดคอนกรีต
ควบคุมที่อายุ 28 วัน ไม่น้อยกว่า 32 MPa

2.4 วิธีการทดสอบ
หลั ง จากผสมตั ว อย่ า งคอนกรี ต ท้ า การทดสอบสมบั ติ ข อง
คอนกรีตสด และสมบัติของคอนกรีตแข็งตัว ประกอบด้วย
1) การทดสอบหาค่าการยุบตัว (Slump Test) ของคอนกรีตตาม
มาตรฐาน ASTM C143 [7] เป็ น การประเมิ น ความข้ น เหลวของ
ตั ว อย่ า งคอนกรี ต ท้ า ให้ ท ราบถึ ง ความสามารถในการท้ า งาน
(Workability) ของคอนกรี ต มี ค วามง่ า ยหรื อ ยากเพี ย งใด ใน
ขณะเดี ย วกั น ยั ง สามารถช่ ว ยท้ า นายสมบั ติ ท างด้ า นก้ า ลั ง ของ
คอนกรีตได้อีกด้วย
2) ระยะเวลาการก่ อ ตั ว เริ่ ม ต้ น (Initial Setting Time) และ
สุดท้าย (Final Setting Time) ของตัวอย่างคอนกรีต ตามมาตรฐาน
ASTM C403 [7]
3) ทดสอบก้ า ลั ง อั ด (Compressive Strength) ของตั ว อย่ า ง
คอนกรี ต จากแท่ งตั ว อย่ างขนาด 10 x 10 x 10 เซนติ เมตร ตาม
มาตรฐาน British Standard BS 1881 [8] โดยการบ่มน้้าตลอดอายุ
การทดสอบที่ 3, 7 และ 28 วันตามล้าดับ
4) ทดสอบก้ า ลั ง ดั ด (Flexural Strength) ของตั ว อย่ า งคาน
คอนกรี ต ขนาด 10 x 10 x 50 เซนติ เ มตร โดยรู ป แบบการวาง
น้้ า หนั ก ทดสอบวิ ธี Third-Point Loading ตามมาตรฐาน ASTM
C78 [7] โดยการบ่มน้้าตลอดอายุการทดสอบที่ 3, 7 และ 28 วัน
ตามล้าดับ
5) ทดสอบการดู ด ซึ ม น้้ า (Water Absorption) ของตั ว อย่ า ง
คอนกรี ต จากแท่ งตั ว อย่ างขนาด 10 x 10 x 10 เซนติ เมตร ตาม
มาตรฐาน ASTM C642 [7] ที่อายุ 28 วัน
6) ทดสอบอัตราการซึมผ่านของน้้า (Water Permeability) ของ
ตัวอย่างคอนกรีตขนาด 10 x 10 x 10 เซนติเมตร ที่ได้ท้าการสร้าง
โพรงตามก้าหนด โดยการขังน้้าบนกล่องพลาสติคใสท้าการบันทึก
เวลาเมื่อระดับน้้าเปลี่ยนแปลงไปเพื่อค้านวณค่าสัมประสิทธิ์การซึม
ผ่ า นของน้้ า (มิ ล ลิ เ มตรต่ อ วิ น าที ) จากอั ต ราส่ ว นของระดั บ น้้ า ที่

ตารางที่ 3 สัดส่วนผสมของคอนกรีตที่ใช้ในการทดลอง
วัสดุผสม
สัดส่วน (ต่อลูกบาศก์เมตร)
ปูนซีเมนต์
400 กิโลกรัม
มวลรวมหยาบ
1,093 กิโลกรัม
มวลรวมละเอียด
790 กิโลกรัม
น้้า
120 กิโลกรัม
สารเคมีผสมเพิ่ม
3.4 ลิตร
2.3 การเตรียมตัวอย่างทดสอบ
คอนกรีตเมื่อท้าการทดลองผสมจนได้สมบัติของก้าลังอัดตาม
ก้าหนด ขั้นตอนการเตรียมตัวอย่างเพื่อทดสอบสมบัติของคอนกรีต
แข็งตัวต้องท้าการสร้างโพรงตามรูปแบบที่ก้าหนดในตารางที่ 4 โดย
ก้ า หนดขนาดเส้ น ผ่ า นศู น ย์ ก ลางของโพรงเท่ า กั บ 2, 3 และ 4
มิลลิเมตร ในลักษณะการจัดเรียงรูปแบบ 3x3 ดังแสดงในรูปที่ 1
ตารางที่ 4 ข้อก้าหนดการสร้างโพรงคอนกรีตที่ใช้ในการทดลอง
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง (มิลลิเมตร)
รูปแบบการจัดเรียง
D0 (ไม่มโี พรง)
D2 (2 มิลลิเมตร)
3x3
D3 (3 มิลลิเมตร)
3x3
D4 (4 มิลลิเมตร)
3x3
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เปลี่ยนแปลงในช่วงเวลานั้น วิธีการทดสอบถูกน้าเสนอโดย Yang
and Jiang [9]

ระยะเวลาในการบ่ ม เพิ่ ม ขึ้ น เนื่ อ งจากการพั ฒ นาของปฏิ กิ ริ ย า
ไฮเดรชั่นที่เกิดขึ้นระหว่างน้้าและปูนซีเมนต์เป็นไปอย่างต่อเนื่ อ ง
ส้าหรับคอนกรีตควบคุม (D0) มีค่าก้าลังอัดเท่ากับ 24.6, 28.9 และ
38.0 MPa ที่ อ ายุ ค อนกรี ต 3, 7 และ 28 วั น ตามล้ า ดั บ ใน
ขณะเดี ย วกั น ก้ า ลั งอั ด ของตั ว อย่ า งคอนกรี ต มี แ นวโน้ ม ลดลงเมื่อ
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของโพรงเพิ่มขึ้น หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่า
ก้าลังอัดของตัวอย่างมีแนวโน้มลดลงเมื่อปริมาณหรือช่องว่างเพิ่มขึ้น
[13] โดยโพรงที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 มิลลิเมตร (D2) มีค่า
ก้ า ลั งอั ด เท่ ากั บ 22.4, 27.0 และ 36.5 MPa ที่ อ ายุ ค อนกรี ต 3, 7
และ 28 วัน ตามล้าดับ โพรงที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 มิลลิเมตร
(D3) มี ค่ า ก้ า ลั ง อั ด เท่ า กั บ 20.6, 25.0 และ 34.9 MPa ที่ อ ายุ
คอนกรีต 3, 7 และ 28 วัน ตามล้าดับ และโพรงที่มีขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 4 มิลลิเมตร (D4) มีค่าก้าลังอัดเท่ากับ 19.8, 24.0 และ
34.1 MPa ทีอ่ ายุคอนกรีต 3, 7 และ 28 วัน ตามล้าดับ โดยก้าลังรับ
แรงอัดของโดยทั่วไปขึ้นอยู่กับสัดส่วนผสมและการอัดแน่นเป็นหลัก
แต่ จ ากการทดสอบคอนกรี ตตัว อย่า งพบว่ ามีค่ าก้ าลังอั ดที่สูงกว่า
คอนกรีตพรุนเนื่องมาจากคอนกรีตพรุนมีปริมาณโพรงที่สูงมากกว่า
โดยทั่วไปคอนกรีตพรุนจะมีก้าลังอัดไม่สูงมากโดยอยู่ระหว่าง 2.8-28
MPa [4] รวมถึงการมีส่วนผสมของมวลรวมที่มีขนาดคละที่เล็กลง
(ทราย) ในส่ ว นผสมคอนกรี ต ยั ง ส่ ง ผลต่ อ ก้ า ลั ง อั ด ของตั ว อย่ า ง
คอนกรีตที่สูงกว่าคอนกรีตพรุนอีกด้วย [11] นอกจากนี้อัตราส่วนน้้า
ต่อปูนซีเมนต์ (w/c) และอัตราส่วนมวลรวมต่อปูนซีเมนต์ที่สูงขึ้นถือ
เป็นปัจจัยส้าคัญที่ส่งผลก้าลังอัดของตัวอย่างคอนกรีตที่ลดลง [10]

3. ผลการทดสอบและวิจารณ์ผล

3.1 สมบัตขิ องคอนกรีตสด (Fresh Concrete Properties)
จากผลการทดสอบสมบัติของคอนกรีตสดได้แก่ ค่าการยุบตัว
(Slump Test) ของคอนกรีต พบว่า คอนกรีตสดหลังจากท้าการผสม
เมื่อบรรจุในกรวยตัดขนาดมาตรฐาน ท้าการแบ่งบรรจุ 3 ชั้นเท่ากัน
โดยปริมาตร ซึ่งแต่ละชั้นท้าการต้าด้วยแท่งเหล็ก (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 ในขณะที่ ก ารก่ อ ตั ว สุ ด ท้ า ย (Final
Setting Time) ซึ่ งเป็ น เวลาที่ ม อร์ ต าร์ มี ค วามต้ า นทานการกดได้
27.6 MPa จากการทดลองพบว่ า คอนกรี ต ตั ว อย่ า งทดสอบมี
ระยะเวลาการก่อตัวเริ่มต้นเท่ากับ 230 นาที และการก่อตัวสุดท้าย
เท่ า กั บ 325 นาที ตามล้ า ดั บ ทั้ งนี้ ค่ า อั ต ราส่ ว นน้้ า ต่ อ ปู น ซี เ มนต์
(w/c) ถื อ เป็ น ปั จ จั ย ส้ า คั ญ ที่ ส่ ง ผลต่ อ ระยะเวลาการก่ อ ตั ว ของ
คอนกรีต เมื่ออัตราส่วนน้้าต่อปูนซีเมนต์ลดลง ระยะเวลาการก่อตัว
ของคอนกรีตจะไวขึ้นด้วย นอกจากนี้ชนิดของปูนซีเมนต์ อุณหภูมิ
และสารเคมีผสมเพิ่มยังป็นปัจจัยส้าคัญที่มีผลต่อระยะเวลาในการก่อ
ตัวของคอนกรีตเช่นกัน [12]

ก้าลังอัด (MPa)

ในการศึกษาครั้งนี้ ท้าการสมบัติของคอนกรีตสด ประกอบไป
ด้วยการยุบตัวและการก่อตัวของคอนกรีต ในขณะที่สมบัติด้านก้าลัง
เมื่อคอนกรีตแข็งตัว ประกอบไปก้าลังอัด และก้าลังดัด ในขณะที่
สมบัติอื่น อาทิเช่น การดูดซึมและอัตราการซึมผ่านของน้้า ได้ผล
ดังต่อไปนี้
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D0
D2
D3
D4
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของโพรง (มิลลิเมตร)
รูปที่ 2 ก้าลังอัดของคอนกรีตที่อายุทดสอบ
3.3 กาลังดัด (Flexural Strength)
เนื่องจากการหาก้าลังดึงของคอนกรีตโดยตรงท้าได้ยาก จึงนิยม
หาก้าลังดึงของคอนกรีตจากการทดสอบคานคอนกรีตภายใต้แรงดัด
แทน โดยค่าแรงดึงจะเกิดสูงสุดที่บริเวณท้องคานที่เรียกว่า โมดูลัส
การแตกร้ าว (Modulus of Rupture) ซึ่ งค่ า ที่ ไ ด้ จากการทดสอบ
ก้าลังดัดนี้ มี ประโยชน์ในการควบคุมคุณภาพงานคอนกรีตในงาน

3.2 กาลังอัด (Compressive Strength)
ค่ า เฉลี่ ย ของผลการทดสอบก้ าลังอั ดของตัว อย่า งคอนกรีต ดัง
แสดงในรู ป ที่ 2 พบว่ า ก้ า ลั งอั ด ของคอนกรีตมี แ นวโน้ ม สูงขึ้นเมื่อ
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ถนนและพื้นสนามบิน เนื่องจากคอนกรีตดังกล่างต้องรับน้้าหนักใน
ลักษณะของแรงดัด [10, 12] โดยการจัดวางคานตัวอย่างคอนกรีต
ทดสอบบนฐานรองรับ จัดวางระบบแรงใหอยูกงึ่ กลางของแรงกระท้า
น้าแท่งกดแรงสมผัสกับผิวหน้าของคานคอนกรีตทดสอบที่ต้าแหน่ง
รอยแบ่ง 1 ใน 3 ของชวงคานระหว่างฐานรองรับ ท้าการเพิ่มแรงกด
อย่างต่อเนื่องดวยอัตราคงที่จนกระทั่งเกิดการแตกราว จากนั้นท้า
การค้านวณค่าโมดูลัสการแตกร้าวของคอนกรีต ค่าเฉลี่ยของผลการ
ทดสอบก้าลังดัดของตัวอย่างคอนกรีตดังแสดงในรูปที่ 3
5.0

3 day

7 day

3.4 การดูดซึมนา (Water Absorption)
การทดสอบการดูดซึมน้้าของคอนกรีตเป็นวิธีการทดสอบเพื่อหา
อัตราการดูดซึมของน้้าจากช่องว่างหรือรูพรุนในเนื้อคอนกรีตโดย
หลังจากบ่มคอนกรีตตัวอย่างเป็นเวลา 28 วัน ท้าการน้าตัวอย่าง
คอนกรีตทดสอบขนาด 10 x 10 x 10 เซนติเมตร ไปอบในเตาอบที่
อุ ณ หภู มิ 1005C ระยะเวลา 24 ชั่ ว โมง จนกระทั่ ง มี ม วลคงที่
จากนั้นน้าคอนกรีตตัวอย่างไปแช่น้าเป็นเวลา 48 ชั่วโมง ท้าการวัด
การเพิ่มขึ้นของมวลของตัวอย่างคอนกรีตหลังจากที่ได้ท้าการดูดซึม
น้้าผ่านผิวหน้าตัวอย่างคอนกรีต จากนั้นท้าการค้านวณค่าการดูดซึม
น้้าจากสัดส่วนของน้้าหนักน้้าที่ถูกดูดซึมต่อน้้าหนักของตัวอย่างหลัง
อบแห้ ง ค่ า เฉลี่ ย ของผลการทดสอบการดู ด ซึ ม น้้ า ของตั ว อย่ า ง
คอนกรีตดังแสดงในรูปที่ 4 พบว่า ที่อายุคอนกรีต 28 วัน คอนกรีต
ควบคุ ม (D0) มี ค่ า การดู ด ซึ ม น้้ า ร้ อ ยละ 4.04 ซึ่ ง มี ค่ า ที่ ต่้ า กว่ า
คอนกรีตตัวอย่างที่มีการสร้างโพรงขึ้นมา โดยที่อายุคอนกรีต 28 วัน
โพรงที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 มิลลิเมตร (D2) มีค่าการดูดซึม
น้้าร้อยละ 5.06 โพรงที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 มิลลิเมตร (D3)
มีค่าการดูดซึมน้้าร้อยละ 6.19 และโพรงที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
4 มิลลิเมตร (D4) มีค่าการดูดซึมน้้าร้อยละ 7.28 โดยร้อยละการดูด
ซึ ม น้้ า ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น เนื่ อ งจากพื้ น ที่ ผิ ว ที่ สั ม ผั ส น้้ า (Surface Water
Absorption) ของคอนกรีตมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นส่งผลให้การดูดซึมของ
น้้าจากช่องว่างหรือรูพรุนในเนื้อคอนกรีตสูงขึ้น [15]

28 day

ก้าลังดัด (MPa)
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ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของโพรง (มิลลิเมตร)

จากรูปที่ 3 พบว่าโมดูลัสการแตกร้าวของคอนกรีตมีแนวโน้ม
สู งขึ้ น เมื่ อ ระยะเวลาในการบ่ม เพิ่ มขึ้ น แนวโน้ ม เป็ น ไปในทิศทาง
เดียวกับผลการทดสอบก้าลังอัด ส้าหรับ คอนกรีตควบคุม (D0) มีค่า
โมดู ลั ส การแตกร้ า วเท่ า กั บ 3.66, 4.01 และ 4.58 MPa ที่ อ ายุ
คอนกรีต 3, 7 และ 28 วัน ตามล้าดับ ในขณะเดียวกันค่าโมดูลัสการ
แตกร้าวของตัวอย่างคอนกรีต มีแ นวโน้มลดลงเมื่ อขนาดเส้ น ผ่ า น
ศูนย์กลางของโพรงเพิ่มขึ้น โดยโพรงที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2
มิ ล ลิ เ มตร (D2) มี ค่ า โมดูลัสการแตกร้าวเท่ า กั บ 3.46, 3.78 และ
4.38 MPa ที่ อ ายุ ค อนกรี ต 3, 7 และ 28 วั น ตามล้ า ดั บ 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
คอนกรี ต 3, 7 และ 28 วั น ตามล้ า ดั บ ซึ่ ง มี ค่ า สู ง มากกว่ า ความ
ต้านทานก้าลังดัดของคอนกรีตพรุน โดยทั่วไปมีค่าความต้านทาน
ก้าลังดัดอยู่ในช่วงระหว่าง 2.0-3.0 MPa [3] ก้าลังดึงและก้าลังดัด
ของคอนกรี ต ที่ ไ ม่ มี ส่ ว นผสมของมวลรวมละเอี ย ดมี ค่ า ต่้ า กว่ า
คอนกรีตปกติ ทั้งนี้ปัจจัยส้าคัญที่มีผลต่อก้าลังดัดของคอนกรีตได้แก่
การอัดแน่น อัตราส่วนน้้าต่อปูนซีเมนต์ ความพรุน และอัตราส่วน
มวลรวมต่อปูนซีเมนต์ที่สูงขึ้นส่งผลก้าลังดัดของตัวอย่างคอนกรีตที่
ลดลง [10, 14]

การดูดซึมน้้า (ร้อยละ)

รูปที่ 3 ก้าลังดัดของคอนกรีตที่อายุทดสอบ
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ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของโพรง (มิลลิเมตร)
รูปที่ 4 การดูดซึมน้้าตามขนาดของโพรง
3.5 การไหลซึมผ่านของนา (Water Permeability)
การไหลซึมผ่านของน้้าเป็นคุณสมบัติส้าคัญของคอนกรีตพรุนที่
ยอมให้น้าหรืออากาศสามารถไหลผ่านเนื้อคอนกรีตได้ เป็นอย่า งดี
โดยการใช้กล่องพลาสติคใสขนาด 10 x 10 x 30 เซนติเมตร วาง
ซ้อนบนตัวอย่างคอนกรีตขนาด 10 x 10 x 10 เซนติเมตร ท้าการขัง
น้้าด้านบนและบันทึกเวลาต่อหน่วยปริมาตรน้้าทีเ่ ปลี่ยนแปลงไปหรือ
ที่เรียกว่าค่าสัมประสิทธิ์การซึมผ่านของน้้า (มิลลิเมตรต่อวินาที) โดย
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ปริมาตรโพรง (ร้อยละ)
รูปที่ 6 ความสัมพันธ์ระหว่างร้อยละปริมาตรโพรง
ก้าลังอัดและการซึมผ่านของน้้า

สัมประสิทธิ์การซึมผ่านของน้้า (mm/s)

โดยคอนกรีตพรุนที่ยอมให้น้าไหลผ่านได้ดีจะมีขนาดช่องว่างของ
โพรง (Pore Size) อยู่ในช่วง 2-8 มิลลิเมตร มีปริมาณโพรง (Void
Content) อยู่ระหว่างร้อยละ 15-35 มีค่าสัมประสิทธิ์การไหลซึม
ผ่ า นของน้้ า อยู่ ใ นช่ ว ง 2-6 มิ ล ลิ เ มตรต่อ วิ น าที และมี ก้ า ลั งอั ดอยู่
ในช่วง 2.8-28.0 MPa [4, 6, 10] แต่จากการศึกษาทดลองเทคนิค
การสร้ า งโพรงช่ อ งว่ า งในขนาดที่ ใ กล้ เ คี ย งกั น อยู่ ใ นช่ ว ง 2-4
มิลลิเมตร เพื่อช่วยในการระบายน้้าของคอนกรีตผิวทาง พบว่ามี
ประสิทธิภาพในการไหลซึมผ่านของน้้าได้ดีกว่า ในขณะที่ปริมาตร
โพรงต่้ากว่ามากซึ่งส่งผลให้คอนกรีตมีก้าลังอัดที่สูงมากขึ้น ตามไป
ด้ ว ย ทั้ งนี้ ป ริ ม าตรโพรงหรือ ช่ อ งว่ า งในคอนกรีต พรุน มีทั้ งโพรงที่
ต่อเนื่อง (Connected Voids) และโพรงไม่ต่อเนื่อง (Unconnected
Voids) ซึ่ ง ส่ ง ผลต่ อ ความสามารถในการไหลซึ ม ผ่ า นของน้้ า [4]
ดังนั้นการท้าให้รูปแบบของโพรงมีความต่อเนื่องมากที่สุดย่อมส่งผล
ต่อความสามารถในการไหลซึมผ่านของน้้าด้วยเช่นกัน [6]
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ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของโพรง (มิลลิเมตร)
รูปที่ 5 การซึมผ่านของน้้าตามขนาดของโพรง

4. บทสรุป
จากผลการทดลองสามารถสรุปได้ดังนี้
1) ก้าลังอัดของคอนกรีตมีแนวโน้มสูงขึ้นเมื่อระยะเวลาในการบ่ม
เพิ่ ม ขึ้ น ส้ า หรั บ คอนกรีต ควบคุ มมี ค่า ก้ าลั งอั ดเท่ ากั บ 24.6, 28.9
และ 38.0 MPa ที่ อ ายุ ค อนกรี ต 3, 7 และ 28 วั น ตามล้ า ดั บ ใน
ขณะเดี ย วกั น ก้ า ลั งอั ด ของตั ว อย่ า งคอนกรี ต มี แ นวโน้ ม ลดลงเมื่อ
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของโพรงเพิ่มขึ้น
2) โมดู ลั ส การแตกร้ า วของคอนกรี ต มี แ นวโน้ ม สู ง ขึ้ น เมื่ อ
ระยะเวลาในการบ่มเพิ่มขึ้น แนวโน้มเป็นไปในทิศทางเดียวกับผล
การทดสอบก้ า ลั ง อั ด ส้ า หรั บ คอนกรี ต ควบคุ ม มี ค่ า โมดู ลั ส การ
แตกร้ า วเท่ า กั บ 3.66, 4.01 และ 4.58 MPa ที่ อ ายุ ค อนกรี ต 3, 7
และ 28 วัน ตามล้าดับ ในขณะเดียวกันค่าโมดูลัสการแตกร้าวของ
ตัวอย่างคอนกรีตมีแนวโน้มลดลงเมื่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของ
โพรงเพิ่มขึ้น

3.6 ความสัมพันธ์ระหว่างร้อยละปริมาตรโพรง กาลังอัดและการ
ซึมผ่านของนา
จากรูปที่ 6 แสดงถึงความความสัมพันธ์ระหว่างร้อยละปริมาตร
โพรง ก้าลังอัดและการซึมผ่านของน้้าของคอนกรีตตัวอย่าง เห็นได้วา่
ก้าลังอัดของคอนกรีตมีแนวโน้มลดลงเมื่อ ร้ อยละปริมาตรโพรงที่
สร้างขึ้นมาเพิ่มขึ้น ในขณะเดียวกันค่าสัมประสิทธิ์การไหลซึมผ่าน
ของน้้ า มี แ นวโน้ ม เพิ่ ม ขึ้ น เมื่ อ ร้ อ ยละปริ ม าตรโพรงที่ ส ร้ า งขึ้ น มา
เพิ่มขึ้น
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สัมประสิทธิ์การซึมผ่านของน้้า (mm/s)

ค่าเฉลี่ยของผลการทดสอบการซึมผ่านน้้าของตัวอย่างคอนกรีตดัง
แสดงในรูปที่ 5 พบว่าที่อายุคอนกรีต 28 วัน คอนกรีตควบคุม (D0)
ไม่มีค่าสัมประสิทธิ์การไหลซึมผ่านของน้้าเนื่องจากเป็นก้อนตัวอย่าง
คอนกรีตทึบน้้าที่ไม่มีการสร้างโพรงขึ้นมา ในขณะที่ตัวอย่างที่มีการ
สร้ า งโพรงขึ้ น มา ที่ อ ายุ ค อนกรี ต 28 วั น โพรงที่ มี ข นาดเส้ น ผ่ า น
ศูนย์กลาง 2 มิลลิเมตร (D2) มีค่าสัมประสิทธิ์การไหลซึมผ่านของน้้า
เท่ากับ 4.95 มิลลิเมตรต่อวินาที โพรงที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3
มิ ล ลิ เ มตร (D3) มี ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ก ารไหลซึ ม ผ่ า นของน้้ า เท่ า กั บ
10.81 มิลลิเมตรต่อวินาที และโพรงที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4
มิ ล ลิ เ มตร (D4) มี ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ก ารไหลซึ ม ผ่ า นของน้้ า เท่ า กั บ
13.51 มิลลิเมตรต่อวินาที โดยค่าสัมประสิทธิ์การไหลซึมผ่านของน้า้
เพิ่มขึ้นเนื่องจากขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของโพรงที่เพิ่มขึ้น โดยการ
ไหลซึมผ่านน้้าของคอนกรีตมีความสัมพันธ์กับปริมาณและขนาดของ
โพรงที่สร้างขึ้นในก้อนตัวอย่างคอนกรีต โดยคอนกรีตซึ่งมีปริมาณ
โพรงมากกว่าจะมีค่าการซึมผ่านของน้้ามากตามไปด้วย แต่อย่างไรก็
ตามค่าการซึมผ่านน้้าไม่ได้ขึ้นอยู่กับปริมาณโพรงเพียงอย่างเดียวแต่
ยังขึ้นกับขนาดของโพรงและความต่อเนื่องของโพรงอีกด้วย [4]
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3) ค่าเฉลี่ยของผลการทดสอบการดูดซึมน้้าของตัวอย่างคอนกรีต
เพิ่มขึ้นเมื่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของโพรงเพิ่มขึ้น โดยร้อยละการ
ดูดซึมน้้าที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากพื้นที่ผิวที่สัมผัสน้้าเพิ่มขึ้น
4) ค่าสัมประสิทธิ์การไหลซึมผ่านของน้้า เพิ่มขึ้นเนื่องจากขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลางของโพรงที่เพิ่มขึ้น โดยการไหลซึมผ่านน้้า ของ
คอนกรี ต มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ปริ ม าณโพรงและขนาดรู พ รุ น ของ
คอนกรีต โดยคอนกรีตซึ่งมีปริมาณโพรงมากกว่าจะให้ค่าการไหลซึม
ผ่านน้้าที่มากขึ้น
5) ความความสัมพันธ์ระหว่างร้อยละปริมาตรโพรง ก้าลังอัดและ
การซึ ม ผ่ า นของน้้ า ของคอนกรี ต ตั ว อย่ า ง เห็ น ได้ ว่ า ก้ า ลั งอั ด ของ
คอนกรี ต มี แ นวโน้ ม ลดลงเมื่ อ ร้ อ ยละปริ ม าตรโพรงที่ ส ร้ า งขึ้ น มา
เพิ่ ม ขึ้ น ในขณะเดี ย วกั น ค่ า สั ม ประสิท ธิ์ ก ารไหลซึ ม ผ่า นของน้้ามี
แนวโน้มเพิ่มขึ้นเมื่อร้อยละปริมาตรโพรงที่สร้างขึ้นมาเพิ่มขึ้น
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การปรับปรุงตาแหน่งของ GPS ในสภาพแวดล้อมที่รับข้อมูลได้และไม่ได้
โดยใช้ระบบคาลมานสองระบบ
GPS POSITIONING IMPROVING IN BAD AND GOOD
ENVIRONMENT BY TWO KALMAN SYSTEM
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บทคัดย่อ
ในงานวิจัยนี้ได้นาเสนอการปรับปรุงการระบุตาแหน่งพิกัด GPS ด้วยการใช้ตัวกรองคาลมาน โดยนาเสนอเป็นสองแบบด้วยกัน
แบบที่หนึ่งรับตาแหน่งจาก GPS และป้อนเป็นอินพุตให้กับตัวกรองคาลมานหนึ่งมิติ และเมื่อรับค่าตาแหน่งจาก GPS ไม่ได้จะใช้ตาแหน่ง
สุดท้ายเป็นข้อมูลให้ตัวกรองคาลมานทานายตาแหน่งต่อ ๆกันไป โดยแทนอินพุตของตัวกรองคาลมานด้วยค่าตาแหน่งที่ทานายไว้ก่อนหน้าหนึ่ง
ตาแหน่ง และเมื่อรับตาแหน่งที่แท้จริงได้จาก GPS ก็กลับเข้าสู่การทางานเดิม แบบที่สองจะเหมือนกันกับแบบแรกแตกต่างกันที่เมื่อรับค่า
ตาแหน่งไม่ได้จะใช้ความเร็ว ทิศทาง และตาแหน่งสุดท้ายที่รับมาได้จาก GPS เป็นข้อมูลให้กับตัวกรองคาลมานตัวที่สอง ทาการทานายค่า
ตาแหน่งต่อไป และเมื่อรับตาแหน่งได้ก็เข้าสู่การทางานของตัวกรองคาลมานตัวที่หนึ่งต่อไป นอกจากนี้ในสภาวะการปกติ ความเร็วและทิศทาง
ที่ได้มาจาก GPS ยังได้ถูกนามาใช้คานวณค่าตาแหน่งเปรียบเทียบกับที่รับได้จาก GPS โดยตรง เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับพิกัดดังกล่าว
คาสาคัญ: 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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ตาแหน่ งที่ ข าดหายไป ส่ว นแบบที่ 2 จะใช้ ทิ ศ ทางความเร็วและ
ตาแหน่งสุดท้ายที่รับได้ก่อนที่สัญญาณตาแหน่ง GPS จะหายไป เป็น
ข้อมูลให้ระบบคาลมานทานายตาแหน่งที่ขาดหายต่อไป ซึ่งจะทาให้
ลดภาระการคานวณและความซับซ้อนลงได้ และมีความแม่นยาใน
ระดับที่น่าพอใจ โดยไม่ต้องเพิ่มเติมส่วนฮาร์ดแวร์ใดๆให้กับระบบ
การจัดการในบทความนี้ แบ่งออกเป็น 5 ส่วนด้วยกัน ส่วนที่หนึ่ง
กล่าวถึงความเป็นมาของงานวิ จัย และ หลักการโดยสรุปของ คาล
มานถู ก แสดงไว้ในส่ วนที่ 2 , สาหรับ หลัก การปรับ ปรุงที่ น าเสนอ
แสดงไว้ในส่วนที่ 3 และส่วนที่ 4 ได้แดงผลของการทางานของระบบ
และ บทสรุปได้ถูกอธิบายไว้ในส่วนที่ 5

1. บทนา
ในปั จ จุบั น ยานพาหนะที่ ใช้ คมนาคมขนส่งทั้ งขนส่งผู้ค น และ
สิ่งของมีการใช้งานกันอย่างแพร่หลาย สาหรับรถยนต์ทั้งส่วนบุคคลที่
มีความต้องการระบุตาแหน่งของรถยนต์ เพื่อป้องกันการโจรกรรม
และการติ ด ตามเมื่ อ รถถู ก โจรกรรมหรื อ เคลื่ อ นย้ า ยอย่ า งไม่ พึ ง
ประสงค์ ในขณะที่ ก ารรั ก ษา พยาบาลโดยรถฉุ ก เฉิ น ก็ มี ค วาม
ต้องการตาแหน่งที่แม่นยาของรถพยาบาลเพื่อการเตรียมการต่าง ๆ
ของโรงพยาบาลในการรองรั บ คนไข้ ในแต่ ล ะกรณี และส าหรั บ
ผู้ประกอบการขนส่งสิ่งของที่มีความต้องการทราบตาแหน่งของยาน
ยนต์ขนส่งสินค้าเพื่อการบริหารจัดการให้ส่งของไปถึงมือผู้รบั ได้อย่าง
รวด เร็วและประหยัดต้นทุนอีกทั้งยังเป็นการควบคุมผู้ขับรถยนต์ให้
ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ใ นการขนส่ ง สิ น ค้ า ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพด้ ว ย
โดยทั่วไปแล้วในปัจจุบันระบบระบุตาแหน่งหลักที่มีการใช้งานกัน
อย่ า งแพร่ ห ลายก็ คื อ ระบบ GPS (Global positioning System)
[1] ซึ่งเป็ น ระบบระบุ พิ กัด (ตาแหน่ ง โดยใช้ ด าวเที ย มหลายดวง
กระจายคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าไปยังเครื่องรับที่ต้องการระบุพิกัดโดยนา
สัญญาณจากดาวเทียมหลายๆดวงมาประมวลผลเพื่อระบุตาแหน่งที่
เครื่ อ งรั บ อยู่ หรื อ ยานพาหนะนั้ น เอง (หากเครื่ อ งรั บ นั้ น อยู่ กั บ
ยานพาหนะ อย่างไรก็ตามในหลายๆสถานการณ์ เช่น ฝนฟ้าคะนอง
,ตี น เขา,หรื อ ในป่ า รกทึ บ ก็ มี อุ ป สรรคในการรั บ สั ญ ญาณจาก
ดาวเทียมเพื่อระบุตาแหน่งได้หรือในสถานการณ์ที่ยานพาหนะวิ่งเข้า
ไปในอุโมงค์ก็จะไม่สามารถรับสัญญาณเพื่อระบุตาแหน่งได้ หรือระบุ
ตาแหน่งได้แต่มีความคลาดเคลื่อน จากปัญหาดังกล่าวก็ได้มีนักวิจัย
หลายคนพยายามแก้ปัญหาดังกล่าว ด้วยการนาตัวกรองคาลมาน มา
ใช้ป รับ ปรุงความคลาดเคลื่ อนของต าแหน่ งที่ ได้จ าก GPS [1] แต่
อย่างไรก็ตามในสถานการณ์ ที่มีการขาดหายไปของสัญญาณ GPS
เป็นเวลาที่ยาวนาน การใช้ ตัวกรองคาลมานร่วมกับ GPS [2] ก็ไม่
เพียงพอที่จะระบุ ตาแหน่งที่แท้จริงได้อย่างแม่นยา ต่อ มาจึงต้องมี
การน าระบบ GPS มาใช้ งานร่ว มกั บ ตั วตรวจจับ IMU [3] เพื่ อ น า
ข้อมูลจาก IMU ซึ่งก็ได้แต่ความเร่งเชิงเส้นและความเร็วเชิงมุม รวม
ทั้ งตั 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] เพื่อใช้ในการทานายการ
ระบุตาแหน่งให้มีความแม่นยามากขึ้น และสุดท้ายในปี 2018 [4]
นาย Eunseok Choi and Sekchin Chang ได้มีการนาเสนอการใช้
GPS ร่วมกับ IMU และ OBD2 ของรถยนต์เพื่อเพิ่มความแม่นยาใน
การระบุตาแหน่งโดยนาเอาความเร็วของรถยนต์จาก OBD มาใช้ร่วม
แต่ งานดั งกล่ า วก็ ยั งคงมี ค วามซั บ ซ้ อ นเพราะใช้ค วามเร่งเชิ งเส้ น ,
ความเร็วเชิงมุม,ใช้สนามแม่เหล็กถึงสามแกนในการระบุตาแหน่ง ซึ่ง
ในยานพาหนะที่เคลื่อนที่บนพื้นดินอาจจะไม่มีความจาเป็น
ดังนั้นในงานวิจัยนี้จงึ ได้นาเสนอการนาตัวกรองคาลมานมาใช้ ใน
การช่วยปรับปรุงความคลาดเคลื่อนของตาแหน่ง ที่ได้มาจาก GPS
ด้วยกันสองรูปแบบ โดยแบบที่ 1 จะใช้เฉพาะข้อมูลตาแหน่งเพียง
อย่างเดียวในการประมวลผลในสภาวะที่รับตาแหน่งได้ปกติ และเมื่อ
รับ ต าแหน่ งไม่ ได้ ก็จะใช้ต าแหน่งสุด ท้ า ยเป็ นข้ อมู ลในการท านาย

2. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
ตัวกรองคาลมาน จัดได้ว่าเป็น Bayesian optimum estimator
สาหรับประเมินสถานะระบบที่มีพลวัตเกาเชียนเชิงเส้น เป็นระบบที่
เหมาะสมที่ถือกาเนิดครั้งแรกด้วยการใช้ตัวแปรสถานะกับงานวิ จัย
ชื่ 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
นาไปใช้ในการนาร่องยานอพอลโลไปยังดวงจันทร์ ทาให้คาลมาน
ได้รับความสนใจและนามาประยุกต์ ใช้งานในหลากหลายสาขาอาทิ
เช่ น การท านายทราฟฟิ ก ของโทรศั พ ท์ เพื่ อ การวางแผนขยาย
โครงข่าย การทานายหุ้น การกาจัดสัญ ญาณรบกาน เป็ นต้น โดย
หลักๆ การทางานของคาลมานจะประกอบไปด้วยสองส่วนหลักๆ คือ
ส่วนทานาย และส่วนแก้ไข ดังแสดงดังรูปที่ 1 โดยส่วนการทานาย
ประกอบไปด้วยการทานายการประเมินสถานะ xˆ และความผิดพลาด
โควาเรียนซ์ P ในขณะที่ส่วนการปรับปรุง ก็จะมีการปรับค่าความ
ผิดพลาด y การปรับอัตราขยายคาลมาน K การปรับการประเมิน
สถานะ xˆ และการปรับความผิดพลาดโควาเรียนซ์ P และ Z ค่าที่
ได้จากการวัด Q, R คือ แวเรียนซ์ของสัญญาณรบกวน B, H , F คือ
เมทริกซ์ U คือ อินพุตของระบบ

k


k

k

k


k


k

k

k

รูปที่ 1 สองส่วนหลักของการทางานของตัวกรองคาลมาน
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ในการทางานของโปรแกรมโมเดลที่ 2 จะทาการรับตาแหน่ ง
จากสัญญาณ GPS จากนั้นทาการตรวจสอบว่าสามารถรับสัญญาณ
GPS ได้ ห รือ ไม่ ถ้ารับสั ญ ญาณได้ จะน าค่ าต าแหน่ งที่ ได้ ไปผ่ านตั ว
กรองคาลมานเพื่อเพิ่มความแม่นยา เช่นเดียวกับโมเดลที่ 1 แต่ถ้ารับ
สัญญาณ GPS ไม่ได้จะทาการทานายตาแหน่งถัดไปโดยใช้ความเร็ว
และทิศทางของรถยนต์มาใช้เป็นองค์ประกอบในการทานายตาแหน่ง
ถั ด ไป โดยการดึ ง ความเร็ ว และทิ ศ ทางจาก GPRMC Protocol
จากนั้ น น าต าแหน่ งที่ ได้ ไปผ่ า นตั ว กรองคาลมาน เพื่ อ เพิ่ ม ความ
แม่นยาของตาแหน่ง และเก็บเป็นตาแหน่งสุดท้ายในการทานายครั้ง
ต่ อ ไป พร้ อ มทั้ ง แสดงค่ า ต าแหน่ งแบบ Real time และน าค่ า ที่
ทานายได้เก็บไว้ในฐานข้อมูล และกลับไปเช็คอีกครั้งว่า สามารถรับ
สัญญาณ GPS ได้หรือไม่

2.1 หลักการทางานที่นาเสนอ
ในการทางานของโปรแกรมจะแบ่งการนาเสนอเป็น 2 โมเดล ซึ่ง
โมเดลที่ 1 จะเป็นการทานายตาแหน่ง GPS เมื่อรับสัญ ญาณไม่ได้
โดยการใช้ตัวกรองคาลมาน ในการทานายตาแหน่ง โดยมีหลักการ
การทางานของระบบ ดังนี้
ในการทางานของโปรแกรมโมเดลที่ 1 จะทาการรับค่าตาแหน่ง
Latitude และ Longitude จาก GPS และท าการตรวจสอบว่ า
สามารถรับสัญญาณ GPS ได้หรือไม่ ถ้ารับสัญญาณ GPS ได้จะนา
ตาแหน่งที่ได้นาไปผ่านตัวกรองคาลมาน เพื่อให้เกิดความแม่นยาที่
มากขึ้ น และน าค่ า ที่ ไ ด้ แ สดงผลแบบ Real time จากนั้ น น าค่ า
ต าแหน่ งที่ ไ ด้ ไ ปเก็ บ ไว้ ใ นฐานข้ อ มู ล แต่ ถ้ า ระบบไม่ ส ามารถรั บ
สัญญาณ GPS ได้ ระบบจะนาค่าตาแหน่งสุดท้ายที่สามารถรับได้นั้น
ส่ ง ให้ ตั ว กรองคาลมานเพื่ อ ท านายต าแหน่ ง ถั ด ไป จากนั้ น ผ่ า น
อัลกอริทึมเพื่อให้สัญญาณที่ได้มีความราบเรียบเพื่อเพิ่มความแม่นยา
ในการระบุตาแหน่ง และทาการแสดงค่าตาแหน่งที่ทานายได้แบบ
Real time จากนั้น น าค่ าตาแหน่ งที่ ท านายได้เก็บ ไว้ในฐานข้ อมู ล
เช่นเดียวกัน

รูปที่ 3 Block Diagram โมเดลที่ 2
3. การทดลองและผลการทดลอง
บทความนี้จะทาการนาเสนอการทดลองและผลการทดลองโดย
ในการทดลองจะวัด ผลของทั้ งสองโมเดลพร้ อ มกั น ในชุ ด ทดลอง
เดี ย วกั น โดยจะท าการวั ด ผลทั้ งหมด 5 ครั้ ง โดยใช้ เส้ น ทางเดิ ม
จากนั้นนาผลที่ได้มาพล็อตหา Error Density Function โดยใช้ค่า
mean และค่ า variance มาเฉลี่ย ซึ่ งได้ จากการเก็ บ ผลทั้ งหมด 5

รูปที่ 2 Block Diagram โมเดลที่ 1
ในส่วนโมเดลที่ 2 จะใช้ความเร็วและทิศทางของยานพาหนะมา
เป็นอินพุตทานายตาแหน่งด้วยตัวกรองคาลมาน โดยจะมีการทางาน
ของระบบดังนี้
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ครั้ง และในการทดลองทั้งหมดจะใช้ GPS รุ่น neo 6m v2 ในการ
ทดลอง และใช้สายอากาศแบบ Active เพื่อให้สามารถรับข้อมูลได้
อย่ างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และใช้ เส้ น ทางรอบมหาวิท ยาลั ย ฯ ในการ
ทดลองซึ่ งเป็ น ลั ก ษณะทางที่ มี ทั้ งทางตรงและทางโค้ ง และมี
การจราจรที่ ติ ด ขัด และถนนโล่ งเป็ น บางช่ วงของเส้น ทาง และใน
ตารางผลการทดลองจะเป็นหนึ่งในชุดผลการทดลองซึ่งจะแสดงค่า
ต าแหน่ ง 20 ต าแหน่ ง จากทั้ งหมด 569 ต าแหน่ ง และค่ า ความ
ผิดพลาดของระยะทางเฉลี่ยมาจากความผิดพลาดของระยะทาง 569
ตาแหน่ง

การระบุ ต าแหน่ ง และจากนั้ น น าผ่ า นอั ล กอริ ทึ ม เพื่ อ เพิ่ ม ความ
ราบเรียบและเพิ่มความแม่นยาในการระบุตาแหน่งให้มากขึ้น ได้ผล
ของตาแหน่งหลังผ่านตัวกรองคาลมาน และอัลกอริทึมเพื่อเพิ่มความ
ราบเรียบ ดังแสดงในตารางที่ 2 และนาค่าตาแหน่งที่ได้พล็อตลง
บนแผนที่ ดังแสดงในรูปที่ 5
ตารางที่ 2 ค่าตาแหน่งหลังผ่านตัวกรองคาลมาน และอัลกอริทึม

3.1 การทดลองและผลการทดลองของระบบการทานายตาแหน่ง
โมเดลที่ 1
ในการทดลองระบบโมเดลที่ 1 จะทาการเขียนโปรแกรมตาม
Block Diagram ดังรูปที่ 2 เมื่อทาการรับสัญญาณ GPS จะเห็นได้
ว่า ตาแหน่งที่ได้รับจะไม่ตรงกับเส้นทางที่เดินรถจริง เนื่องจาก เกิด
สัญญาณรบกวนที่อาจเกิดจากสภาพอากาศ อยู่ใต้สะพาน หรือลอด
เข้า อุโ มงค์ การเคลื ่อ นผ่า นสถานที ่ที ่อ ับ สัญ ญาณ จะได้ผ ลการ
ทดลองจากการรับสัญญาณ GPS ที่มีการรบกวน ดังแสดงในตาราง
ที่ 1 และนาค่าตาแหน่งที่ได้พล็อตลงบนแผนที่ ดังแสดงในรูปที่ 4
ตารางที่ 1 ค่าตาแหน่งที่รับจาก GPS ที่มีสัญญาณรบกวน

รูปที่ 5 ตาแหน่งหลังผ่านตัวกรองคาลมาน และอัลกอริทึม
3.2 การทดลองและผลการทดลองของระบบการทานายตาแหน่ง
โมเดลที่ 2
ในการทดลองระบบโมเดลที่ 2 จะทาการเขียนโปรแกรมตาม
Block Diagram ดั ง รู ป ที่ 4 โดยจะจ าลองสถานการณ์ จริ ง คื อ
สามารถรั บ สั ญ ญาณ GPS ได้ เป็ น บางช่ วงเวลา กล่ าวคื อ ในการ
ทดลองนี้มีข้อมูลทั้งหมด 569 ตาแหน่ง ซึ่งจะมี 5 ตาแหน่งที่รับมา
จาก GPS (อนุ มานว่าสามารถรับ สัญ ญาณ GPS ได้ และอีก 564
ต าแหน่ ง จะเป็ น การท านายต าแหน่ ง (อนุ ม านว่ า ไม่ ส ามารถรั บ
สัญญาณ GPS ได้ โดยใช้ข้อมูลความเร็วและทิศทางของยานพาหนะ
โดยนาความเร็วและมุมมาจาก GPRMC protocol และนาตาแหน่ง
ที่ ได้ ผ่ านตั วกรองคาลมาน จะได้ ต าแหน่ งที่ ท านายได้ ดั ง แสดงใน
ตารางที่ 3 และนาค่าตาแหน่งที่ได้พล็อตลงบนแผนที่ ดังแสดงในรูป
ที่ 6

รูปที่ 4 ตาแหน่งที่รับจาก GPS ที่มีสัญญาณรบกวน
เมื่ อได้รับต าแหน่ ง Latitude และ Longitude จาก GPS แล้ ว
นาข้อมูลตาแหน่งที่ได้ผ่านตัวกรองคาลมาน เพื่อเพิ่มความแม่นยาใน
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ตารางที่ 3 ค่าตาแหน่งที่ได้จากการทานายด้วยความเร็วและทิศทาง

4. สรุปผลการทดลอง
จากการสร้ า งโมเดลทั้ งสองระบบ สามารถหาค่ าความ
คลาดเคลื่อนของการทานายทั้งสองโมเดล เมื่อเทียบกับตาแหน่งจริง
ของการทานายทั้งในโมเดลที่ 1 และโมเดลที่ 2 จากข้อมูลทั้งหมด 5
ชุด และนาค่าความคลาดเคลื่อนของระยะทางเมื่อเทียบกับตาแหน่ง
จริ ง ของแต่ ล ะชุ ด มาหา Gaussian distribution จากนั้ น สร้ า ง
Gaussian distribution โดยอาศัยข้อมูลจากชุดข้อมูลทั้ง 5 ชุด จะ
ได้ Gaussian distribution เฉลี่ยจากข้อมูล 5 ชุดดังแสดงในรูปที่ 8

รูปที่ 6 ตาแหน่งที่ได้จากการทานายด้วยความเร็วและทิศทาง

รูปที่ 8 Gaussian distribution

เมื่ อ น าค่ า ความแตกต่ า งของระยะทางจากต าแหน่ ง 569
ตาแหน่งมาพล็อตกราฟจะได้กราฟดังรูปที่ 7

จากข้อมูลค่าความแตกต่างของระยะทางเฉลี่ยจากข้อมูล 5 ชุด
เมื่อเทียบกับระยะทาง เมื่อนาไปหา Gaussian distribution พบว่า
สัญญาณตาแหน่งที่มีสัญญาณรบกวน (GPS + noise) จะมีค่าเฉลี่ย
ที่ ผิ ด พลาดของระยะทางเมื่ อ เที ย บกั บ ต าแหน่ งจริ ง 0.066260
กิ โ ลเมตร และมี ค่ า ความแปรปรวน เท่ า กั บ 0.027635 และ
สัญ ญาณตาแหน่ งที่มีการรบกวนจากนั้ นนาไปผ่าน ตั วกรองคาล
มาน (GPS + noise + Kalman) จะมี ค่ า เฉลี่ ย ที่ ผิ ด พลาดของ
ระยะทางเมื่อเทียบกับตาแหน่งจริงเท่ากับ 0.0462725 กิโลเมตร
และมีค่าความแปรปรวนเท่ากับ 0.020385 และสัญญาณตาแหน่ง
ที่มีการรบกวนจากนั้นนาไปผ่า นตัวกรองคาลมาน และ อัลกอริทึม
[GPS + noise + Kalman + smooth (Model1 ] จะมีค่าเฉลี่ยที่
ผิ ด พลาดของระยะทางเมื่ อ เที ย บกั บ ต าแหน่ งจริ ง 0.0299695
กิ โลเมตร และมี ค่ า แปรปรวนเท่ า กั บ 0.01392 และ สั ญ ญาณ
ตาแหน่งที่ได้จากการทานายโดยใช้ความเร็วและทิศทาง [Model2]
จะมีค่ าเฉลี่ ยที่ ผิ ด พลาดของระยะทางเมื่ อเที ยบกั บ ต าแหน่ งจริ ง
0.030832 กิโลเมตร และมีค่าแปรปรวนเท่ากับ 0.008395
จากตารางที่ 4 จะเห็นได้ว่าตาแหน่งที่ได้จากการทานายโดยใช้
ความเร็วและทิศทางจาก GPRMC protocol [model 2(B.)] มีค่า
error ของระยะทางเมื่ อ เที ย บกั บ ต าแหน่ งจริง มี ค่ าใกล้ เคีย งกั บ
ตาแหน่งที่รับจาก GPS หลังผ่านตัวกรองคาลมานและ อัลกอริทึม
ในการเพิ่ ม ความราบเรี ย บของสั ญ ญ าณ model1(A.) และ
model2(B.) ที่ ได้อ อกแบบขึ้น จะมีค่ า error ของระยะทางน้อ ย

รูปที่ 7 กราฟความแตกต่างระยะทางเมื่อเทียบกับระยะทางจริง
ตารางที่ 4 ค่าความแตกต่างของระยะทางเฉลี่ยจากข้อมูล 5 ชุด
เมื่อเทียบกับระยะทางจริง
สัญญาณตาแหน่ง
GPS+noise
GPS+noise+kalman
GPS+noise+kalman+smooth
(Model1)
GPS predict(gprmc)+kalman
(Model2)

Average Error
Distance (km)
0.066260
0.046272
0.299695
0.030832
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กว่ า การรั บ สั ญ ญาณต าแหน่ ง ที่ รั บ มาจาก GPS โดยตรงจาก
ดาวเที ย ม และ model 2(B.) ที่ อ อกแบบจะสามารถท านาย
ต าแหน่ ง ได้ หากอยู่ ภ ายในพื้ น ที่ อั บ สั ญ ญาณ หุ บ เขา หรื อ ไม่
สามารถรั บ สั ญ ญาณ GPS ได้ และแนวทางการพั ฒ นาต่ อ จะใช้
ความเร็วจาก OBD2 จากยานพาหนะและใช้ทิศทางจาก Magnetic
sensor ที่ มี ค วามแม่ น ย าในการบอกทิ ศ ทางการเดิ น ทางของ
ยานพาหนะ
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การปรับค่าพารามิเตอร์ของอัลกอริธึมดิฟเฟอเรนเชียลอีโวลลูชั่น
เพื่อการแก้ปัญหาการบริหารจัดการแหล่งพลังงาน
Parameter Setting of Differential Evolution Algorithm for
Solving the Energy Resources Management Problem
จักรกฤษณ์ เคลือบวัง1* และ สวัสดิ์ ยุคะลัง1
1หน่วยวิจัยพลังงานไฟฟ้าแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก

สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
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บทคัดย่อ
ระบบไฟฟ้าอัจฉริยะ หรือ smart grid เป็นรูปแบบใหม่ของระบบไฟฟ้าที่อยู่ในความสนใจของทั่วโลก ปัญหาการบริหารจัดการ
แหล่ ง พลั ง งาน (energy resources management problem หรื อ ERM) ก็ เป็ น ลั ก ษณะหนึ่ ง ของระบบไฟฟ้ า อั จ ฉริ ย ะ งานวิ จั ย นี้ มี
วัตถุประสงค์เพื่อนาเสนอผลการศึกษาการปรับค่าพารามิเตอร์ของอัลกอริธึมดิฟเฟอเรนเชี ยลอีโวลูชั่น (differential evolution algorithm
หรือ DE) สาหรับแก้ปัญหา ERM โดยอาศัยทรัพยากรจากเวทีการแข่งขัน WCCI/GECCO 2020 ERM ที่ได้รับความเอื้อเฟื้อจากคณะผู้วิจัย
ประเทศโปรตุเกส การเปรียบเทียบสมรรถนะการค้นหาหรือความสามารถแก้ปัญหา ERM ของแต่ละอัลกอริธึม การทดลองนี้ใช้ตัวชี้วัดอันดับ
(Ranking Index หรือ RI) ซึ่งถูกบรรจุไว้ในโปรแกรมใช้งานนี้อยู่แล้ว โดยค่า RI ยิ่งน้อยยิ่งดี ผลการทดลองพบว่า DE พร้อมด้วยค่าประชากร
20 ค่าจานวนรอบการค้นหาสูงสุด 250 ค่าตัวประกอบการผ่าเหล่า 0.3 ค่าตัวประกอบการการรวมตัวใหม่ 0.5 ค่ ากลยุทธ์ 1 และ ค่าเงื่อนไข
ขอบเขต 1 จะให้ค่า RI ต่าที่สุด ที่ 319.8263 ซึ่งน้อยกว่าค่าอ้างอิงที่ RI = 442.6449 หรือ RI_normalize = 0.7225 จึงเป็นแนวทางเพื่อการ
ตั้งค่าพารามิเตอร์ของ DE สาหรับการแก้ปัญหา ERM ให้ดีขึ้นต่อไป
คาสาคัญ: 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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2.2 DE
เทคนิคการค้นหาแบบ DE เป็นเทคนิคที่มีประสิทธิภาพทาง AIที่
นิยมวิธีหนึ่ง [5-6] ถูกพัฒนาโดย Storn และ Price [7] ต่อมาได้รับ
การเผยแพร่ครั้งแรกราวปี ค.ศ.1995 [8]

1. บทนา
ปัญหาการจัดการแหล่งพลังงาน หรือ ERM (energy resources
management problem) เป็ น รู ป แบ บ ห นึ่ ง ของระบ บ ไฟ ฟ้ า
อัจฉริยะ [1] มีเป้าหมายสาคัญเพื่อการบริหารจัดการพลังงานให้เกิด
ประโยชน์ สูงสุด ในหลาย ๆ มิ ติ เช่น การลดต้น ทุ น ให้ต่ าที่ สุด การ
ปล่อยมลภาวะสู่สิ่งแวดล้อมให้ น้อยที่สุด และการสร้างผลตอบแทน
ให้มากที่สุด เป็นต้น ด้วยเหตุดังกล่าวจึงทาให้ ERM มีความยุ่งยาก
และซั บ ซ้ อ นในการแก้ ปั ญ หา เทคนิ ค วิ ธี ท างปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์
(Artificial Intelligence หรือ AI) อย่างเทคนิคการค้นหาเชิงสานึก
(heuristic search technique) จึ ง เป็ น ทางเลื อ กหนึ่ ง ที่ นิ ย มใช้
แก้ปัญ หาที่มีความซับซ้อนลักษณะแบบนี้ เช่น คณะวิจัยประเทศ
โปรตุ เ กส ได้ ป ระยุ ก ต์ ใ ช้ อั ล กอริ ธึ ม ดิ ฟ เฟอเรนเชี ย ลอี โ วลู ชั่ น
(differential evolution algorithm หรือ DE) เพื่อแก้ปัญหา ERM
[2-3] เป็นต้น ด้วยทิศทางการพัฒนาระบบไฟฟ้าของประเทศไทยถูก
วางเป้ า หมายให้ เป็ น ระบบไฟฟ้ า อั จ ฉริ ย ะในอนาคตรวมถึ งการ
ขั บ เคลื่ อ นเทคโนโลยี เ ห ล่ า นี้ จ าเป็ นต้ อ งอาศั ย เทคนิ ค ทาง
ปัญญาประดิษฐ์ ผู้ประพันธ์จึงเล็งเห็นความจาเป็นที่ต้องเตรียมความ
พร้ อ มด้ า นองค์ ค วามรู้ แ ละทั ก ษะ ผ่ า นการศึ ก ษาจากโปรแกรม
ต้นแบบของการแข่งขัน WCCI/GECCO ERM 2020 [4]

2.3 การทดสอบ
ชุดคาสั่งที่ใช้ศึกษาได้รับความอนุเคราะห์จากผู้จัดการแข่งขัน
WCCI/GECCO ERM 2020 [3] ซึ่งเขีย นด้ วยโปรแเกรมแมทแลบ การ
ทดลองโดยแปรค่าพารามิเตอร์ DE ทั้ง 6 ค่า ได้แก่ N คือ จานวน
ประชากร (จ านวนเต็ ม บวก) M คื อ จ านวนรอบการค้ น หาสู งสุ ด
(จานวนเต็มบวก) W คือ ตัวประกอบการผ่าเหล่า (จานวนจริงบวก)
C คือ ตัวประกอบการรวมตัวใหม่ (จานวนจริงบวก) S คือ ชนิดของ
กลยุทธ์ (1 หรือ 2) และ B คือ เงื่อนไขขอบเขต (1 2 หรือ 3) การ
ทดสอบดาเนินการบนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา ตัวประมวลผลรุ่น
AMD A10-9620P Radeon R5, 2500MHz, หน่ ว ยความจ า 20
RAM ขนาด 8 GB และ หน่วยความจา HDD ขนาด 1 TB แบ่งการ
ทดลองออกเป็ น 22 ชุ ด ตาม DE 22 แบบ ที่ ตั้ งค่ า พารามิ เตอร์
ต่างกันไป โดยใช้ DE อ้างอิงไว้หนึ่งค่าแสดงดับตารางที่ 1 แต่ละแบบ
จะต้องทาการทดสอบทั้งสิ้น 20 ครั้งเพื่อทาการประเมิน

2. วิธีการศึกษา
2.1 ERM
ปัญ หา ERM มีลักษณะเป็นการบริห ารจัดการทรัพยากรอย่าง
เหมาะสมภายใต้เงื่อนไขทีมีความผันผวนตลอดเวลา ดังรูปที่ 1 ซึ่ง
ประกอบด้วยผู้ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนทั้งลมและ
แสงแดดที่พึ่งพาปัจจัยหลักจากธรรมชาติ และด้านผู้ใช้ไฟฟ้าที่เป็น
ยานยนต์ไฟฟ้า หรือ evs (electric vehicles) ซึ่งบางครั้งก็สามารถ
ทาหน้าที่เป็นผู้ผลิตได้ด้วยโดยการแปลงพลังงานสะสมในแบตเตอรี่
ป้ อ นกลั บ เข้ าสู่ ระบบของการไฟฟ้ าตามโอกาสและความสะดวก
นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยด้านการตลาดที่ต้องพิจารณาประกอบการ
ตั ด สิ น ใจของผู้ ก ากั บ กิ จ การพ ลั ง งาน (aggregator) อี ก ด้ ว ย
รายละเอียดตัวแปรด้านเข้าที่ต้องวางแผนล่วงหน้า 24 ชั่วโมงแสดง
ดังรูปที่ 2 ซึ่งมีจานวนตัวแปรทั้งสิ้น 3,408 ตัว

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดการบริหารจัดการแหล่งพลังงาน [3]

รูปที่ 2 ลักษณะตัวแปรด้านเข้าของปัญหา ERM [3]
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................
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ตารางที่ 1 ผลการประเมินดัชนีชี้วัดอันดับ (RI) ของ DE ที่พารามิเตอร์ต่าง ๆ
พารามิเตอร์ของ DE
RI (Normalized)
442.6449
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4. ผลการทดลอง
การทดลองโดยแปรค่าพารามิเตอร์ DE ทั้ ง 6 ค่า ได้แก่ N คือ
จานวนประชากร (จานวนเต็มบวก) M คือ จานวนรอบการค้นหา
สูงสุด (จานวนเต็มบวก) W คือ ตัวประกอบการผ่าเหล่า (จานวนจริง
บวก) C คื อ ตั วประกอบการรวมตั วใหม่ (จานวนจริ งบวก) S คื อ
ชนิดของกลยุทธ์ (1 หรือ 2) และ B คือ เงื่อนไขขอบเขต (1 2 หรือ
3) แล้วพิจารณาสมรรถนะการแก้ปัญหา ERM นี้ ผ่านดัชนีจัดอันดับ
หรือ Ranking Index (RI) ได้ผลแสดงดังในตารางที่ 1

5. สรุป
จากการศึ ก ษาผลของพารามิ เตอร์ DE ต่ อ ความสามารถการ
ค้ น หาค าตอบที่ เ หมาะที่ สุ ด ส าหรั บ ปั ญ หา ERM พบว่ า ค่ า ตั ว
ประกอบการผ่าเหล่า (W) และค่าตัวประกอบการการรวมตัวใหม่
(C) มีปัจจัยต่อการปรับปรุงค่าดัชนีอันดับ (RI) อย่างมีนัยสาคัญ ส่วน
จ านวนประชากร (N) และ ค่ า จ านวนรอบการค้ น หาสู งสุ ด (M)
จาเป็นต้องปรับค่าภายใต้เงื่อนไขขีดจากัดจานวนครั้งการประเมินค่า
วั ต ถุ ป ระสงค์ สู ง สุ ด คื อ 50,000 ครั้ ง ค่ า RI ที่ ดี ที่ สุ ด ที่ ไ ด้ คื อ
319.8263 หรื อ RI_normalize = 0.7225 เมื่ อ เที ย บกั บ ค่ า อ้ า งอิ ง
หากคิดเป็นสัดส่วน DE พารามิเตอร์ใหม่สามารถลดค่าดัชนีอันดับลง
ได้ 27.75%
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การพัฒนาโปรแกรมจาลองสาหรับใช้งานวางแผนภารกิจการทดสอบทาง
วิทยาศาสตร์/วิศวกรรมศาสตร์ ด้วย High-Altitude Balloon
Simulation Software Development for Mission Planning of Science/Engineering
Testing Using with High-Altitude Balloon
วรายุทธ สีทา1 ภีมวิชญ์ สุทธิกาญจน์ และ ศรวัฒน์ ชิวปรีชา
ภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
1Email: sorawat.ch@kmitl.ac.th

บทคัดย่อ
ในปัจจุบันการทดสอบทางด้านวิทยาศาสตร์/วิศวกรรมศาสตร์ บนชั้นบรรยากาศด้วยวิธีการปล่อยบอลลูนบรรจุด้วยแก๊สฮีเลียมหรือ
ไฮโดรเจนกาลังเป็นที่นิยม บนชั้น บรรยากาศที่มีความสูงจากพื้นดินขึ้นไปมากๆ จะมีสภาพแวดล้อมทางกายภาพ เช่น อุณหภูมิและความดัน
บรรยากาศที่คล้ายคลึงกับอวกาศ เหมาะแก่การทดสอบและพัฒนาในเรื่องของดาวเทียม โดยทั่วไปแล้วในการปล่อยบอลลูนขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศ
นั้น จะต้องอาศัยหลักการและทฤษฎีของแก๊สในการคานวณซึ่งจะมีความสัมพันธ์กับน้าหนักของโหลดทั้งหมดและความเร็วในการปล่อย เพื่อ
แก้ปัญหาในการคานวณที่มีความซับซ้อนนี้และสะดวกต่อการใช้งานมากขึ้น จึงได้ออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์สาหรับใช้งานวางแผนภารกิจ
การทดสอบทางวิทยาศาสตร์/วิศวกรรมศาสตร์ ขึ้นมา โดยโปรแกรมสามารถที่จะหาพารามิเตอร์ต่างๆ ได้แก่ ปริมาตรและน้าหนักของแก๊สที่
ต้องบรรจุ ความเร็วขึ้น แรงยก เวลาทั้งหมดของภารกิจ รวมไปถึงการกาหนดความเร็วขาลงที่มีความสัมพันธ์กับการออกแบบร่มชูชีพแบบ
Semi-Spherical ซึ่งต้านอากาศได้ ดี การออกแบบนั้นจะแสดงออกมาในรูปแบบของ Graphical User Interface ผ่านโปรแกรม MATLAB
โดยโปรแกรมยังสามารถเชื่อมต่อส่วนการคานวณเพื่อพยากรณ์เส้นทางการเคลื่อนที่ผ่านของบอลลูนตามสภาพลมและภูมิอากาศในช่วง
ระยะเวลานั้นอย่างอัตโนมัติ และแสดงเส้นทางการเคลื่อนที่ดังกล่าวในรูปแบบ 3 มิติผ่านโปรแกรม Google Earth
คาสาคัญ: 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.
อวกาศ การทดสอบด้วยบอลลูน [2] เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ใช้ต้นทุน
ที่ ไ ม่ สู งมาก นอกจากนั้ น แล้ ว อาจมีภ าระกิ จในการตามเก็บกู้โดย
จะต้องมีการคาดคะเนการตกของวัตถุทขี่ ึ้นอยู่กับแรงและทิศทางของ
ลม โดยทั่วไปแล้วนั้นจะใช้เว็บไซต์ในการช่วยคาดการณ์ สาหรับการ
เตรียมพร้อมในภารกิจการเก็บกู้

1. บทนา
การทดสอบทางด้านวิทยาศาสตร์/วิศวกรรมศาสตร์ ในปัจจุบัน
นั้ น สามารถทดสอบได้โ ดยการปล่อ ยบอลลูน ขึ้น สู่บ รรยากาศ [1]
โดยเฉพาะการศึกษาเรียนรู้ พัฒนาและทดสอบดาวเทียมขนาดเล็ก
เนื่องจากในชั้นบรรยากาศนั้นมีลักษณะทางกายภาพที่คล้ายคลึงกับ
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ปริมาตร 22.4 ลิตรหรือลูกบาศก์เดซิเมตรที่ STP จึงสามารถเขียน
นิยามของกฎอาโวกาโดรได้ดังสมการที่ (1)

เพื่อออกแบบและพัฒนาได้ตามความต้องการตลอดภารกิจการ
ทดสอบ ยกตัวอย่างเช่น ความสูงที่ต้องการให้บอลลูนแตก ความเร็ว
ขาขึ้น ระยะเวลารวมทั้งหมด เป็นต้น ในการปล่อยบอลลูนขึ้นสู่ชั้น
บรรยากาศนั้นจะอาศัยหลักการของแก๊สในอุดมคติซึ่งหมายถึง มวล
ของแก๊สที่ต้องบรรจุเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามความต้องการ ในการที่
บอลลูนจะขึ้นไปถึงในระดับความสูงที่ต้องให้บอลลูนแตกนั้น จะใช้
การคานวณเพื่อหาปริมาตรของแก๊สที่จะบรรจุใส่เข้าไป และเมื่อ
ความสูงเพิ่มขึ้นจะทาให้บอลลูนเกิดการขยายตัวมากขึ้นและความ
ดันในบอลลูน ณ ระดับความสูงจุดหนึ่งจะเท่ากับความดันภายนอก
และเกิดการระเบิดขึ้นในการใช้พารามิเตอร์ที่ระดับความสูงต่างๆที่
นามาใช้ในการคานวณนั้นจะอ้างอิงจากมาตราฐานชั้นบรรยากาศ
ของสหรัฐอเมริกา (U.S. Standard Atmosphere) [3]
การออกแบบของโปรแกรมนั้นมีจุดประสงค์หลัก เพื่อเพิ่มความ
สะดวกต่อการใช้งานในการคานวณหาพารามิเตอร์ที่สาคัญสาหรับ
แต่ละภารกิจที่มีความแตกต่างกันออกไปและลดระยะเวลาในการ
คานวณด้วยตัวเองลง รวมไปถึงการออกแบบร่มชูชีพแบบ SemiSpherical ที่นิยมใช้อย่างแพร่หลายในการชะลอการตกของบอลลูน
เนื่ อ งจากต้ า นอากาศได้ ดี อี ก ทั้ ง ยั ง ออกแบบให้ โ ปรแกรมแสดง
ผลลัพธ์ผ่าน GUI by MATLAB โดยพารามิเตอร์ที่ได้จากการคานวณ
ของโปรแกรมนั้นจะถูกนาไปใช้ในการพยากรณ์เส้นทางการเคลื่อนที่
ผ่านของบอลลูนตามสภาพลมและภูมิอากาศ [4] ในช่วงระยะเวลา
นั้ น อย่ า งอั ต โนมั ติ และแสดงเส้ น ทางแบบสามมิ ติ ผ่ า นโปรแกรม
Google Earth


PV  nRT    kt
m

เมื่อ

(1)

V เป็นปริมาตรของแก๊ส หน่วยเป็นลูกบาศก์เมตร (m3)

เป็นความดันของแก๊ส หน่วยเป็นปาสกาล (Pa)
T เป็นอุณหภูมิอุณหพลวัต หน่วยเป็นเคลวิน (K)
n เป็นจานวนโมลของแก๊ส
R เป็นค่าคงตัวแก๊สอุดมคติ (ประมาณ 8.3145 จูลต่อ
(โมล เคลวิน) (J/K)
k เป็นค่าคงที่ของ Boltzman’s (ประมาณ 1.38 × 10-23 J/K)
 เป็นความหนาแน่นของแก๊ส He (kg / m3 )
m เป็นมวลของแก๊ส (kg )
P

2.2 มาตราฐานชัน้ บรรยากาศโลกของสหรัฐอเมริกา
เนื่องจากบนชั้นบรรยากาศแต่ละชั้นนั้นจะมีอุณหภูมิ ความดัน
และความหนาแน่นของอากาศที่ไม่เท่ากัน แต่มีความสัมพันธ์กัน โดย
ในที่นี้ผู้วิจัยจะอ้างอิงจาก มาตราฐานชั้นบรรยากาศ 1976 สาหรับ
การออกแบบภารกิจการปล่อยบอลลูนดังรูปที่ 1
2.3 แรงลอยตัว ความเร็วและระยะทาง
ขนาดของโหลดมีผลต่อแรงยกลอยตัว [7] ของบอลลูนที่อัดแก๊ส
โดยปริมาณแก๊สนั้นจะต้องมากพอที่จะทาให้เกิดแรงลอยตัวที่มีค่า
มากกว่าน้าหนักของโหลด โดยจะสามารถหาได้จากความสัมพันธ์
ของปริมาตรและความหนาแน่นของแก๊ส [8] ดังสมการที่ (2)

2. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
ภารกิจโดยทั่วไปของ high-altitude balloon [5] ที่ใช้งานกัน
จะมีภารกิจแตกต่างกัน ออกไป ยกตัวอย่างเช่น ตรวจสอบสภาพ
อากาศบนชั้นบรรยากาศ การถ่ายภาพทางอากาศ เป็นต้น โดยผู้วิจัย
ได้ น าวิ ธี ก ารนี้ ม าเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ในการทดสอบต้ น แบบดาวเที ย ม
KMITL-CubeSat ในลั ก ษณะของ Functional Test ในสภาวะ
ใกล้เคียงอวกาศที่ระดับความสูงกว่า 25 กิโลเมตรขึ้นไป โดยในการ
ออกแบบการปล่อยบอลลูนนี้จะอ้างอิงทฤษฎีและหลักการในเรื่อง
ของแก๊สในอุดมคติที่ต้องบรรจุในบอลลูนในปริมาณที่มากพอที่ จะ
ส่งผลต่อแรงยกตัวของบอลลูนที่ผูกไว้กับโหลดให้ไปถึงบนความสูงที่
ต้องการและเกิดการแตก ขนาดของโหลดมีผลต่อแรงยกลอยตัวของ
บอลลูนที่อัดแก๊ส โดยปริมาณแก๊สนั้นจะต้องมากพอที่จะทาให้เกิด
แรงลอยตัวที่มีค่ามากกว่าน้าหนักของโหลด
2.1 แก๊สในอุดมคติ
จากทฤษฎีกฏของแก๊ส [6] ที่เป็นความสัมพันธ์ระหว่าง ความดัน
ปริมาตรและอุณหภูมิ แต่ยังมีสมบัติที่ควรคานึงถึงอีกอย่างหนึ่งคือ
ปริมาตรหรือจานวนโมล (n) ของแก๊สในระบบ จากกฎของอาโวกา
โดรที่อุณหภูมิและความดันเดียวกัน แก๊สที่มีปริมาตรเท่ากันจะมี
จ านวนอนุ ภ าคเท่ า กั น นอกจากนี้ จ านวนโมลของแก๊ ส ยั ง มี
ความสัมพันธ์โดยตรงกับ จานวนอนุภาคและปริมาตรของแก๊ส อีก
ด้วย กล่าวคือแก๊ส 1 โมลจะมีจานวน 6.02 x 1023 อนุภาคและ

รูปที่ 1 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างอุณหูมิ ความดัน และความ
หนาแน่นของอากาศ
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Fb  V (  He   Air ) g

โดยที่

การออกแบบร่ ม ชี พ แบบ semi-spherical parachute นั้ น
จาเป็นต้องคานวณหารัศมีของร่มชูชีพที่เป็นความสัมพันธ์ระหว่าง
น้าหนักของโหลดและความเร็วขาลง จากสมการที่ (4)

(2)

คือปริมาตรของแก๊ส (m3 )
 He คือ ความหนาแน่นของแก๊ส He (kg / m3 )
 Air คือ ความหนาแน่นของอากาศ (kg / m3 )
g
คือ ความเร่งของแรงโน้มถ่วงโลก (m / s2 )

V

r

4d (  He   Air ) g
3Cd  Air

(4)

เมื่อ r คือ รัศมีของร่มชูชีพ (m)
m คือ มวลของโหลดทั้งหมด (kg )
g คือ ความโน้มถ่วงโลกมีคา่ 9.8 (m / s2 )
 คือ ค่าคงที่ มีค่าประมาณ 3.14159
 คือ ความหนาแน่นของอากาศ มีค่าเท่ากับ 1.225 (kg / m3 )
Cd คือ สัมประสิทธิ์แรงต้านอากาศมีค่าเท่ากับ 1.75
v คือ ความเร็วในการตกของร่มชูชีพ (m / s)

นอกจากปัจจัยที่ได้กล่าวมาแล้วนั้นยังมีอีกหนึ่งปัจจัยที่สาคัญคือ
ความเร็วต้นในการปล่อยของบอลลูน [9] โดยจะส่งผลต่อระยะเวลา
ตั้งแต่ทาการเริ่มปล่อยจนถึงจุดที่บอลลูนแตกนั้นสามารถหาได้จาก
ความสัมพันธ์ของตัวแปรในสมการ ดังสมการที่ (3)
v

1
8mg
2  AirCdv 2

(3)

เมื่อ v คือความเร็วขาขึ้น (m / s)
r คือรัศมีของบอลลูน (m)
 He คือความหนาแน่นของแก๊สฮีเลียม ณ จุด ปล่อย (kg / m3 )
 Air คือความหนาแน่นของอากาศ ณ จุดปล่อย (kg / m3 )
Cd คือค่าของแรงต้านอากาศมีค่า 1.75
g คือความเร่วของแรงโน้มถ่วงโลก (m / s2 )
จากจุดที่บอลลูนแตกจนกระทั่งถึงพื้นนั้นจะชะลอความเร็วใน
การตกด้วยร่มชูชีพ นอกจากนั้นยังทาให้โหลดได้รับความเสียหาย
น้อยลงเมื่อตกสู่พื้นดินซึ่งจะอาศัยแรงต้านอากาศในการลดความเร็ว
ขาลง โดยร่มชูชีพนั้นมีความหลากหลายให้เลือกมากมาย ทั้งนี้ผู้ วิจัย
ได้เลือกร่มชูชีพชนิด Semi-spherical [10] ซึ่งมีประสิทธิภาพในการ
ต้านแรงอากาศได้ดี แสดงได้ดังรูปที่ 2

ในการสร้างร่มชูชีพแบบ semi-spherical parachute นั้น จะ
เกิดจากการสร้างชิ้นส่วนที่คล้ายคลึงสามเหลี่ยมจานวนหลายชิ้นมา
เย็บต่อกันเป็นลักษณะวงกลมุม 360 องศา จากนั้นเย็บเชือกที่ส่วน
ปลายของร่มชูชีพ โดยเมื่อเราคานวณหารัศมีของร่มชูชีพได้แล้วนั้น
จะสามารถนามาใช้ในการคานวณหาความยาวแต่ละส่วนของแต่ละ
ชิ้นนี้ได้จากรูปแบบชิ้นส่วนของร่มชูชีพดังรูปที่ 3

รูปที่ 3 รูปแบบอัตราส่วนของแต่ละชิ้นส่วนของร่มชูชีพ
ตารางที่ 1 พารามิเตอร์และผลลัพธ์ของการคานวณจากการออกแบบ
พารามิเตอร์
ผลลัพธ์
ความสูงในการแตกของ
30000 m
บอลลูน (อินพุต)
น้าหนักโหลดรวมบอลลูน
1 kg
(อินพุต)
ความดัน ณ จุดแตก
8.7898 Torr (0.0116 n/m2)
อุณหภูมิ ณ จุดแตก
226.650 K
ความหนาแน่นของอากาศ
1.8×10-2 kg/m3
มวลของแก๊สฮีเลียม
6.68 × 10-27 kg
ความหนาแน่นของฮีเลียม
0.0025 kg/m3

รูปที่ 2 ร่มชูชีพแบบ Semi-Spherical
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ปริมาตรแก๊สทีต่ ้องบรรจุ
มวลของแก๊สที่ต้องบรรจุ
รัศมีของบอลลูน
แรงยกตัว
ความเร็วขาขึ้น
ความเร็วขาลง (อินพุต)
เวลาขาขึ้นทั้งหมด
เวลาขาลงทั้งหมด
รัศมีของร่มชูชีพ

64.4773 m3
0.1614 Kg
2.4879 m
634.5105 N
5.5052 m/s
5 m/s
5449 s (1.5137 Hr)
6000 s (1.6667 Hr)
0.3414 m

จากรู ป ที่ 4 ในการออกแบบระบบพั ฒ นาซอฟต์ แ วร์ นี้ จะรั บ
อินพุตจากผู้ใข้งานได้แก่ ความสูงที่ต้องการให้บอลลูนแตกในหน่วย
กิ โ ลเมตร น้ าหนั ก โหลดที่ ร วมน้ าร่ ม แล้ ว ในหน่ ว ยกิ โ ลกรั ม และ
ความเร็วขาลงในหน่วยเมตรต่อวินาที อินพุตน้าหนักโหลดและความ
สูงในการแตกนั้นจะใช้สาหรับการคานวณหาปริมาตรแก๊สที่ต้องใช้ใน
การบรรจุบอลลูน โดยใช้ทฤษฎีบทของแก๊สในอุดมคติ โดยจะเริ่ม
จากการหาความหนาแน่ น ของแก๊ ส ฮี เ ลี ย มที่ บ รรจุ ณ ความสู งที่
ต้องการแตก และนาไปหาปริมาตร และมวลในหน่วยกิโลกรัมรวมไป
ถึงรัศมีของบอลลูนที่ต้องใช้ ปริมาตรที่ทาการหาได้จะไปคานวณหา
แรงลอยตัว ความเร็วต้นและเวลาขาขึ้นทั้งหมดต่อไป ส่วนของอินพุต
ความเร็ ว ขาลงนั้ น จะใช้ ส าหรั บ การออกแบบร่ ม ชู ชี พ โดยการ
คานวณหารัศมีของร่มชูชีพ และขนาดอัตราส่วนในแต่ละชิ้นของร่มชู
ชีพที่ต้องนามาประกอบเป็นวงกลม นอกจากนั้นแล้วยังสามารถหา
เวลาที่ใช้ขาลงทั้งหมด ข้อมูลที่ผ่านการคานวณจะสามารถแสดงได้
ผ่ า น GUI by MATLAB โดยโปรแกรมสามารถเชื่ อ มต่ อ เข้ า กั บ
ฐานข้อมูลและส่วนการพยากรณ์จาก http://predict.habhub.org/
เพื่อทาการทานายเส้นทางการเคลื่อนที่ของบอลลูนจากจุดปล่อยถึง
จุดสูงสุดจนกระทั่งกลับสู่จุดตกบนพื้นดิน ที่อาศัยพื้นฐานการคานวณ
ร่วมกับข้อมูลการพยาการณ์ทิศทางและความเร็วกระแสลม จากนั้น
แสดงเส้นทางการเคลื่อนที่ผ่านของบอลลูน ในรู ปแบบ 3 มิติผ่าน
โปรแกรม Google Earth
การคานวณการออกแบบในส่วนต่างๆนั้นสามารถแสดงตัวอย่าง
ดังตัวอย่างเมื่อต้องการให้บอลลูนแตกที่ความสูง 30 กิโลเมตรจาก
พื้นดินที่บรรจุด้วยแก๊สฮีเลียม และมีน้าหนักโหลดรวมน้าหนักของ
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 โดยอ้างอิงจากมาตราฐานชั้น
บรรยากาศ (U.S. Standard 1976) เมื่อคานวณหาค่าพารามิตเอร์ที่
ต้องการแล้วจะแสดงได้ดังตารางที่ 1
จากรัศมีของร่มชูชีพที่ได้จากการคานวณนั้นสามารถนามาแทน
ค่าลงในแบบอัตราส่วนของชิ้นส่วนร่มชูชีพจะได้ขนาดความยาวแต่
ละส่วนดังรูปที่ 5 หลังจากได้ความยาวของแต่ละอัตราส่วนแล้วนั้น
ทาการตัดตามรูปแบบและเย็บตามรอยให้ครบทั้ง 8 ชิ้น จะได้ร่มชู
ชีพที่มีลักษณะครึ่งวงกลมที่ มีมุม 360 องศา และเย็บเชือกที่ส่วน
ปลายของร่มชูชีพตามลาดับ ดังรูปที่ 6

3. การออกแบบ
ในส่ ว นนี้ จ ะแสดงการออกแบบระบบซอฟต์ แ วร์ ผ่ า นบล็ อ ค
ไดอะแกรมและตัวอย่างการคานวณเพื่อหาค่าพารามิเตอร์ที่สาคัญ
และแสดงในรูปแบบของตารางนอกจากนั้นแล้วยังแสดงตัวอย่างการ
คานวณขนาดความยาวของแต่ละอัตราส่วนแต่ละชิ้นของร่มชูชีพ

รูปที่ 4 บล็อคไดอะแกรมแสดงลาดับการคานวณและการแสดงผล
รูปที่ 5 ขนาดความยาวของแต่ละอัตราส่วนแต่ละชิ้นของร่มชูชีพที่ได้
จากการคานวณ
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................
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วิจัยเล่มนี้ไม่ได้กล่างถึง หลังจากนั้นเมื่อทาการกดปุ่มดาวน์โหลดไฟล์
ตาแหน่งเส้นทางอยู่ ในรู ปแบบไฟล์ นามสกุล .KML (กรอบสีเขี ย ว
หมายเลข 3) และแสดงผ่านโปรแกรม Google Earth โดยอัตโนมัติ
ในการทดสอบการใช้งานของโปรแกรมนั้นจะทาได้โดยการใช้ น า
ค่ า พารามิ เ ตอร์ ที่ ส าคั ญ ที่ ไ ด้ ไ ปใช้ ง านปล่ อ ยจริ ง จากนั้ น ท าการ
เปรียบเทียบกับข้อมูลจริงที่ได้เพื่อวิเคราะห์หาความคลาดเคลื่อนที่
เกิดขึ้นที่เกิดขึ้น
รูปที่ 6 การทาร่วมชูชีพแบบ Semi-Spherical
4. ผลการทดลอง
ส่ ว นของผลการทดลองของโปรแกรมที่ ถู ก พั ฒ นาขึ้ น นี้ แ สดง
ผ่ า นหน่ า ต่ า ง GUI by MATLAB และทดสอบการใช้ ง านของ
โปรแกรมโดยการใช้โปรแกรมคาดการณ์จุดตกก่อนทาการปล่อยจริง
และเปรียบเทียบข้อมูลหลังจากการปล่อยแล้วเพื่อหาความคลาด
เคลื่อนที่เกิดขึ้น
รูปที่ 8 ตาแหน่งเส้นทาง 3 มิติผา่ นโปรแกรม Google Earth จาก
ข้อมูลพารามิเตอร์ก่อนการปล่อยจริง

1

จากรูปที่ 8 แสดงตาแหน่งเส้นทางคาดการณ์ก่อนทาภารกิจโดย
เริ่มปล่อยที่ ละติจูดที่ 13.294 และ ลองติจูดที่ 101.163 (โรงเรียน
จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี) จุดแตกของบอลลูน ละติจูดที่ 13.324
และ ลองติ จู ด ที่ 100.902 ที่ ค วามสู ง 30 กิ โ ลเมตร และจุ ด ตก
ละติจูดที่ 13.345 และ ลองติจูดที่ 100.810 ความเร็วขาขึ้นที่ได้จาก
การคานวณที่ 3 เมตรต่อวินาที ความเร็วขาลงที่ 3.5 เมตรต่อวินาที
ระยะเวลาทั้งหมดของภารกิจที่ 3 ชั่วโมง

3
2
รูปที่ 7 หน้าต่าง GUI by MATLAB ของโปรแกรมสาหรับใช้งาน
วางแผนภารกิจการทดสอบทางวิทยาศาสตร์/วิศวกรรมศาสตร์ ด้วย
High-Altitude Balloon
จากรูปที่ 7 แสดงผลการทดลองของซอฟต์แวร์ที่ได้ จากการสร้าง
GUI by MATLAB โดยมาจากการค านวณด้ วยพารามิเตอร์อินพุต
จากความต้องของผู้ใช้งานที่ประกอบไปด้วย น้าหนักโหลดทั้งหมด
หน่วยกิโลกรัม ความสูงที่ต้องการแตกหน่วยเมตรและความเร็วขาลง
หน่วยเมตรต่อวินาที ละติจูดและลอง ณ จุดปล่อย วันที่และเวลาที่
ทาการปล่อย (กรอบสีแดงหมายเลข 1) จากข้อมูลอินพุตทั้งหมดที่
กล่าวมานั้นจะสามารถคานวณถึงปริมาตรสุทธิหน่วยลูกบาศก์เมตร
มวลของแก๊สหน่วยกิโลกรัม รัศมีของบอลลูนที่ต้องใช้ ความเร็วขาขึ้น
ระยะเวลาทั้งหมดหน่วยวินาทีจากจุดเริ่มปล่อยไปถึงจุดที่ต้องการ
แตกของบอลลูน รวมไปถึงระยะเวลาขาลงทั้งหมดอีกด้วย นอกจากนี้
แล้วยังสามารถคานวณหาความยาวรัศมีหน่วยเมตรของร่มชูชีพที่
ต้องออกแบบให้สามารถตกลงสูพื้นด้วยความเร็วที่ต้องการ โดยใน
การออกแบบนี้จะแบ่งส่วนของร่มออกเป็นทั้งหมด 8 ชิ้น และแต่ละ
ชิ้นจะมีอัตราส่วนความยาวที่ต่างกันตามความยาวรัศมี (กรอบสีน้า
เงินหมายเลข 2) นอกจากพาริมิเตอร์ที่เกี่ยวข้องข้างต้นแล้ว ยังมี
อิทธิพลในเรื่องของทิศทางและแรงลมที่ระดับความสูงต่างกันซึ่งใน

รูปที่ 9 ตาแหน่งเส้นทาง 3 มิติผา่ นโปรแกรม Google Earth จาก
ข้อมูลพารามิเตอร์หลังการปล่อยจริง
จากรูปที่ 9 แสดงตาแหน่งเส้นทางคาดการณ์ก่อนทาภารกิจโดย
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 ระยะเวลาทั้งหมดของภารกิจที่ 1 ชั่วโมง 55 นาที
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จากการวิเคราะห์ เส้นทางที่คาดการณ์จากโปรแกรมและจาก
ข้อมูลจริงนั้นมีทิศทางที่คล้ายคลึงกันโดยความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้น
ระยะทางระหว่างจุดตกที่ได้จากการคาดการณ์ผ่านโปรแกรมที่ถูก
พัฒนาขึ้นและจุดตกจริงที่ 12.5 กิโลเมตร จุดแตกที่คลาดเคลื่อน
8.31 กิโลเมตร ความเร็วขาขึ้นที่คลาดเคลื่ อน 2.3 เมตรต่อวินาที
ความเร็วขาลงที่คลาดเคลื่อน 6.5 เมตรต่อวินาที ระยะเวลาทั้งหมด
ของภารกิจที่คลาดเคลื่อน 1 ชั่วโมง 5 นาที ความเร็วขาลงที่มีความ
คลาดเคลื่ อ นมากอาจมี ส าเหตุ เ นื่ อ งมาจากร่ ม ชู ชี พ ขาลงเป็ น
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5. สรุปผล
บทความนี้นาเสนอซอฟต์แวร์สาหรับใช้งานวางแผนภารกิจการ
ทดสอบทางวิทยาศาสตร์/วิศวกรรมศาสตร์ เพื่อความสะดวกในการ
คานวณพารามิเตอร์สาคัญที่มีผลต่อภารกิจการปล่อยบอลลูนขึ้นสูช่ นั้
บรรยากาศ โดยโปรแกรมถู ก ออกแบบให้ ผู้ ใ ช้ ง านป้ อ นอิ น พุ ต ที่
ต้องการ คือ ความสูงที่ต้องการให้บอลลูนแตก น้าหนักโหลดทั้งหมด
และความเร็วขาลง และโปรแกรมจะคานวณเอาต์พุต ได้แก่ ปริมาตร
และน้าหนักของแก๊สที่ต้องบรรจุ ความเร็ว ขาขึ้น และเวลาทั้งหมด
ของภารกิจ อีกทั้งโปแกรมยังออกแบบร่มชูชีพที่มีความสัมพันธ์กับ
พารามิเตอร์เอาต์พุต และแสดงออกมาในรูปของ GUI by MATLAB
ซึ่ ง สามารถเชื่ อ มต่ อ ส่ ว นการค านวณกั บ ฐานข้ อ มู ล ออนไลน์ เพื่ อ
พยากรณ์เส้นทางการเคลื่อนที่ผ่านของบอลลูนตามสภาพลมและ
ภูมิอากาศในช่วงระยะเวลานั้นอย่างอัตโนมัติ จากนั้นแสดงเส้นทาง
การเคลื่อนที่ดังกล่าวในรูปแบบ 3 มิติผ่านโปรแกรม Google Earth
ซึ่งโปรแกรมสามารถรองรับการทางานได้จริง ซึ่งผ่านการทดลองโดย
การนาข้อมูลที่ได้จากโปรแกรมไปใช้งานจริงและทาการเปรียบเทียบ
กับข้อมูลจริงที่ได้นั้นมีทิศทางแนวโน้มที่ใกล้เคียงกันและความคลาด
เคลื่อนที่เกิดขึ้นนั้นอาจะมีสาเหตุหลักมาจากลักษณะทางกายภาพ
ของแรงลมและทิศทางรวมไปถึงอุปกรณ์ในการทดสอบ โดยงานวิจัย
นี้ ยั ง สามารถต่ อ ยอดได้ ด้ ว ยการพั ฒ นาโปรแกรมให้ เ ป็ น แบบ
portable ที่สามารถแจกจ่ายให้กับผู้ที่สนใจใช้งานทั่วไปได้
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การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม้เทเบิลเทนนิสโดยใช้วสั ดุภายในประเทศ
Product development of table tennis racket using domestic materials
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้เพื่อศึกษาปัญหาด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทตัวอย่าง และเสนอแนวทางการออกแบบและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ไม้เทเบิลเทนนิสให้มีคุณภาพ สามารถตอบสนองของความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้ โดยการประยุกต์เทคนิคการกระจาย
หน้าที่เชิงคุณภาพ (Quality Fuction Deployment : QFD) โดยรวบรวมความต้องการของลูกค้าเกี่ยวกับผลิตภัณ ฑ์ไม้ เทเบิลเทนนิสด้วย
แบบสอบถาม จานวน 30 ชุดเพื่อจัดลาดับความสาคัญของความต้องการผลิตภัณฑ์ไม้เทเบิลเทนนิสเมื่อเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ยี้ห้อ A และ
ผลลัพธ์ที่ได้จากเมทริกซ์การวางแผนปฏิบัติการผลิต คือ ด้านคุณภาพ เนื้อไม้ไม่ทนต่อแรงกระแทกและเนื้อไม้ดูดซึมเหงื่อมากเกินไป ด้าน
รูปแบบ น้าหนักไม้ยังไม่อยู่ในระดับที่เป็นน่าพอใจ น้าหนักไม่ถ่วงที่ด้าม ด้านประโยชน์การใช้งาน การควบคุมลูกได้เท่ากับผลิตภัณฑ์A แต่ได้
ความเด้งที่มากกว่าผลิตภัณฑ์A ด้านราคา ราคาสมเหตุสมผล ตามลาดับ รวมทั้งเสนอแนวทางการปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อให้เป็นไปตาม
ผลการวิจัยที่ได้รับให้ตอบสนองความพึงพอใจของนักกีฬามากยิ่งขึ้น
คาสาคัญ: 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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จากปั ญ หาที่ ป ระเทศไทยไม่ มี โรงงานอุ ต สาหกรรมผลิ ต ไม้ เทเบิ ล
เทนนิสดังกล่าวจึงเป็นสาเหตุจูงใจให้ผู้จัดทาปัญหาพิเศษ มีแนวคิด
ในการพั ฒ นาไม้ เ ทเบิ ล เทนนิ ส โดยใช้ วั ส ดุ ที่ มี ต ามท้ อ งตลาด
ภายในประเทศ และควาดหวังว่าจะเป็นทางเลือกทางหนึ่งสาหรับ
นักกีฬาที่มีกาลังซื้อน้อยและผู้ประกอบการที่มีแนวคิดที่จะผลิตไม้เท
เบิลเทนนิสที่เป็นแบรนด์ของคนไทย ซึ่งจะมีผลดีในระยะยาวที่จะ
ช่วยให้คนไทยมีอาชีพเพิ่มมากขึ้น

1. ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ในปัจจุบันกีฬ าเทเบิลเทนนิสเป็น กีฬาที่ รู้จักแพร่หลายทั่วโลก
และในประเทศไทยนิยมเล่นกันมาเป็นระยะเวลานานจัดได้ว่าเป็น
กีฬาที่ได้มาตรฐานสากลเหมือนกับกีฬาประเภทอื่น ๆ จึงมีผู้ที่เล่น
กีฬาเทเบิลเทนนิสมีมากขึ้น โดยดูจากยอดลงทะเบียนนั กกีฬาของ
สมาคมเทเบิล เทนนิ สแห่งประเทศไทยจานวน 13,948 คน ท าให้
อุ ป กรณ์ กี ฬ าเทเบิ ล เทนนิ ส ได้ มี ก ารจ าหน่ า ยอย่ า งแพร่ ห ลาย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม้เทเบิลเทนนิสซึ่งยังไม่มีโรงงานอุตสาหกรรม
ผลิตไม้เทเบิลเทนนิสในประเทศไทยจึงต้องนาเข้าจากต่างประเทศใน
ที่ สุ ด จากกระแสที่ ว่าในประเทศไทยนั้ น ไม่ สามารถผลิ ต ไม้ เทเบิ ล
เทนนิสได้ เนื่องจากวัสดุที่มีอยู่ในประเทศไทยนั้นอาจจะยังไม่เป็นที่
นิยมที่จะนามาผลิตเป็นไม้เทเบิลเทนนิส จึงตระหนักและเล็งเห็นถึง
ค วาม ส าคั ญ ของการส ร้ า งน วั ต กรรม จ ากวั ต ถุ ดิ บ ที่ ห าได้
ภายในประเทศมากยิ่งขึ้น โดยจากการสารวจวัสดุหลัก ๆ ทีใ่ ช้ผลิตไม้
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 วัสดุที่นามาใช้ทาไม้เทเบิลเทนนิส
Arylate
เป็ น ผลึ ก โพลี เมอร์ เหลวที่ ท าด้ วยเรซิ น โดยใช้
ความแข็งแรงสูง โดยทั่วไปแล้วจะมีความแกร่ง
และแข็งกว่ า Kevlar เส้ น ใยมั กเป็ น สี ฟ้ าหรือ สี
เหลืองอ่อน เป็นเส้นใยเสริมแรงให้ไม้ปิงปองมี
ความนุ่มและยังให้การควบคุมการสั่นสะเทือน
Arylate
เป็นการทอรวมกันของ Arylate และ Carbon
Carbon (ALC) ใช้ ในไม้ เทเบิ ล เทนนิ ส รุ่ น ยอดนิ ย ม เช่ น รุ่ น
Timo Boll spirit จะให้ความเร็วและให้ความ
นุ่มของคาร์บอนที่ดี
Carbon
ชั้นของคาร์บอนในชั้นไม้ เทเบิลเทนนิสเพื่อเพิ่ม
ความเร็วและความนุ่มในการตี ทาให้เพิ่มพื้นผิว
ของไม้ในการสัมผัสลูกมากขึ้น ในขณะที่ไม้ เท
เบิลเทนนิสมีความนุ่มมาก แต่ก็ให้การควบคุม
การตีได้ยากเช่นกัน
Carbotox
นุ่มนวลและยืด หยุ่นกว่าไฟเบอร์และคาร์บอน
ยี่ห้อที่ใช้ carbotox ก็คือ DONIC, ANDRO
Glass Fiber
มีวัตถุประสงค์คล้ายกับคาร์บอน แต่จะทาให้ไม้
มีความนุ่มกว่าเล็กน้อย
Zylon
เส้นใยZylon ถักทอกับคาร์บอน สัดส่วนทั่วไป
Carbon(ZLC) Zylon50% Carbon50% ท าให้ ไ ม้ มี น้ าหนั ก
เบาลง 10%-15% และคงความเร็ ว ไว้ ค งเดิ ม
ความแข็งลดลงเล็กน้อยและความรู้สึกที่นุ่มขึ้น

1.2 วัตถุประสงค์
1.2.1เพื่ อ สร้ า งนวั ต กรรมใหม่ ข องไม้ เทเบิ ล เทนนิ ส จากวั ส ดุ
ภายในประเทศ
1.2.2 เพื่อนาไปใช้เป็นแนวทางการแก้ปัญหาหรือพัฒนาคุณภาพ
ของไม้เทเบิลเทนนิสตามความต้องการของนักกีฬา

2. ขอบเขตของการวิจัย
2.1 ศึกษาองค์ประกอบของไม้เทเบิลเทนนิสของผลิตภัณฑ์คู่แข่ง
เพื่ อ หาว่ า คู่ แ ข่ งใช้ วั ส ดุ อ ะไรที่ ท าให้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ไม้ เทเบิ ล เทนนิ ส มี
ประสิทธิภาพสูงตอบสนองความต้องของนักกีฬาและให้เกิ ดความพึง
พอใจมาก
2.2 วิเคราะห์การใช้ไม้เทเบิลเทนนิสจากนักกีฬาระดับแข่งขัน
2.3 ท าการศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บเพี ย งแค่ คุ ณ ภาพการใช้ ง าน
ผลิตภัณฑ์เท่านั้น
3. วิธีดาเนินการวิจัย
กล่าวถึงลาดับขั้นตอนของการดาเนินงานวิจัย โดยนาเทคนิค QFD
มาประยุกต์ใช้ในแปรความต้องการของนัก กีฬ าไปสู่การออกแบบ
และพัฒ นาผลิตภัณฑ์ เพื่อนาข้ อมูลที่ได้ไปออกแบบและพัฒนาให้
สามารถตอบสนองความต้องการของนักกีฬาได้อย่างตรงจุด และยัง
สามารถทาให้การออกแบบและพัฒนาเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว และมี
ต้น ทุ น ในการดาเนิ น งานลดลง ดั งนั้ น ในงานวิจั ยนี้ ผู้วิจั ยจึงสนใจ
ศึ ก ษาการพั ฒ นาเทค นิ ค QFD ม าป ระยุ ก ต์ ใ ช้ เพื่ อท าการ
เปรี ย บเที ย บความพึ ง พอใจของนั ก กี ฬ าต่ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ร ะหว่ า ง
กรณีศึกษากับคู่แข่ง โดยวัตถุประสงค์ของการประยุกต์ใช้ QFD แบบ
4 เฟสในบทนี้ เป็นการประยุกต์ใช้เอาเฟสที่ 1 เพื่อวิเคราะห์ ความ
ต้องการของนักกีฬาและสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ไม้เทเบิล เทนนิส โดยมี
วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาปั ญ หาด้ า นการออกแบบและปรั บ ปรุ ง
ผลิตภัณฑ์ไม้เทเบิลเทนนิสเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของนักกีฬา
การประยุ ก ต์ ใช้ เทคนิ ค QFD กั บ กรณี ศึ ก ษาในบทนี้ เริ่ ม จากการ
รวบรวมความต้ อ งการของนั ก กี ฬ าเกี่ ยวกั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ด้ ว ย
แบบสอบถาม และนาผลที่ได้มาพัฒนาสร้างนวัตกรรมใหม่ของไม้เท
เบิลเทนนิสที่ผลิตจากวัสดุภายในประเทศ และเพื่อเป็นแนวทางการ
แก้ปัญหาหรือพัฒนาคุณภาพของไม้เทนนิสตามความต้องการของ
นักกีฬา มีวิธีการดาเนินการวิจัยดังนี้

จากตารางข้างต้นจะเห็นได้ว่า วัสดุที่ใช้จะผลิตได้ในต่างประเทศเป็น
ส่วนใหญ่และหาได้ยาก ซึ่งส่งผลทาให้ราคาไม้เทเบิลเทนนิสราคาสูง
มากจากการนาเข้าจากต่างประเทศคือนักกีฬารุ่นเด็ก ที่อยากพัฒนา
ฝีมือไม่มีกาลังซื้อไม้เทเบิลเทนนิสในการฝึกซ้อมและแข่งขัน
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ความเร็วไม้ : ไม้รุ่นนี้ให้คุณสมบัติการเด้ง ที่สุดในบรรดาโครงสร้าง
ของไม้ Innerfiber จึงทาให้ไม้ชนิดนี้สาหรับนักกีฬาที่ต้ องการตีบุก
อย่างหนั กหน่วงตั ว Super ZL-Carbon และให้ ความรู้สึกในการ“
ควบคุมลูกเทเบิลเทนนิส” บนไม้ได้ดี
ผลิตโดย : ญี่ปุ่น
ราคา : 12,500 บาท

ศึกษาผลิตภัณฑ์ไม้เทเบิลเทนนิสก่อนการผลิต
กระบวนการสร้างผลิตภัณฑ์ไม้เทเบิลเทนนิสของงานวิจัย
ศึกษาผลิตภัณฑ์คู่แข่ง

3.1.2 คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ไม้เทเบิลเทนนิสยี่ห้อ JOOLA

ขั้นตอนการรวบรวมเสียงเรียกร้องของนักกีฬาเพื่อวิเคราะห์ผล
และจัดทาตาราง QFD
สรุปผลและข้อเสนอแนะ
รูปที่ 1 ขั้นตอนการดาเนินงานการวิจัย
3.1 ศึกษาผลิตภัณฑ์ไม้เทเบิลเทนนิสก่อนการผลิต
การวิ เคราะห์ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ก ระบวนการผลิ ต ใด้ า นวั ส ดุ ที่
นามาใช้เป็นผลิตภัณฑ์ไม้เทเบิลเทนนิส วิธีกาผลิตผลิตภัณฑ์ไม้เทเบิล
เทนนิ ส ผลิ ตภั ณ ฑ์ ไม้เทเบิ ลเทนนิ สส่ วนประกอบต่ าง ๆ ตลอดจน
ขั้น ตอนจานวนคนในการผลิต และต้น ทุ น ของผลิต ภั ณ ฑ์ ไม้ เทเบิ ล
เทนนิส โดยจากการสารวจวัสดุหลัก ๆ ที่ใช้ผลิตไม้เทเบิลเทนนิสจาก
แบรนด์ระดับโลกต่าง ๆ ตัวอย่างยี่ห้อผลิตภัณฑ์ไม้เทเบิลเทนนิสที่
เป็นที่นิยม

รูปที่ 3 ผลิตภัณฑ์ไม้เทเบิลเทนนิสยี่ห้อ JOOLA
ชื่อสินค้า : Energon Super PBO-C
ชั้นไม้ : 7 PlyWood
ขนาดหน้าไม้ : 158x153 mm
ความเร็วไม้ : เร็วมาก การสัมผัสบอลเร็วมาก
ผลิตโดย : เยอรมัน โมเดลที่มีการประสมเข้ากับเทคโนโลยี Super
PBO-C Fibres ชั้ น ไ ม้ ที่ ใ ห้ ม า koto ,Super PBO-c Fibre
,medium -Hard Fast Limba Veneer , soft Kiri การบุ ก ที่ ท าให้
เกมการเล่นได้โดดเด่น
ราคา : 6,000 บาท
จากตัวอย่าง ยี้ห้อไม้เทเบิลเทนนิสข้างต้นใช้วัสดุที่นามาผลิตไม้
เทเบิ ลเทนนิสที่ หาได้ยากในประเทศไทย ซึ่งมีราคาที่สูง ทาให้ เกิ ด
อุปสรรคในการพัฒนาทักษะของนนักกีฬาเพราะด้วยราคาที่สูง ทา
ให้นักกีฬาส่วนใหญ่ไม่มีทุนทรัพย์มากพอในการซื้อมาใช้งาน จึงเกิด
แนวความคิดจะทาการทดลองสร้างผลิตภัณฑ์ไม้เทเบิลเทนนิส โดย
ใช้วัสดุที่หาได้ตามท้องตลาดที่มีราคาไม่สูงมากนักเพื่อลดต้นทุนแต่
ยังคงรักษาคุณภาพของไม้เทเบิลเทนนิสสาหรับนักกีฬาระดับแข่งขัน

3.1.1 คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ไม้เทเบิลเทนนิสยี่ห้อ BUTTERFLY

รูปที่ 2 ผลิตภัณฑ์ไม้เทเบิลเทนนิสยี่ห้อ BUTTERFLY
ชื่อสินค้า : HARIMOTO TOMOKAZU INNERFORCE SUPER ZLC
ชั้นไม้ : 5 PlyWood
ขนาดหน้าไม้ : 158x153 mm
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3.2 กระบวนการสร้ า งผลิ ต ภั ณ ฑ์ ไ ม้ เทเบิ ล เทนนิ ส ของ

งานวิจัย
ไม้วีเนียร์

ตารางที่ 2 วัสดุที่นามาใช้ในการผลิตในงานวิจัย
วัสดุ
คุณสมบัติ
เป็ น ไม้ ที่ แ ข็ งแกร่ งทนทาน
มาก ไม่ ผุ ง่า ย แต่ ยั งคงไว้ ที่
น้ า ห นั ก เ บ า ท า ใ ห้ มี
ความรู้สึกขณะเล่นที่ดี

ไม้แกนกลาง

รูปที่ 5 ส่วนประกอบของชั้นไม้เทเบิลเทนนิส
3.3 กระบวนการผลิตไม้เทเบิลเทนนิส
3.3.1 นาแผ่นไม้หน้ากว้าง6นิ้ว เข้าเครื่องไสขนาดให้ได้ความหนา 3
มิลลิเมตร
3.3.2 ใช้เลื่อยฉลุตัดแผ่นไม้ให้ได้รูปทรงไม้เทเบิลเทนนิส
3.3.3 ทากาวลงไปที่แผ่นหน้าไม้ทั้งสองด้าน
3.3.4 นาวัสดุไส้ (ผ้าใบหนา 0.45 มิลลิเมตร) มาแปะที่หน้าไม้ทั้งสอง
ด้าน
3.3.5 ตัดผ้าใบทั้งสองด้านให้เข้ารูปไม้เทเบิลเทนนิส
3.3.6 ทากาวที่ แ ผ่ น ไม้ วีเนี ย ร์ห นา 1 มิ ล ลิ เมตร ทั้ งสองด้ า น แล้ ว
นาไปประกบกับแผ่นไม้ที่ติดไส้ไว้เรียบร้อยแล้ว
3.3.7 ใช้เอ็ฟแคล้มป์ 4 ตัวหนีบชิ้นงาน เป็นเวลา 4 ชั่วโมง
3.3.8 นาเอ็ฟแค้มป์ออกแล้ว ตัดไม้วีเนียร์ให้เข้ารูปไม้เทเบิลเทนนิส
3.3.9 นาด้ามมาทากาวแล้วประกบ รอกาวแห้ง
3.3.10 ขัดและตกแต่งให้ได้ตามขนาด

ไม้สน

แผ่นผ้าใบ

ไม้วีเนียร์

แผ่นผ้าใบ

เป็นผ้าใบที่ทาจากเส้นใยโพ
ลี เอสเตอร์ เคลื อ บพี วีซี ส อง
หน้า ขนาดความหนา 0.45
มิลลิเมตร สามารถกันน้าซึม
ได้100% มีความคงทนสูง
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 า ย ให้ เลื อ ก อ ย่ า ง
หลากหลาย ทาความสะอาด
ง่ า ย มี อ ายุ ก ารใช้ งาน ที่
ยาวนาน
เป็นกาวที่เหมาะสาหรับงาน
ไม้โดยเฉพาะ ทนต่อการดูด
ซึมของน้า ไม่มีกลิ่นจากสาร
ระเหย

กาวลาเท๊กติดไม้
รูปที่ 6 ผลิตภัณฑ์ไม้เทเบิลเทนนิสของงานวิจัย

153 มม.
250
มม.

รูปที่ 4 ขนาดของผลิตภัณฑ์ไม้เทเบิลเทนนิส
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จากตารางที่ 3 แสดงไม้ เทเบิ ล เทนนิ ส ของแต่ ล ะยี่ ห้ อ ของบริ ษั ท
ระดับชั้นนา 5 อันดับแรกที่ได้จากการสารวจความนิยมจากนักกีฬา
สรุปว่าไม้เทเบิลเทนนิสของยี่ห้อ A และ B ได้รับความนิยมในระดับ
1 และ 2 ตามลาดับ ดังนั้นบริษัทที่ได้ รับความนิยมทั้งในลาดับแรก
คือ A จึ งเหมาะสมสาหรับการทาการเที ยบเคียงกับผลิตภั ณ ฑ์ ที่ ผู้
ศึกษาก าลังต้องการพั ฒ นาสาหรับการจัดเรียงแบบสอบถามฉบั บ
ทดลองนั้น ผู้วิจัยได้ทาการทดลองสารวจข้อมู ลและแบบสอบถามที่
ได้จัดทาขึ้นโดยวิธีการสัมภาษณ์แบบสอบถามฉบับทดลองกับกลุ่ม
นั ก กี ฬ าทดลองและน าข้ อ มู ล เบื้ อ งต้ น ที่ ไ ด้ รั บ มาวิ เ คราะห์ แ ละ
ประเมินผล

3.4.การกาหนดผลิตภัณฑ์คู่แข่งเพื่อทาการเทียบเคียง
สาหรับ เปรียบเที ยบกั บ ผลิ ตภั ณ ฑ์ คู่ แ ข่งนั้ น ผู้ วิจัย ได้ ท าการวั ด
เทียบเคียงสมรรถนะกับผลิตภัณฑ์คู่แข่ง 1 แบรนด์ โดยพิจารณาจาก
หลักเกณฑ์ 4 ข้อ ดังนี้
3.4.1 ผลิตภัณฑ์คู่แข่งจัดอยู่ในระดับแบรนด์ชั้นนาระดับโลก
3.4.2 บริษัทคู่แข่งจาหน่ายผลิตภัณฑ์ไม้เทเบิลเทนนิสเชิงธุรกิจ
3.4.3 ผลิตภัณฑ์คู่แข่งเป็นสินค้าระดับโลก นักกีฬาระดับโลกส่วน
ใหญ่เลือกใช้
3.4.4 ผลิตภัณฑ์คู่แข่งจาหน่ายสินค้าราคา4,600-12,500 บาท
ผู้วิจัยได้ทาการเลือกผลิตภัณฑ์ไม้เทเบิลเทนนิสคู่แข่งมาทั้งสิ้น 5
ยี่ห้ อ คื อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ คู่แ ข่ ง A B C DและE เพื่ อเปรี ยบเที ย บระดั บ
ความพึ่งพอใจของผลิตภัณฑ์ไม้เทเบิลเทนนิสตัวอย่าง จากนั้นจึงมา
พิจารณาความนิย มของนักกี ฬาที่ มีต่อ ผลิตภั ณ ฑ์ ในตลาดปั จจุบั น
เพื่อทาการค้นหาผลิตภัณฑ์คู่แข่งที่เหมาะสมสาหรับการเทียบเคียง
กับผลิตภัณฑ์ไม้เทเบิลเทนนิสของงานวิจัยนี้
คุณสมบัติของไม้เทเบิลเทนนิสยี่ห้อต่างๆ
คุ ณ สมบั ติ ยี่ ห้ อ A ผลิ ต จากโรงงานในเอเชี ย มี ค วามประณี ต
สามารถใช้งานได้หลากหลายทักษะใช้งานได้ง่าย มี ความแข็งแรง
ทนทาน น้ าหนัก สมดุล เมื่ อติดกั บแผ่ นยางไม้ บุก ที่ เบา สร้างท๊อ ป
สปินหนักหน่วง และให้การควบคุมที่ดีเยี่ยม
คุ ณ สมบั ติ ยี่ ห้ อ B ผลิ ต จากโรงงานในยุ โรปสามารถใช้ งานได้
หลากหลายทั ก ษะมี ค วามรู้ สึ ก ตอบสนองที่ ดี แต่ วั ส ดุ ไม่ แ ข็ งแรง
เท่าที่ควร ถ้าเหงื่อซึมบ่อยๆจะทาให้กาวหลุดได้ง่าย
คุณสมบัติยี่ห้อ C ผลิตจากโรงงานในเอเชีย ไม้มีความกระดอน
ของลูกสูงเหมาะสาหรับคนที่ชอบไม้เด้งๆ แต่จะมีข้อจากัดในการฝึก
ทักษะต่างๆ ไม้จะมีน้าหนักเยอะ ราคาไม่แพงจนเกินไป
คุณสมบัติยี่ห้อ D ผลิตจากโรงงานในยุโรปมีความตอบสนองการ
สั่นขณะใช้งาน น้าหนั กเบา ราคาไม่ แพงจนเกินไป แต่เนื้ องานไม่
ปราณีตเสี้ยนหลุดลอกง่าย ด้ามจับสีสันไม่สวยงาม
คุ ณ สมบั ติ ยี่ ห้ อ E ผลิ ต จากโรงงานในยุ โรป ใช้ งานยากยั งไม่
สามารถตอบโจทย์นักกีฬาระดับสูงได้ โดยมีน้าหนักที่มากและความ
แข็งกระด้าง เนื้องานไม่ประณีต

3.5. ศึกษาผลิตภัณฑ์คู่แข่ง

รูปที่ 7 ผลิตภัณฑ์คู่แข่งยี่ห้อ A
คุ ณ สมบั ติ เป็ น ไม้ 5 ชั้ น สอดใส้ ZL-Fiber ด้ ว ยจึ งมี น้ าหนั ก เบา
สร้างท๊อปสปินได้อย่างหนักหน่วง และให้การควบคุมที่ดีเยี่ยม เป็น
ไม้ที่ ให้จุดสั มผัสและพลังตามแบบสไตล์ไม้ ใส้คาร์บอน แต่มี ความ
ยืดหยุ่น ของวัสดุ ZL-Fiber ที่ ทาให้ดู ดลูกได้กว่าไม้คาร์บอนตัวอื่น
เพิ่มเวลาที่ลูกอยู่บนไม้จึงทาให้สามารถเพิ่มความเร็วและแรงหมุนได้
เป็นไม้ที่เหมาะสมกับนักบุกที่ชอบการดึงลูกกับตบลูกเพื่อเอาแต้ม
4. ขั้ น ตอนการรวบรวมเสี ย งเรี ย กร้ อ งของนั ก กี ฬ าเพื่ อ

วิเคราะห์ผลและจัดทาตาราง QFD

ตารางที่ 3 สรุปการพิจารณาระดับความพึงพอใจและความนิยมของ
นักกีฬาในการเลือกใช้ไม้เทเบิลเทนนิสของแต่ละยี่ห้อ
ไม้เทเบิลเทนนิสแต่
ละยี่ห้อ
ยี่ห้อ A
ยี่ห้อ B
ยี่ห้อ C
ยี่ห้อ D
ยี่ห้อ E

ความพึงพอใจ
5
4
3
2
1

4.1ส่วน A ความต้องการของลูกค้า
จากการเก็ บ ข้ อ มู ลความต้ อ งการของลู กค้ า จากการสั ม ภาษณ์
นั ก กี ฬ า โดยใช้ ค าถามปลายเปิ ด (Open-ended questions)
สัมภาษณ์นักกีฬาจานวน 30 คน แล้วนาข้อมูลที่ได้ไปจัดระเบียบโดย
ใช้แผนภาพกลุ่มเชื่อมโยง (Affinity diagram)

ความนิยมของ
นักกีฬา
1
2
3
4
5

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................
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4.ด้านการดูแลรักษา

5.ด้านราคา

ด้านคุณภาพ (Quality)
ด้านรูปแบบ (Style)

3.ด้านประโยชน์การใช้งาน

วัสดุคงทน
ขนาดได้มาตรฐาน
น้าหนักไม้ขนาดมาตรฐานจะอยู่
ระดับ 82-88 กรัม
น้าหนักไม้ต้องถ่วงที่ด้าม
ด้ามมีรูปแบบสวยงาม
สามารถควบคุมลูกได้ดี
ให้ความเด้งที่พอดี
สามารถเล่นได้หลากหลาย
ทักษะ
สามารถติดกับยางได้ทุกสไตล์
เมื่อดูดน้าหรือเหงื่อจะไม่มีกลิ่น
เหม็น
ทาความสะอาดได้ง่าย
ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ

ด้านประโยชน์การใช้งาน
(Utility)

2.ด้านรูปแบบ

ด้านราคา ด้านการดูแลรักษา
(Price)
(Maintenance)

4.2 ส่วน B ส่วนวางแผน (Planning Matrix)
ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ ถูกนาไปจัดทาแบบสอบถามชุดที่ 1
เพื่อรวบรวมคะแนนความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์จากนักกีฬาภายนอก
จานวน 30 คน และในเวลาเดียวกันใช้แบบสอบถามชุดเดียวกันใน
การประเมินความพึงพอใจต่อบรรจุภัณฑ์ของสินค้าคู่แข่ง ในส่วน B
นี้ ประกอบด้วยข้อมูลจานวน 3 คอลัมน์ ดังแสดงในตารางที่ 5 และ
รายละเอียดดังต่อไปนี้

ผลการสารวจความพึงพอใจของ
ผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ A
ผลการสารวจความพึงพอใจของ
งานวิจัยนี้

ความต้องการของนักกีฬา

ความสาคัญต่อนักกีฬา

ตารางที่ 5 QFD ส่วน B

ตารางที่ 4 สรุปรายการความต้องการของนักกีฬาต่อผลิตภัณฑ์ไม้เท
เบิลเทนนิส
ความต้องการของนักกีฬา รายละเอียดความต้องการแต่
แต่ละด้าน
ละด้าน
1.ด้านคุณภาพ
ไม้ทนทานต่อแรงกระแทก
ความประณีตของชิ้นงาน
เนื้อไม้ไม่แตกง่าย
เนื้อไม้ไม่ดดู ซึมเหงื่อมากเกินไป

1.ไม้ทนทานต่อแรง
กระแทก
2.ความประณีตของ
ชิ้นงาน
3.เนื้อไม้ไม่แตกง่าย
4.เนื้อไม้ไม่ดดู ซึมเหงื่อ
มากเกินไป
5.วัสดุคงทน
6.ขนาดได้มาตรฐาน
7.น้าหนักไม้อยูร่ ะดับ
82-88 กรัม
8.น้าหนักไม้ต้องถ่วงที่
ด้าม
9.ด้ามมีรปู แบบ
สวยงาม
10.สามารถควบคุมลูก
ได้ดี
11.ให้ความเด้งที่พอดี
12.สามารถเล่นได้
หลากหลายทักษะ
13.สามารถติดกับยาง
ได้ทุกสไตล์
14.เมื่อดูดน้าหรือ
เหงื่อจะไม่มีกลิ่นเหม็น
15.ทาความสะอาดได้
ง่าย

4.00

4.07

3.80

3.97

4.10

4.00

3.83
3.90

3.83
3.93

3.87
3.87

4.00
4.43
4.33

4.00
4.40
4.07

4.00
4.40
3.77

3.77

3.77

3.77

4.00

4.03

4.03

4.00

4.00

4.00

4.00
4.17

4.03
4.17

4.07
4.17

4.13

4.13

4.13

3.83

3.83

3.83

4.00

4.00

4.00

16.ราคาเหมาะสมกับ
คุณภาพ

4.43

3.97

4.47

จากตารางที่ 5 QFD ส่วน B วิเคราะห์ได้ว่า จุดด้อยผลิตภัณฑ์ของ
งานวิจัยนี้กับผลิตภัณฑ์ A มีดังนี้ ด้านคุณภาพ เนื้อไม้ไม่ทนต่อแรง
กระแทกและเนื้อไม้ดูดซึมเหงื่อมากเกินไป ด้านรูปแบบ น้าหนักไม้
ยังไม่อยู่ในระดับที่เป็นน่าพอใจ น้าหนักไม่ถ่วงที่ด้าม ด้านประโยชน์
การใช้งาน การควบคุมลูกได้น้อยกว่าผลิตภัณฑ์A แต่แลกกับความ
เด้งที่มากกว่าผลิตภัณฑ์A ด้านราคา ราคาสมเหตุสมผล
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................
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[4] เณนิตา จินาเดช การปรับปรุงหลักสูตรการจัดการอุตสาหกรรม
เพื่อให้ได้มหาบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของ
ภาคอุตสาหกรรมโดยใช้เทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพ
วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการ
อุตสาหกรรม,มหาวิทยาลัยเชียงใหม่2551
[5] เดย์ ยิ่งชล. การประยุกต์เทคนิค QFD เพือ่ ปรับปรุงงานบริการ
ในฝ่ายขายของ บริษัท จัดจาหน่ายรถบรรทุก. วิทยานิพนธ์
ปริญญาวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิตภาควิชาวิศวกรรม
อุตสาหการ, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2543
[6] ยุทธการ ฟักนาคิน การปรับปรุงคุณภาพการบริการโดยใช้
หลักการแปรหน้าที่เชิงคุณภาพกรณีศึกษา สถานตรวจสภาพรถ
เอกชน. วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย2551
[7] รุจเลข กาญจนรุจวิวัฒน์ การปรับปรุงเทคนิคการกระจายหน้าที่
การทางานเชิงคุณภาพวิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตร์
มหาบัณฑิต, ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ, บัณฑิตวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย2542
[8] อัญชลี ศรีจันทร์ และมณฑลี ศาสนนันทน์ ได้ศึกษาการ
ประยุกต์ใช้เทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพเพื่อปรับปรุง
กระบวนการทางธุรกิจ กรณีศึกษา : ธุรกิจกล้ายางพารา มี
วัตถุประสงค์เพื่อประยุกต์ใช้เทคนิคการกระจายหน้าที่เชิง
คุณภาพสาหรับปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจของธุรกิจกล้า
ยางพารา2560
[10] ปกรณ์ ชื่นเชาว์ไว ร้านอุปกรณ์เทเบิลเทนนิสครบวงจร 2555
สืบค้นจาก www.pingponginter.com

5.สรุปผลและข้อเสนอแนะ
5.1 สรุปแนวทางปรับปรุงผลิตภัณฑ์ไม้เทเบิลเทนนิส เป็นไปตาม
ขั้นตอนเริ่มต้นของเทคนิค QFD คือจะต้องรู้ถึงความต้ องการหรือ
ความคาดหวั งของลู ก ค้ าจากผลิ ต ภั ณ ฑ์ ไม้ เทเบิ ล เทนนิ ส ซึ่ งความ
ต้องการนี้เรียกว่าความต้องการของลูกค้าซึ่งข้อมูลส่วนใหญ่ที่ได้รับ
มาจากการสารวจด้วยแบบสอบถาม เป็นสิ่งที่มีความสาคัญเพราะ
เป็นสิ่งที่ทาให้รู้ว่าผลิตภัณฑ์มีสิ่งใดที่ต้องทาการปรับปรุงเพื่อให้เกิด
ความพึงพอใจกับลูกค้าการระดมความคิดเป็นสิ่งที่มี ความสาคัญ
มากสาหรับเทคนิค QFD
ผลที่ ไ ด้ รั บ จากการท าวิ จั ย ด้ ว ยเทคนิ ค QFD นั้ น เมื่ อ ท าการ
เปรีย บเที ย บกั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ยี่ ห้ อ A จากการท าแบบสอบถามเพื่ อ
ประเมินความพึ่งพอใจของนักกีฬา จานวน 30 คน แล้วประเมิณ
ด้วยเทคนิค QFD ผลสรุปได้ว่า ด้านคุณ ภาพ เนื้อไม้ ไม่ทนต่อแรง
กระแทกและเนื้อไม้ดูดซึมเหงื่อมากเกินไป ด้านรูปแบบ น้าหนักไม้
ยังไม่อยู่ในระดับที่เป็นน่าพอใจ น้าหนักไม่ถ่วงที่ด้าม ด้านประโยชน์
การใช้งาน การควบคุ มลูกได้ เท่ ากับ ผลิตภัณ ฑ์ A แต่ได้ความเด้งที่
มากกว่าผลิตภัณฑ์A ด้านราคา ราคาสมเหตุสมผล
5.2 ข้อเสนอแนะ
จากงานวิจัยนี้ ลูกค้ามีข้อเสนอแนะสาหรับผู้วิจัย นาเทคนิคการ
เปลี่ยนแปลงหน้าที่เชิงคุณภาพ QFD ไปใช้ในการปรับปรุงรูปแบบ
ผลิตภัณฑ์เพื่อเป็นแนวทางในการทาวิจัยในอนาคต มีข้อเสนอแนะ
ดังต่อไปนี้
5.2.1 น้าหนักโดยรวมไม่สมดุลกัน โดยที่น้าหนักเอียงไปด้านใด
ด้านหนึ่ง
5.2.2 การแปลงคาพูดของลูกค้าให้เป็นความต้องการของลูกค้า
เป็นเรื่องที่ต้องใช้ประสบการณ์เป็นอย่างมาก
5.2.3 ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ มีข้อจากัดด้านเงินลงทุนในการ
ทาตั วอย่างผลิ ต ภั ณ ฑ์ ตั วอย่ างด้านวัส ดุไม้ ที่ ใช้ ในการท าตัวอย่ าง
เพื่อให้ลูกค้าตัดสินใจเรื่องความภั กดีต่อสินค้าเมื่อผลิตภัณ ฑ์มีการ
เปลี่ยนแปลง

6. เอกสารอ้างอิง
[1] กิตติศักดิ์ พลอยพานิชเจริญ “สถิติสาหรับงานวิศวกรรม”
กรุงเทพมหานคร : สานักพิมสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี,2550.
[2] ชนานนท์ ทองเปล่งมณี. “การจัดทาแผนคุณภาพสาหรับ
กระบวนการพิมสีพลาสติกแผ่น”วิศวกรรมระบบการผลิต
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี,2545.
[3] ณัฐกาญจน์ พรหมสุวรรณ.“ การปรับปรุงคุณภาพและการ
ให้บริการของผลิตภัณฑ์ใยแก้วโดยใช้เทคนิค การแปลงหน้าที่ทาง
คุณภาพ: กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์ P209 ของโรงงาน
ตัวอย่างวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมภาควิชาวิศวกรรมอุต
สาหการบัณฑิต วิทยาลัยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระ
นครเหนือ, 2545
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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
1Email:

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
jjjprecision26@gmail.com; 2Email: kanokporn.s@cit.kmutnb.ac.th

บทคัดย่อ
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองนี้ เป็นการนําหลักการวิศวกรรมมาใช้ในการ วิเคราะห์ คุณค่าของกระบวนการผลิต ไฟเลี้ยวรถยนต์
เนื่องจากสายการผลิตดังกล่าวมีการใช้คนและเครื่องจักรร่วมทั้งอุปกรณ์ช่วยผลิตอื่นๆ เช่น จิ๊กและฟิกส์เจอร์ตลอดจนจํานวนแรงงานที่ใช้ในการ
ผลิตเป็นจํานวนมาก โดยมีจุดมุงหมายเพื่อลดต้ นทุนการผลิตในส่วนของต้นทุนแรงงานที่เกิดจากขั้นตอนการผลิตที่ไม่จําเป็นและไม่ก่อให้เกิด
มูลค่าเพิ่มแก่ผลิตภัณฑ์ อีกทั้งเป็นขั้นตอนการผลิตที่ไม่เกิดประสิทธิภาพออกไปให้ได้มากที่สุด การปรับปรุงที่เกิดขึ้นได้ ดําเนินตามแผนงาน
วิศวกรรมโดยเริ่มตั้งแต่ การเลือกโครงการและทําการรวบรวมขอมูลที่ เกี่ยวของกับงานวิศวกรรม แล้วทําการวิเคราะห์หน้าที่การทํางานแต่ละ
ขั้นตอนโดยทฤษฎี Yamazumi และ Man machine เพื่อไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง
คาสาคัญ: 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. บทนา

2. วิธีวิจัย

จากสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันที่ผันผวนและไม่ อาจคาดการณ์
เศรษฐกิจในอนาคตได้ ทําให้บางธุรกิจที่ไม่สามารถทนต่อการขาดทุน
ที่มากและราคาวัตถุดิบยังคงระดับสูงและยังมีความผันผวน อยู่มาก
โดยมีแนวโน้มในระยะยาวจะมีราคาสูงขึ้น ส่งผลให้ต้นทุ นการผลิต
สู ง ขึ้ น เป็ น เงาตามตั ว อี ก ทั้ ง ภาวะการณ์ แ ข่ ง ขั น ทางธุ ร กิ จ ของ
อุตสาหกรรมรถยนต์ในปัจจุบันเป็นยุคแห่งการแข่งขันที่สมบูรณ์ การ
สร้างผลกําไรที่ได้จากการปรับเพิ่มราคาขายของสินค้าทําได้ยากมาก
ดังนั้น เพื่อความอยู่รอดในธุรกิจในสถานการณ์เช่นนี้ ทําให้โรงงาน
ต้องปรับตัวเพื่อให้คงสภาพผลกํา ไร และดําเนินธุรกิจให้สามารถยืน
หยัดเพื่อที่จะเติบโตต่อไปภายใต้สภาวะที่ไม่แน่นอนของปัจจุบัน โดย
ผู้บริหารโรงงานกรณีศึกษาจึงมีนโยบายให้ลดต้นทุนการผลิตและลด
ความสูญ เปล่าใน กระบวนการผลิต โดยกําหนดเป้ าหมายในการ
ดําเนินการปรับปรุงพัฒนาและลดการสูญเปล่าใน กระบวนการผลิ ต
เพื่อให้รองรับกับจํานวนปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นของสายการผลิตด้วย
การปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นลดจํานวนงาน
ในระหว่างกระบวนการ ลดการรอคอยในกระบวนการผลิตและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานและ เครื่องจักร ด้วยเหตุนี้
การจัดสมดุลสายการผลิ ตจึงเป็นกลยุทธ์สําคัญต่อความสําเร็จของ
องค์กรใน ปัจจุบัน ที่จะแข่งขันกับเศรษฐกิจทั่วโลก การได้รับแรง
กดดันจากลูกค้าที่มีความต้องการลดราคา สินค้าลงในขณะที่ราคา
วั ต ถุ ดิ บ มี ร าคาสู ง ขึ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ งนอกจากนั้ น ลู ก ค้ า ยั ง เน้ น
ความสําคัญกับ คุณภาพและการผ่านมาตรฐานต่าง ๆ ตามที่แต่ละ
ประเทศกําหนด รวมถึงการส่งมอบที่ตรงเวลา ความคาดหวังของ
ลูกค้าที่มีต่อสินค้าเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ทําให้จําเป็นในการปรับปรุง
กระบวนการ ผลิ ต และวิ ธี ก ารทํ า งานให้ เป็ น มาตรฐานเพื่ อ ให้ ไ ด้
ผลลัพธ์ตามที่คาดหวัง

2.1 ข้อมูลจาเพาะของสายการผลิต side turn lamp
ศึกษากระบวกการผลิตของผลิตภัณฑ์ ไฟเลี้ยวด้านข้าง (side turn
lamp) เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีขั้นตอนการผลิตที่ใช้คนและเครื่องจักรใน
กระบวนการผลิตซึ่งมีทั้งหมด 3 Station และได้เห็นว่ากระบวนการ
ผลิต ผลิตภัณฑ์ ไฟเลี้ยวด้านข้าง (side turn lamp) นี้สามารถที่จะ
ปรับปรุงประสิทธิได้ จึงเหมาะกับการทําการวิจัยที่เกี่ยวกับสาขา จึง
ได้ นํ า ไลน์ ผ ลิ ต ไฟเลี้ ย วด้ า นข้ า ง (side turn lamp) มาปรั บ ปรุ ง
กระบวนการผลิ ต และออกแบบเครื่ อ ง function test side turn
lamp
ตารางที่ 1 ข้อมูลสายการผลิต Side turn lamp ก่อนปรับปรุง
รายละเอียด

จานวน

หน่วย

1. จํานวนพนักงาน

3

คน

2. กําลังการผลิต

124

ชิ้น/ซม.

3. ค่าแรงพนักงาน

440

บาท/วัน/คน

4. จํานวนวันทํางาน

25

วัน/เดือน

5. ค่าแรงพนักงาน

11,000

บาท/เดือน/คน

6. ค่าล่วงเวลาพนักงาน

6,188

บาท/คน/เดือน

7. รวมค่าแรงทั้งหมด

51,564

บาท/เดือน

รวมค่าแรงพนักงาน

618,768

บาท/เดือน

2.1.1 เครื่องจักรและอุปกรณ์ในสายการผลิต (ก่อนการปรับปรุง)
ซึ่ งในกระบวกการผลิ ต Side turn lamp นั้ น จะมี ทั้ ง หมด 3
Station แต่ละ Station จะใช้เครื่องและพนักงานในการทํางานดัง
รูปที่ 2

รูปที่ 1 Product (Side turn lamp)

รูปที่ 2 เครื่องจักรและอุปกรณ์ในสายการผลิต (ก่อนการปรับปรุง)
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ตารางที่ 2 รายละเอียดของส่วนประกอบ SIDE TURN LAMP
ลาดับ
1

ชิ้นส่วน
Len

ผู้ผลิต
Ampas

จานวน(ชิ้น)
1

รูป

2

Housing

Ampas

1

บริษัทแอมพาสผลิตเองเพราะส่วนมาก
เป็นงาน Injection

3

Terminal

Supplier

2

มีขายตามท้องตลาดและได้มาตรฐาน

4

Bulb

Supplier

1

มีขายตามท้องตลาดและได้มาตรฐาน

5

Cap

Ampas

1

บริษัทแอมพาสผลิตเองเพราะส่วนมาก
เป็นงาน Injection

2.1.2 รายละเอียดของส่วนประกอบ SIDE TURN LAMP
ผลิตภัณฑ์ ไฟเลี้ยวด้านข้าง (side turn lamp) จะประกอบด้วย
ชิ้นส่วนอยู่ 5 ชิ้นได้แก่ 1. Len 2. Housing 3. Terminal 4. Bulb
และ 5. Cap ซึ่งแต่ละชิ้นส่วนก็จะมีวัสดุและการผลิตที่แตกต่างกัน
ซึ่งแต่ละผลิตภัณฑ์ของบริษัทก็จะประกอบไปด้วยชิ้นส่วนที่เราผลิต
ขึ้น เองหรือสั่งผลิตจาก Supplier เพราะชิ้น ส่วนบางชิ้นส่วนได้ถูก
ออกแบบและวิเคราะห์ได้ตามมาตรฐานอยู่แล้วเพราะฉะนั้นจะเห็น
ได้ว่าผลิตภัณฑ์จะประกอบไปด้วยชิ้นส่วนที่บริษัท แอพพาส ผลิตขึ้น
เองและสั่งผลิตจาก Supplier ดังตารางที่ 2

ตารางที่ 4 ขั้นตอนการทํางาน Station 2
ขั้นตอนการทางาน

Station 2

2.1.3 ทาการศึกษาเวลามาตรฐานของการผลิตแบบเดิม
โดยทําการจับเวลาการทํางานของแต่ละขั้นตอนการผลิตจํานวน
30 ชิ้นและนําค่าที่ได้แต่ละชิ้นมาหาค่าเฉลี่ยดังตารางที่ 3 , 4 , 5

ขั้นตอนการทางาน

Station 1

เวลา(วินาที)

S.D

3.61

0.29

1.2 Check Terminal

3.92

0.28

1.3 ประกอบ Terminal เข้ากับ Housing

2.22

0.59

1.4 Check Terminal

3.92

0.30

1.5 ประกอบ Terminal เข้ากับ Housing

2.22

0.32

1.6 กด ปุม่ Start

0.96

0.23

1.7 รอเครือ่ ง

6.18

0.28

1.8 Check (Go , No Go)

1.9

0.14

2.95

0.16

28.92

1.46

1.9 มาร์คและส่งชิ้นงาน
รวม

เวลา(วินาที)

S.D

2.1 วาง Lens ลงบน Jig

1.35

0.15

2.2 ประกอบหลอดไฟเข้ากับ Housing

1.85

0.13

2.3 เป่าลมชิ้นงาน

2.09

0.08

2.4 ประกอบ Cap เข้ากับ Housing

1.46

0.15

2.5 เป่าลมชิ้นงาน

2.85

0.25

2.6 วาง Lens ลงบน Jig
2.7 ประกอบ Housing เข้ากับ Lens

1.05
1.39

0.25
0.12

2.8 กดปุม่ Start

2.02

0.14

2.9 รอเครือ่ งเชื่อมทางาน
2.10 ส่งชิ้นงาน Station ต่อไป
รวม

3.64
3.02
20.7

0.05
0.14
0.75

เวลา(วินาที)
4.31
4.95
3.03

S.D
0.15
0.17
0.13

3.4 รอเครือ่ ง Leak Test ทางาน
3.5 หยิบชิ้นงานจากเครือ่ ง Leak Test ออกและมาร์ค
3.6 วางชิ้นงานลงในเครือ่ ง Function Test และกดStart

3.85
3.13
1.64

0.07
0.12
0.11

รวม

20.9

1.06

ตารางที่ 5 ขั้นตอนการทํางาน Station 3

ตารางที่ 3 ขั้นตอนการทํางาน Station 1
1.1 วาง Housing ลงบน Jig

รายละเอียด
บริษัทแอมพาสผลิตเองเพราะส่วนมาก
เป็นงาน Injection

Station 3

ขั้นตอนการทางาน
3.1 วางชิ้นงานลงในเครือ่ ง Leak Test และกด
3.2 มาร์คชิ้นงานจากเครือ่ ง Function Test
3.3 ตรวจสอบและส่งชิ้นงาน

หลังจากที่ ได้ทํ าการศึ กษาขั้นตอนการทํ างานทั้ง 3 Stationจะ
เห็นได้ว่า Station 1 ใช้เวลามากที่สุด จึงใช้ Yamazumi Chart มา
ทําการวิเคราะห์ให้เห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นดังรูปที่ 3
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ตารางที่ 8 ก่อนปรับปรุงและหลังปรับปรุง (Station 1)
ก่อนปรับปรุง

หลังปรับปรุง

28.92 วินาที / ชิ้น

23 วินาที / ชิ้น

รู ปที่ 3 Yamazumi Chart
ซึ่ ง จากการวิ เ คราะห์ ด้ ว ย Yamazumi Chart จะเห็ น ได้ ว่ า
Station 1 ใช้เวลามากที่สุดในกระบวนการผลิต รวมเวลาทั้งหมด
28.92 วินาทีจึงได้ทําการปรับปรุงวิธีการประกอบ

ตารางที่ 9 การวิเคราะห์กระบวนการผลิต Station 3 ก่อนปรับปรุง

2.2 เสนอแนวคิดการปรับ ปรุง ขั้ นตอนการทางาน(Station1,3)
โดยใช้ Man Machine Chart มาวิเคราะห์

Man

ตารางที่ 6 การวิเคราะห์กระบวนการผลิต Station 1 ก่อนปรับปรุง
Man

เวลา(วินาที) Status

Machine

เวลา(วินาที) Status

1.วาง Housing ลงบน Jig

3.61

1. Housing ถูกวาง

3.61

2.Check Terminal

3.92

2. รอ

3.92

3.ประกอบ Housingเข้ากับ Terminal

2.22

3. Housing ถูกประกอบ

2.22

4.Check Terminal

4.46

4. รอ

4.46

5.ประกอบ Housingเข้ากับ Terminal

2.76

5. Housing ถูกประกอบ

2.76

6.กดปุม่ Start

0.96

6. เลื่อนเข้าตาแหน่ง

0.96

7.รอ

6.18

7. Pressing

6.18

8.Check Go No-Go

1.9

9.มาร์คและส่งชิ้นงาน

2.95

8. รอ

เวลา(วินาที) Status
3.61

1. Housing ถูกวาง

3.61

2.Check Terminal

3.92

2. รอ

3.92

3.ประกอบ Housingเข้ากับ Terminal

2.22

3. Housing ถูกประกอบ

2.22

4.Check Terminal

4.46

4. รอ

4.46

5.ประกอบ Housingเข้ากับ Terminal

2.76

5. Housing ถูกประกอบ

2.76

6.กดปุม่ Start

0.96

6. เลื่อนเข้าตาแหน่ง

0.96

7.รอ

6.18

7. Pressing

6.18

1.9

9.มาร์คและส่งชิ้นงาน

2.95

8. รอ

1.ชิ้นงานถูกวางลงในเครื่อง

4.31

2.มาร์คชิ้นงานจากเครื่อง Function Test

4.95

2.ชิ้นงานถูกมาร์ค

4.95

3 ตรวจสอบและส่งชิ้นงาน

3.03

3.รอ

3.03

4.รอ

3.85

4.เครื่อง Leak Test ทางาน

3.85

3.13

5.รอ

3.13

1.64

6.เครื่อง Function Test ทางาน

1.64

เวลา(วินาที) Status

1.วาง Housing ลงบน Jig

8.Check Go No-Go

เวลา(วินาที) Status

จากการวิ เ คราะห์ ด้ ว ย Man Machine Chart จะเห็ น ได้ ว่ า
Station 3 เป็นการ Test ชิ้นงานที่ประกอบเสร็จมาจาก Station 1
และ Station 1 ซึ่งไม่มีใช้สกิลของพนักงานเลยจึงได้มีแนวคิดที่จะ
ออกแบ บ เครื่ อ ง Function test ( Station 3) โด ยใช้ Robot
ทดแทนขั้นตอนเดิมของการทํางานด้วยคนขั้นตอนที่ออกแบบใหม่
เป็นดังนี้

4.85

Machine

Machine

4.31

5.หยิบชิ้นงานจากเครื่อง Leak Test
และมาร์คชิ้นงาน
6.วางชิ้นงานลงในเครื่อง Function Test
พร้อมกด Start

ตารางที่ 7 การวิเคราะห์กระบวนการผลิต Station 1 หลังปรับปรุง
Man

เวลา(วินาที) Status

1.วางชิ้นงานลงในเครื่อง Leak Test
พร้อม กด Start

รูปที่ 4 Concept เครื่อง Function test

4.85

จากการศึกษาด้วย Man Machine Chart ขั้นตอนการทํางาน
ของ Station 1 มีทั้งหมด 7 ขั้นตอนซึ่งได้วิเคราะห์และมีแนวทาง
ปรับปรุงขั้นตอนที่ 6 , 7 โดยเปลีย่ นจากเครื่องกึ่งอัตโนมัติในการกด
Terminal เข้ากับ Housing เป็นใช้พนักงานกดแทนดังตารางที่ 8
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................
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ตารางที่ 10 รายละเอียดแนวคิด ในการออกแบบโครงสร้างเครื่อง
อัตโนมัติที่ออกแบบใหม่
No

Design Solution

1

ตารางที่ 12 รายละเอี ย ดแนวคิ ด ในการเลื อ กตั ว Slide เครื่ อ ง
อัตโนมัติที่ออกแบบใหม่
No

Detail
ลักษณะของโครงสร้างใช้เป็นเหล็กกล่อง
(SS400)เชื่ อ มแข็ ง แรงแต่ จ ะต่ อ เติ ม
ลําบากเพราะต้องเชื่อมและต้องพ่นสีเพื่อ
กันสนิม

5

ลักษณะโครงสร้างใช้เป็นอลูมิเนีย มโปร
ไฟล์(6061)แข็ งแรงและสามารถต่อเติม
ได้ง่ายไม่ต้องพ่นสี

2

จากตารางที่ 12 แนวคิ ด ในการในการเลื อ กตั ว Slide คื อ 1.
แข็ งแรงต่ อ การรั บ โหลดของชิ้ น ส่ ว นที่ นํ ามายึ ด 2. สามารถปรั บ
ความเร็ ว ในการเครื่ อ งที่ ได้ 3. สามารถหยุ ด ตามนํ า แหน่ งที่ เรา
ต้องการได้
ดังนั้นจึงพิจารณาตัวเลือกแบบที่ 6 เพราะรับโหลดตัวชิ้นส่วนที่
จะนํามายึดได้ และสามารถหยุดตามตําแหน่งที่เราต้องการได้

ตารางที่ 11 รายละเอียดแนวคิดในการออกแบบ Jig เครื่องอัตโนมัติ
ที่ออกแบบใหม่

3

4

Design Solution

Detail
อุ ป กรณ์ ที่ นํ า มาใช้ คื อ ราง slide แบบ
กระบอกสูบโดยใช้ลมสามารถเคลื่อนที่ได้
เร็วเข้าสุดออกสุดแต่ไม่สามารถหยุดตาม
ตํ า แหน่ ง ที่ ต้ อ งการได้ รั บ โหลดได้ 10
กิโลกรัม
อุป กรณ์ ที่นํามาใช้คือ ราง Slide โดยใช้
ระบบไฟฟ้า เครื่อ งที่ ได้เร็ว สามารถหยุ ด
ตามตําแหน่งที่เราต้องการได้ รับโหลดได้
10 กิโลกรัม

6

จากตารางที่ 10 แนวคิดในการออกแบบโครงสร้างคือ 1. ต้องมี
ความแข็งแรง 2. ไม่เกิดสนิม 3. สามารถต่อเติมได้ง่าย
ดังนั้นจึงพิจารณาตัวเลือกแบที่ 2 เพราโครงสร้างมีความแข็งแรง
วัสดุเป็นอลูมิเนียม(6061) สามารถตัดหรือต่อเติมได้ง่ายเพราะถูก
ออกแบบมาเพื่องานที่ระบบอัตโนมัติและไม่ต้องพ่นสี

No

Design Solution

ตารางที่ 13 รายละเอียดแนวคิด ในการเลือกตั วจั บชิ้น งานเครื่อ ง
อัตโนมัติที่ออกแบบใหม่

Detail
วัสดุที่นํามาใช้คือ Epoxy สามารถนํามา
ทํา Jig ได้ง่ายแต่ไม่สามารถคุมค่าได้

No

วัสดุที่นํามาใช้คือ Pom สามารถนํามา
ทํ า jig ได้ ง่ า ย แ ละคุ มค่ า ที่ มี ความ
ละเอียดได้อีกด้วย

จากตารางที่ 11 แนวคิ ดในการในการ Jig คื อ 1. ต้ องสามารถ
นํามาทําหรือ Machine ได้ง่าย 2. ควรเลือกวัสดุให้เหมาะสมกับตัว
ชิ้นงานที่จะนําใช้โดยคํานึงถึง ผิวของชิ้นงานและการใช้งานในระยะ
ยาว
ดังนั้นจึงพิจารณาตัวเลือกแบบที่ 3 เพราะ Machine ได้ง่ายและ
ด้วยตัววัสดุ (Pom) มีความแข็งถึง 80 Shore D จึงสามารถคุมค่า
ความละเอียดได้ดีอีกด้วย

Design Solution

7

Detail
ลั ก ษ ณ ะยางมี ผิ วเรี ย บ ค วาม แ ข็ ง 70
ShoreAถ้าจับชิ้นงานที่ฝุ่นอาจจะลื่นได้

8

ลักษณะยางมีลายตรงความแข็ง 70 Shore
Aสามารถจับชิ้นงานที่มีฝุ่นได้

จากตารางที่ 3-24 แนวคิดในการเลือกตัวจับชิ้นงาน คือ 1. เวลา
จับ หรื อ หนี บ ชิ้ น งานต้ อ งไม่ เป็ น รอย 2. เวลาจั บ หรื อ หนี บ ชิ้ น งาน
ชิ้นงานต้องไม่หลุดหรือหล่นเพราะจะทําให้งานเสียหายได้
ดังนั้นจึงพิจารณาตัวเลือกแบบที่ 8 เพราะเป็นยางความแข็ง 70
Shore A ซึ่งแข็งน้อ ยกว่าชิ้น งานที่ จับหรือหนีบ จึงไม่ทํ าให้ชิ้น งาน
เป็นรอย และลายของตัวยางนั้นยังช่วยให้จับชิ้นงานได้ดีกว่าแบบ
เรียบเพราะหน้างานจะมีฝุ่นค่อนข้างเยอะลายของตัวยางจึงจับและ
หนีบได้ดีโดยชิ้นงานไม่หล่น

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................
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2.2.1 สรุปการออกแบบเครื่อง Station 3 ดังรูปที่ 5
Before

After

รูปที่ 5 เครื่อง Function test (Station 3) ก่อนและหลังปรับปรุง

3. ผลการวิจัย

2.2.2 ค่าความความพึงพอใจต่อเครื่องStation3ก่อนและหลัง
ข้อมูลความต้องการของลูกค้าจากการสอบถามลูกค้าโดย
สัมภาษณ์ลูกค้า(วิศวกร)จํานวน 30 คนแล้วนําข้อมูลที่ได้ไปจัด
ระเบี ย บโดยใช้ แ ผนภาพกลุ่ ม เชื่ อ มโยงสามารถแบ่ งความ
ต้องการของลูกค้าออกมาเป็น 3 ด้าน คือ ด้านโครงสร้าง ด้าน
วัสดุ และด้านการใช้งาน แสดงในตารางที่

3.1 สรุปการปรับปรุง Line Side turn lam ของ (Station 1)
Station 1 เวลาการทํ า งานจากเดิ ม ใช้ เ วลา 28.90 หลั ง จาก
ปรับปรุงกระบวกการผลิตทําให้ CT ลดลงจึงส่งผลให้กําลังการผลิต
เพิ่มขึ้น
Station 3 เวลาเท่าเดิมแต่ลดพนักงานไป 1 คนของ Line side
turn lamp จึงช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับบริษัทและสร้างความเชื่อมั่น
ให้กับลูกค้ามากขึ้นอีกด้วย

การใช้งาน

วัสดุ

โครงสร้าง

Station 3 ที่ออกแบบเป็น Robot

ค่าความความพึงพอใจต่อเครื่อง

Station 3 เดิมที่ใช้คน

ค่าความความพึงพอใจต่อเครื่อง

ของลูกค่า

ความต้องการของลูกค้า

ค่าความต้องการแต่ละประเด็น

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

น้าหนักเบา

3.60

3.93

4.10

วัสดุมีความเหมาะสม

4.50

4.20

4.33

ราคาเหมาะสม
หาซือ้ ได้ง่าย

4.70
4.10

4.50
4.00

4.63
4.00

ทนต่อสภาพอากาศ

4.20

4.17

4.20

อุปกรณ์ในการหนีบชิน้ งาน

4.30

4.40

4.43

สามารถเคลือ่ นย้ายได้ง่าย

3.83

3.23

3.90

มีความปลอดภัย

5.00

4.10

4.90

หยิบชิน้ งานได้ทีละ 2 ชิน้

4.20

3.60

4.30

สามารถ common ได้

4.50

4.20

4.50

สามารถ manual ได้
สามารถ Maintenance

4.37

4.27

4.40

4.50

4.40

4.50

ได้สะดวก

ตารางที่ 15 สรุปผลการปรับปรุงของ (Station 1)
Summary
Cycle Time (sec. / pcs.)
Capacity (pcs. / hr.)

Before
28.90
124

After
23
156

Result
20.16 %
25.8 %

ตารางที่ 16 สรุปผลการปรับปรุงของ (Station 3)
รายละเอียด
จํานวนพนักงาน(คน)
กําลังการผลิต (ชิ้น/ชม)
ค่าแรงพนักงาน (บาท/วัน/คน)
จํานวนวันทํางาน (วัน/เดือน)
ค่าแรงพนักงาน (บาท/เดือน/คน)
ค่าล่วงเวลาพนักงาน (บาท/คน/เดือน)
รวมค่าแรงพนักงานทั้งหมด (บาท/เดือน)
รวมค่าแรงพนักงาน (บาท/ปี)

Before
3
124
440
25
11,000
6,188
51,564
618,768

After
2
156
440
25
11,000
6,188
34,376
412,512

206,256

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................
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หลักของโครงการนี้ รวมถึงอาจารย์ทุกท่านที่คอยให้ความสะดวกใน
การปฏิ บั ติ ง านรวมทั้ ง คณะกรรมการสอบรายวิ ช าปฎิ บั ติ ง าน
อุตสาหกรรมที่ให้คําแนะนําตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่อง เพื่อความ
สมบูรณ์แบบและถูกต้องของรายงานปฎิบัติงานอุตสาหกรรมฉบับนี้
ไว้ ณ ที่นี้เป็นอย่างสูง ผู้จัดทําต้องขอกราบขอบพระคุณครอบครัว
ของข้ า พเจ้ า ที่ ค อยพลั ก ดั น และให้ กํ า ลั ง ใจตลอดเป็ น สิ่ ง ที่ มี
ความหมายมากกว่าทุกสิ่ง ไม่สามารถจะกล่าวคําขอบคุณใจที่จะมี
ความหมายที่ดีไปกว่านี้ ได้ขอขอบคุณ บริษัท แอมพาส อินดัสตรี
จํากัด ที่ให้ความอนุ เคราะห์ในการใช้สถานที่ปฎิ บัติงานในการหา
ข้ อ มู ล และอุ ป กรณ์ เ ครื่ อ งมื อ เครื่ อ งใช้ ต่ า ง ๆ ที่ ใ ช้ ป ฎิ บั ติ ง าน
ขอขอบคุณรุ่นพี่ ๆ ที่ให้คําปรึกษาในการทําเล่มรายงานปฎิบัติงาน
อุตสาหกรรม และขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือที่ให้การศึกษาในครั้งนี้ไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย

4. บทสรุป
จากการศึกษาวิจัย การนําระบบการผลิตอัตโนมัติมาประยุกต์ใช้
ในกระบวนการผลิต Side turn lamp คือการลด CT และต้นทุนใน
กระบวนการผลิตอาทิ เช่น ลด 1. CT ในกระบวนการผลิตซึ่งช่วยให้
การผลิตต่อชิ้นลดลงและไม่ต้องเปิด OT 2. ลดต้นทุนการผลิตโดยใช้
Robot มาช่วยในกระบวนการผลิตและข้อเสนอแนะการศึกษาวิจัย
ในฉบับนี้มีวัตถุประสงค์หลักที่จะเสนอแนะแนวทางเพื่อการปรับปรุง
พัฒนาเครื่อง Function test โดยทําการพิจารณาหาปัจจัยที่ส่งผล
ต่อความพึงพอใจของผู้ใช้เครื่อง Function test โดยอาศัยเทคนิค
QFD เพื่ อ หาความสั ม พั น ธ์ ข องความต้ อ งการของลู ก ค้ ากั บ ความ
ต้ อ งการเชิ ง เทคนิ ค และทํ า การแปลงความต้ อ งการเชิ ง เทคนิ ค
ดังกล่าวมาเป็นกระบวนการผลิตในการพัฒนาเครื่อง Function test
ดั งได้ แ สดงไว้ ในบทที่ 3 เพื่ อ ให้ ได้ ต ามเป้ า หมายที่ กํ า หนดไว้ คื อ
ผลิต ภั ณ ฑ์ ที่ ได้ใกล้เคี ยงกับ ความต้อ งการของลูก ค้ามากที่ สุด และ
พัฒ นาด้ วยเทคนิค QFD โดยสามารถสรุป แนวทางปรับ ปรุงแก้ไข
แนวทางในการดําเนินงานพร้อมทั้งข้อเสนอแนะและปั ญหาอุปสรรค
ที่พบในงานวิจัย
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ลักษณะทางกายภาพของหญ้าหมักที่เสริมด้วยกล้วยน้าว้าสุก
และกากน้าตาลส้าหรับใช้เป็นส่วนผสมในอาหารกระต่าย
Physical characteristics of silage supplemented with ripe banana and molasses
for use as an ingredient in rabbit feed
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะทางกายภาพของหญ้าหมักที่เสริมด้วยกล้วยน้้าว้าสุกเพื่อใช้เป็นส่วนผสมในอาหารกระต่าย โดย
แบ่งหญ้าหมักออกเป็นสามสูตร สูตรละห้าซ้้า ได้แก่ สูตรที่ 1 หญ้าเฮมิลกินนี สูตรที่ 2 หญ้าเฮมิลกินนีผสมกล้วยน้้าว้าสุกและกากน้้าตาล และ
สูตรที่ 3 หญ้าเฮมิลกินนีผสมกล้วยน้้าว้าสุก โดยหมักหญ้าทั้งสามสูตรในขวดพลาสติกใสฝาเกลียวขนาด 1.4 ลิตร สูตรละ 5 ขวด ระยะเวลาการ
หมักนาน 29 วัน เมื่อครบก้าหนดจึงเปิดขวดเพื่อประเมินคุณภาพได้แก่ สี กลิ่น เนื้อสัมผัส และค่าความเป็นกรดด่าง และแปลผลออกมาเป็น
คะแนนคุณภาพ ซึ่งพบว่า หญ้าหมักทั้งสามสูตรมีคะแนนคุณภาพโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (P<0.05) โดยหญ้าหมักสูตรที่ 2
และ 1 มีคะแนนไม่ต่างกัน คือ 14.6 และ 13.2 คะแนน ในขณะที่หญ้าสูตรที่ 3 มีคะแนนคุณภาพรวมต่้าที่สุดคือ 12.8 คะแนน จากคะแนนเต็ม
25 โดยคะแนนของหญ้าหมักทั้งสามสูตรอยู่ในช่วงคะแนน 6-14 ซึ่งตามเกณฑ์คุณภาพของกรมปศุสัตว์ จัดอยู่ในหญ้าหมักคุณภาพปานกลาง
ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า หญ้าหมักสูตรที่มีการเสริมกล้วยน้้าว้าและกากน้้าตาล เป็นสูตรที่ดีที่สุด และสามารถพัฒนาต่อยอดใช้เป็นส่วนผสมในการ
ท้าอาหารกระต่ายได้ เช่น คุกกี้กระต่ายเพื่อเพิ่มความหลากหลายของสูตรอาหาร แต่ทั้งนี้อาจต้องพิจารณาการเลือกใช้หญ้า ชนิดอื่นเพื่อลด
ความเป็นกรดที่เกิดในหญ้าหมักและอาจส่งผลต่อการกินได้ในอนาคต หรือ ให้กินโดยเสริมอาหารหยาบชนิดอื่นเพื่อลดความเป็นกรด
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.
Keywords: Silage, ripe banana, rabbit feed
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................
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ผักตบชวา และไมยราพยักษ์ เสริมด้วยเศษข้าวที่เหลือในครัวเรือน
แต่หากจะให้กระต่ายโตไว และให้ผลผลิตสูง ควรใช้อาหารส้าเร็จรูป
ซึ่งมีจ้าหน่ายทั้งอาหารกระต่ายเอง หรืออาหารสุกรรุ่น อาหารไก่รุ่น
ให้กระต่ายกินเสริม ก็จะท้าให้กระต่ายแข็งแรงโตไวขึ้น โดยควรให้
อาหารชนิดอัดเม็ด กระต่ายกินอาหารไม่เปลือง จะกินอาหารแค่วัน
ละ 1-2 ขี ด /ตั ว /วั น ส้ า หรั บ น้้ า เป็ น สิ่ ง ที่ ก ระต่ า ยจะขาดไม่ ไ ด้
เช่ น เดี ย วกั บ คนและสั ต ว์ ช นิ ด อื่ น [6] หากจะจั ด ระบบการเลี้ ย ง
กระต่ า ยโดยอ้ า งอิ ง จากการให้ อ าหารสามารถแบ่ ง ได้ เ ป็ น สาม
ประเภทคือ ประเภทที่หนึ่งระบบเร่งรัดผลผลิต ใช้อาหารส้าเร็จรูป
อัดเม็ดแข็งอย่างเดียวโดยมีสารอาหารคือ โปรตีน 18 เปอร์เซ็นต์
ไขมัน 2.5 เปอร์เซ็นต์ เยื่อใยรวม 13-14 เปอร์เซ็นต์ พลังงานในรูป
TDN 600-680 กรัม รวมทั้งวิตามินและแร่ธาตุ ประเภทที่สอง ระบบ
กึ่ งเร่ งรั ด ผลผลิ ต ใช้ อ าหารประเภทเยื่ อ ใย เช่ น ใบผั ก หญ้ า พื ช
ตระกูลถั่วกินเต็มที่และเสริมด้วยอาหารข้นอัดเม็ดหรือกากเมล็ดพืช
และประเภทสุดท้ า ยคื อ ระบบการเลี้ ยงของเกษตรกร เลี้ ย งด้วย
อาหารประเภทเยื่อใยเป็นพื้นฐาน และอาหารอื่นๆ เท่าที่มี โดยไม่มี
โปรแกรมการให้อาหารที่แน่นอน [9] ดังนั้นจึงสามารถแบ่งอาหาร
ของกระต่ายอย่างกว้างๆ ได้เป็นสามประเภท คือ 1) อาหารหยาบ
ทั้งอาหารหยาบสดและอาหารหยาบแห้ง เช่น พืชตระกูลหญ้า ให้ได้
ทุกชนิด พืชตระกูลถั่วต่างๆ ได้เกือบทุกชนิดยกเว้นใบกระถินสด ผัก
ต่างๆ เศษเหลือจากครัวเรือน วัชพืชน้้าต่างๆ เป็นต้น 2) อาหารข้น
เช่ น เมล็ ด ธั ญ พื ช และหั ว และรากพื ช ที่ ใ ห้ แ ป้ ง ประมาณ 60-80
เปอร์เซ็นต์ โปรตีนจากเมล็ดถั่วและโปรตีนจากสัตว์และวิตามินแร่
ธาตุต่างๆ เป็นต้น และ 3) อาหารส้าเร็จรูป [8] ส้าหรับประเทศที่ยัง
ไม่พัฒนามากนักการใช้อาหารเม็ดส้าเร็จรูปเลี้ยงกระต่ายอาจมีไม่
เพียงพอหรือมีราคาแพงส้าหรับเกษตรกรรายย่อย ดังนั้น การพัฒนา
อาหารที่เป็นอาหารหยาบเป็นหลักและอาจเสริมแหล่งพลังงานอื่นๆ
เพิ่มเติมจะสามารถช่วยพัฒนาการเลี้ยงกระต่ายได้ เช่น การใช้ถั่ว
แลปแลป (Lablab purpureus) ทั้ ง ในรู ป สดหรื อ แห้ ง ร่ ว มกั บ
กากน้้าตาลก้อน แต่เมื่อเทียบกับการได้รับอาหารข้นเพียงอย่างเดียว
ก็ยังถือว่ายังให้ผลผลิตน้อยอยู่ [10] แต่อย่างไรก็ตามการใช้อาหาร
หยาบทดแทนอาหารข้นบางส่วนในสูตรอาหารก็จะช่วยลดต้นทุน
การผลิต และกระต่ายยังคงสามารถเจริญเติบโตและให้ผลผลิตได้
เช่น การใช้ถั่วฮามาต้าสดหรือแห้ง สามารถทดแทนอาหารข้นได้ถึง
50 เปอร์ เ ซ็ น ต์ โดยไม่ ท้ า ให้ ผ ลผลิ ต ลดลงในช่ ว งฤดู แ ล้ ง [11] มี
ค้าแนะน้าส้าหรับการให้อาหารเม็ดควรให้กระต่ายกินเพียง 5-10
เปอร์เซ็นต์ เท่านั้น ในขณะที่หญ้าแห้งหรือหญ้าสดกินได้ถึง 80-90
เปอร์เซ็นต์ ส่วนขนมขบเคี้ยวควรให้ในปริมาณน้อย [12] ส้าหรับพืช
ตระกูลหญ้ามีงานวิจัยที่ได้ทดลองใช้หญ้ากินนีแห้งแต่ไม่ควรกินอย่าง
เดียวเพราะจะท้าให้น้าหนักตัว ของกระต่ายลดลงได้ [11] นอกจาก
ประเภทของอาหารกระต่ายจะส่งผลกระทบต่อสมรรถภาพการให้ผล
ผลิ ต และการเจริญเติบ โตแล้ว ยั งส่ งผลกระทบถึ งพฤติ กรรมด้วย
เช่นกัน เช่น การให้อาหารที่มีส่วนผสมของหญ้าแห้งหรือหญ้าแห้ง
อย่างเดียวกระต่ายจะไม่แสดงพฤติกรรมผิดปกติ มีการกินในท่าทาง
ที่เป็นธรรมชาติ และกินได้นานขึ้น เมื่อเทียบกับการให้กระต่ายกิน

1. ค้าน้า
หญ้าหมัก (silage) จัดเป็นอาหารหยาบสดประเภทหนึ่ง หมายถึง
พืชอาหารสัตว์ชนิดต่างๆ ที่เก็บรักษาไว้ในสภาพความชื้นสูง ในที่ที่ไม่
มีอากาศ ซึ่งเป็นการเก็บถนอมพืชอาหารให้ สามารถเก็บไว้ใช้เลี้ยง
สัตว์ได้เป็นเวลานาน โดยส่วนประกอบต่างๆ และคุณค่าทางอาหาร
ไม่ เ ปลี่ย นแปลงหรือ เปลี่ยนแปลงน้ อยที่ สุด ซึ่ง นิ ยมใช้ ใ นฤดูที่ขาด
แคลนหญ้าสด [1] ปัจจัยที่ควบคุมคุณภาพพืชหมัก เช่น ชนิดของพืช
ควรมีเปอร์เซ็นต์น้าตาลสูงมากกว่า 6 เปอร์เซ็นต์เพื่อใช้เป็นอาหาร
ของจุลินทรีย์ที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการหมักซึ่งมีอยู่หลายชนิด
[2] พืชที่ใช้อายุไม่ควรแก่หรืออ่อนเกินไปควรมีเปอร์เซ็นต์ของวัตถุ
แห้งระหว่าง 25-35 เปอร์เซ็นต์ ในขั้นตอนการหมักหากคุณภาพพืช
ไม่ เ หมาะสมสามารถเติ ม สารช่ ว ยหมั ก เพื่ อ เร่ ง การหมั ก ได้ เช่ น
กากน้้าตาล ร้าละเอียด มันเส้น และเมล็ดธัญพืช เป็นต้น [1] โดยสาร
เสริมที่ใส่ลงไปในหญ้าหมักมีวัตถุประสงค์เพื่อ ลดความชื้น และเพิ่ม
ปริมาณน้้าตาลให้กับจุลินทรีย์เพื่อให้เกิดการสร้างกรดแลคติคใน
กระบวนการหมักซึ่งเป็นกรดที่ท้าให้หญ้าหมักยังคงสภาพการหมัก
ดองได้ตลอด ซึ่งการท้าหญ้าหมักเป็นวิธีการถนอมอาหารที่เกษตรกร
และนักวิจัยได้ท้า และทดลองอย่างต่อเนื่องโดยการใช้พืชชนิด และ
สารเสริมชนิดต่างๆ เพื่อใช้เลี้ยงโคกระบือเป็นต้น [2,3]
ส้าหรับกล้วยน้้าว้า ใช้เป็นอาหารทั้งคนและสัตว์หลายๆ ชนิด [4]
เช่น ใช้เลี้ยงปลา สุกร และ ไก่ เป็นต้น โดยผลกล้วยเมื่อแก่เต็มทีจ่ ะมี
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 ท้าให้สัตว์ ได้รับพลังงานในเวลารวดเร็ว และมีความแข็งแรง
เร็วขึ้น การน้าผลกล้วยหมักร่วมกับอาหารหยาบคุณภาพต่้า เช่น
ฟางข้ า ว ชานอ้ อ ย ผั ก ตบชวา น้้ า ตาลจากผลกล้ว ยจะเป็น ตัวเร่ง
ปฏิ กิ ริ ย าการหมั ก ให้ เ ร็ ว ขึ้ น ท้ า ให้ อ าหารหมั ก มี คุ ณ ภาพดี ขึ้ น
นอกจากนั้ น การใช้ ก ล้ ว ยสุก เป็น แหล่งพลังงานเสริม ส้ า หรับโคกระบือ ซึ่งเลี้ยงด้วยฟางหมักยูเรีย หรือชานอ้อยหมักยูเรีย จะท้าให้
สัตว์กินอาหาร และใช้ประโยชน์จากอาหารมากขึ้น [5]
กระต่ายเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กที่เลี้ยงง่าย กินอาหาร
ไม่เลือก แพร่ขยายพันธุ์ได้เร็ว มีประสิทธิภาพในการผลิตสูง และมี
วงจรในการผลิตสั้น [7] กระต่ายเป็นสัตว์ที่กินพืชเป็นอาหารเท่านั้น
ต่างจากสัตว์ฟันแทะที่กินได้ทั้งเนื้อและพืช ทั้งนีจ้ ัดได้ว่ากระต่ายเป็น
สัตว์ที่ใช้ประโยชน์จากอาหารได้อย่างกว้างขวางเมื่อเปรียบเทียบกับ
สัตว์กระเพาะเดี่ยวด้วยกัน ตั้งแต่การใช้เศษอาหารในครัวเรือน เศษ
ผั ก หรื อ เศษเหลื อ ทางการเกษตร จนถึ ง การใช้ ป ระโยชน์ จ าก
อาหารเม็ ด [8] รวมไปถึ ง ใบไม้ เ กื อ บทุ ก ชนิ ด ใบกล้ ว ย ใบต้ า ลึ ง
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อาหารผสมระหว่างธัญพืชและผลไม้ (Muesli) เพียงอย่างเดียวที่
พบว่า กระต่ายใช้ระยะเวลาในการกินอาหารน้อยกว่า และอยู่เฉยๆ
มากกว่า [13] ดังนั้น อาหารของกระต่ายจึงควรจะต้องมีส่วนผสม
ของหญ้าสดหรือหญ้าแห้งเป็นองค์ประกอบหลักเพื่อให้สัตว์มีความ
สมดุลด้านการเจริญเติบโตและพฤติกรรมที่เป็นปกติ ตัวอย่างสูตร
อาหารกระต่ายในประเทศไทยที่ แนะน้า เช่น ให้หญ้าสดเต็มที่และ
เสริมด้วยเมล็ดธัญพืชกับถั่วต่างๆ เช่น ถั่วเขียว ถั่วลิสง สัดส่วน 4:1
ตั้งให้กระต่ายกินเต็มที่ ใบหญ้าสดผสมใบพืชตระกูลถั่วเต็มที่ และให้
มันเส้นตากแห้งบดผสมกับเมล็ดถั่วต่างๆ สัดส่วน 3:1 หรือ เศษเหลือ
จากพืชผักต่างๆ เต็มที่ และให้เมล็ดธัญพืชตั้งให้กระต่ายกินเต็มที่
เป็ น ต้ น [8] ส้ า หรั บ ค้ า ว่า คุ กกี้ ก ระต่า ยนั้ น หมายถึ ง อาหารเสริม
ส้าหรับกระต่ายที่ขึ้นรูปเหมือนคุกกี้ คุกกี้กระต่ายมีคุณค่าทางอาหาร
ค่อนข้างสูง ทั้งโปรตีน พลังงาน แร่ธาตุ วิตามิน และเยื่อใย เหมาะ
ส้าหรับกระต่ายทุกวัย ให้กระต่ายกินเป็นอาหารเสริม กรมปศุสัตว์ได้
มีการพัฒนาคุกกี้กระต่ายขึ้นมาเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับถั่วอาหารสัตว์
แห้ งที่ ป่ น ละเอี ย ด [14] โดยสู ต รที่ ก รมปศุ สั ต ว์ ไ ด้ ท ดลองท้ า และ
แนะน้าให้เกษตรกรท้าไว้ใช้เลี้ยงกระต่ายเอง คือ ถั่วคาลวาลเคดแห้ง
40 เปอร์เซ็นต์ ผสมกับกล้วยน้้าว้าสุก 60 เปอร์เซ็นต์เพื่อท้าหน้าที่
เป็นตัวเชื่อมให้ขึ้นรูปได้ ซึ่งในตลาดสัตว์เลี้ยงในประเทศไทยหรือ
กลุ่มผู้เลี้ยงกระต่ายได้มีการท้าคุกกี้ส้าหรับกระต่ายในหลายๆ สูตร
โดยมีวัตถุดิบหลักสองส่วนคือหญ้าแห้งและตัวประสานซึ่งนิยมใช้
ผลไม้ เ ป็ น หลั ก ในประเทศไทยมี ผ ลไม้ หรื อ ผัก หลากหลายชนิดที่
สามารถน้ามาใช้เป็นอาหารกระต่ายได้ ตัวอย่างงานวิจัยเช่นการใช้
มันเทศสีม่วง และฟักทองไทยเป็นตัวประสานร่วมกับใช้หญ้าเนเปียร์
เป็นแหล่งอาหารหยาบสด ซึ่งพบว่ามีคุณค่าทางอาหารในระดับ ที่ดี
[15] แต่อย่างไรก็ตาม การเลี้ยงสัตว์ในปัจจุบันต้องค้านึงถึงต้นทุน
การผลิ ต เป็ น หลั ก ดั ง นั้ น หากสามารถหาวั ต ถุ ดิ บ ที่ ห าได้ ง่ า ยใน
ท้องถิ่นมาใช้เลี้ยงสัตว์เพื่อให้เกิดความหลากหลายก็จะเกิดประโยชน์
มากขึ้น ในการศึกษาครั้งนี้จึงทดลองท้าหญ้าหมักสูตรต่างๆ และ
ทดสอบคุ ณ ภาพเบื้ อ งต้ น ก่ อ นน้ า ไปเป็ น ส่ ว นประกอบของคุ ก กี้
กระต่ายเพื่อทดแทนหญ้าสดหรือหญ้าแห้ง โดยมีความสนใจในหญ้า
เฮมิ ลกิ น นี ซึ่ ง เป็ น หญ้าที่ พ บได้ทั่ ว ไปในพื้ น ที่ สาธารณะภาคกลาง
น้ามาหมักร่วมกับกากน้้าตาลและเพิ่มกล้วยน้้าว้าสุกซึ่งปกติในหญ้า
หมักส้าหรับสัตว์เคี้ยวเอื้องทั่วไปจะไม่มีการเสริมผลไม้หรือผักลงไป
หญ้าเฮมิลกินนี (Panicum maximum, hamil guinea) เป็นหญ้า
อาหารสัตว์ในตระกูลหญ้ากินนี ที่ปัจจุบันองค์การส่งเสริมกิจการโค
นมแห่งประเทศไทย อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ใช้เป็นหญ้า ชนิดหลักใน
การท้าหญ้าหมักเพื่อใช้ภายในฟาร์ม เนื่องจากขึ้นและขยายพันธุ์ได้
ง่าย และให้ผลผลิตสูง ส้าหรับกล้วยน้้าว้าจัดเป็นแหล่งของวิตามินที่
สามารถน้ามาใช้เลี้ยงกระต่ายและหาได้ง่ายทั่วไปตามบ้านเรือนของ
เกษตรกรเอง ซึ่ งการใช้ ห ญ้ า หมั ก น้ า มาใช้ เ ลี้ ยงกระต่า ยยังไม่พบ
รายงานการวิ จั ย ในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ งการแปรรู ป
ออกมาเป็นคุกกี้กระต่าย ส้าหรับงานวิจัยของต่างประเทศ พบว่า
สามารถให้ ก ระต่ า ยกิ น หญ้ า หมั ก ได้ เช่ น ใช้ ห ญ้ า หมั ก ชนิ ด ต่ า งๆ
ข้ า วโพดหมัก มั น เทศหมัก ใบของหั ว บี ท และใบข้ าวโพดหมัก 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 งานวิจัย ครั้งนี้จึ งมีวั ตถุประสงค์เพื่ อ ศึ กษาลัก ษณะทาง
กายภาพของหญ้าหมักที่เสริมด้วยกล้วยน้้าว้าสุกเพื่อใช้เป็นส่วนผสม
ในอาหารกระต่ายเบื้องต้นก่อนที่จะได้พัฒนาต่อยอดหาสัดส่วนที่
เหมาะสมเพื่อผสมกับวัตถุดิบอื่นๆ ส้าหรับท้าคุกกี้กระต่ายต่อไป

2. วิธีด้าเนินการวิจัย
2.1 การท้าหญ้าหมัก
ใช้ ห ญ้ า เฮมิ ล กิ น นี ทั้ ง ต้ น อายุ 3 เดื อ นจากแปลงหญ้ า ของ
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) โดยอัดให้แน่นเพื่อไล่อากาศออกให้ได้มากที่สุด
เมื่ อ บรรจุเ รีย บร้ อยจึงน้ า ไปเก็ บไว้ใ นถุ งด้า เพื่ อ ไม่ใ ห้ โดนแสงเป็น
ระยะเวลา 29 วัน
2.2 การเก็บข้อมูล
เมื่อครบก้าหนดจึงสุ่มตัวอย่างในแต่ละขวดมาวิเคราะห์ ลักษณะ
ทางกายภาพเบื้องต้น ได้แก่ กลิ่น สี เนื้อสัมผัส โดยนักวิจัย ตลอดจน
วัดค่าความเป็นกรดด่าง (pH) โดยสุ่มตัวอย่าง 20 กรัมจากทุกขวดใส่
ลงในบิกเกอร์และละลายด้วยน้้ากลั่น 180 มิลลิลิตร ปั่นด้วยเครื่อง
ปั่น กรองด้วยผ้าขาวบางสองชั้น น้้าที่ได้น้ามาวัดค่า pH ด้วย pH
meter ทั้งนี้ การประเมินจะอ้างอิงตามมาตรฐานการประเมินพืช
หมั ก ของกรมปศุ สั ตว์ [18] โดยการให้ ค ะแนนคุ ณภาพและน้าผล
คะแนนมารวมกัน โดยใช้แบบประเมินดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แบบประเมินคุณภาพพืชหมักทางกายภาพ
ลักษณะกายภาพ
รายละเอียด
1. กลิ่น
- ห อ มคล้ า ย ก ลิ่ น ผลไม้ ด อ ง ห รื อ
น้้าส้มสายชู
- ไม่หอม มีกลิ่นฉุนเล็กน้อย
- มีกลิ่นฉุนมาก และเหม็นเล็กน้อย
- เหม็นเน่า หรือมีกลิ่นรา

คะแนน
9-12
5-8
1-4
0
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2. เนื้อพืชหมัก

- แน่น มีส่วนใบและล้าต้นที่ยังคงสภาพ
เดิมและไม่มีสิ่งเจือปน
- แน่ น มี ส่ ว นใบและล้ า ต้ น เปื่ อ ยยุ่ ย
เล็กน้อยลื่นเป็นเมือก
- แน่น ส่วนใบและล้าต้นเปื่อยยุ่ยมาก มี
สิ่งเจือปน
- เละเป็นเมือก และสกปรกมาก
- เหลืองอมเขียว หรือ สีกากี
- เขียวอมเหลือง หรือ เขียวเข้ม
- น้้าตาลทอง
- น้้าตาลเข้ม หรือ ด้า
3.5-4.2
4.4-4.7
4.7-5.1
มากกว่า 5.1

พบว่า เนื้อของพืชหมักไม่เละยังคงสภาพเดิม แต่บางขวดจะพบเชื้อ
ราบริเวณปากขวดเท่านั้น ซึ่งในการน้าไปใช้เลี้ยงสัตว์จ้าเป็นต้องตัก
ส่วนนี้ทิ้งไม่ควรให้สัตว์กิน
ค่ า pH ค่าความเป็นกรดด่างของพื ชหมั กที่ดี เมื่ อทดสอบด้ ว ย
กระดาษลิตมัส อยู่ในช่วง 3.5-4.2 และไม่ควรสูงกว่านี้ หรือเป็นกรด
มากเกินไป [18] ซึ่งจากการศึกษาโดยการใช้ pH meter พบว่า ค่า
ส่วนใหญ่จะต่้ากว่าช่วงที่ก้าหนด และไม่สามารถให้คะแนนได้ การที่
ค่าความเป็นกรดต่้าเกินไปหมายถึง กระบวนการหมักในช่วงท้า ยมี
การผลิตกรด หรือ มีแบคทีเรียชนิดที่ทนกรดในปริมาณมาก ซึ่งอาจ
พบได้กรณีพืชหมักมีวัตถุแห้งน้อยเกินไป ส่งผลให้แบคทีเรียที่ผลิต
กรดแลคติคต้องท้างานมากเพื่ออให้หญ้านั้นอยู่ในสภาพหมักดองได้
หากน้าไปใช้เลี้ยงสัตว์อาจจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ เนื่องจาก
อาจจะส่งผลให้เกิดสภาวะกระเพาะเป็นกรดในสัตว์กรณีได้รับพืช
หมักที่เป็นกรดจัดในปริมาณมาก [20] ดังนั้น ในการศึกษาครั้งนี้จึง
ไม่สามารถให้คะแนนคุณภาพได้เมื่อเทียบกับเกณฑ์ในตารางที่ 1
คะแนนคุณภาพโดยรวม เมื่อประเมินค่าที่ได้อ้างอิงจากตารางที่
1 พบว่า หญ้าหมักทั้ง 3 สูตรพบว่ามีคุณภาพปานกลาง

3-4
2
1

0
3. สี
3
2
1
0
4. pH
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
ข้ อ มู ล ทั้ งหมดน้ า มาวิ เ คราะห์ ค วามแปรปรวนโดยใช้ แ ผนการ
ทดลองแบบสุ่ ม ตลอดจ้ า นวน 3 กลุ่ ม ทดลองๆ ละ 5 ซ้้ า และ
เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วยวิธี DMRT ที่ระดับความ
เชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์
2.4 สถานที่และระยะเวลาในการวิจัย
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ อ.คลองหลวง จ.ปทุ ม ธานี ระหว่ า งเดือน
กรกฎาคม ถึง สิงหาคม 2563

ตารางที่ 2 ลักษณะทางกายภาพของหญ้าหมักส่วนใหญ่ทั้งสามสูตร
สูตร
1.

เนือสัมผัส
ราบ้างเล็กน้อยบาง
ขวดบริเวณปาก
ขวด
ใบไม่เละยังคง
สภาพเดิม
2.
เหลืองอมเขียว หอมเปรี้ยวคล้ายผลไม้ มีราบ้างเล็กน้อย
ดองฉุนเล็กน้อย
บางขวดบริเวณ
ปากขวด
ใบไม่เละยังคง
สภาพเดิม
3.
น้้าตาลทอง
เปรี้ยวแบบจางๆคล้าย มีราบริเวณปาก
ของดอง ไม่ฉุน
ขวดเป็นบางขวด
ใบเปื่อยเล็กน้อย
แต่ยังคงสภาพเดิม
หมายเหตุ: สูตร 1 คือ หญ้าเฮมิลกินนีอย่างเดียว, สูตร 2 คือ หญ้าเฮมิลกินนี+
กล้วย+กากน้้าตาล, สูตร 3 คือ หญ้าเฮมิลกินนี+กล้วย

3. ผลการทดลองและวิจารณ์
สี สีของหญ้าหมักเป็นดัชนีที่บอกถึงคุณภาพของหญ้าหมักได้เป็น
อย่างดี หญ้าหมักคุณภาพดีจะมีสีเหลืองอมเขียว ส่วนหญ้าหมักที่มีสี
น้้าตาลไหม้หรือด้า บ่งบอกถึงระยะการหมักเกิดความร้อนสูงเกินไป
การบรรจุและการอัดไม่ดี [19] จากการสังเกตพบว่า หญ้าหมักส่วน
ใหญ่ มี สี ตั้งแต่สีน้ า ตาลทองขึ้ น ไป ไม่ พ บส่ ว นที่เ ป็น สีด้า ดังนั้นเมื่อ
ประเมินคุณภาพจึงมีคะแนนเฉลี่ยในช่วง 1.2-1.8 ซึ่งไม่แตกต่างกัน
ทางสถิติ (P>0.05)
กลิ่น หญ้าหมักที่ดีกลิ่นจะไม่ฉุน หากมีกลิ่นฉุนสัตว์จะไม่กินหรือ
กิ น ก็ จ ะกิ น ได้ น้ อ ย กลิ่ น ที่ เ กิ ด เป็ น กลิ่ น ของกรดบิ ว ไทริ ค หรื อ
แอมโมเนีย หรือ กลิ่นเหม็นอับ ไม่ควรจะน้าไปให้สัตว์กิน [19] ซึ่ง
การศึกษาครั้งนี้ พบว่า เมื่อเปิดขวดกลิ่นที่รับรู้ได้คือกลิ่นผลไม้ดอง
ผสมกับกลิ่นฉุนเล็กน้อย เป็นกลิ่นที่เหมือนกับหญ้าหมักตามฟาร์มโค
นมทั่วไป
เนือสัมผัส หญ้าหมักที่มีเนื้อหยาบแสดงว่าประกอบไปด้วยล้าต้น
และเมล็ดเป็นส่วนใหญ่ หรือพืชที่ตัดมาค่อนข้างแก่ส่งผลให้การย่อย
ได้ต่้า [19] และเนื้อของพืชหมักต้องไม่เป็นเมือก ไม่เละ เอามือถูเนื้อ
พื ชไม่ ห ลุ ด ออก ไม่ มี ร าหรื อ ส่ ว นบู ด เน่ า [18] ซึ่ งจากการทดสอบ

สี
น้้าตาลทอง

กลิ่น
คล้ายผลไม้ดองแต่มี
กลิ่นฉุนเล็กน้อย

ตารางที่ 3 ค่าความเป็นกรดด่างและคะแนนคุณภาพของหญ้าหมัก
สูตรต่างๆ
หญ้าหมักสูตร
1. หญ้าเฮมิลกินนี
2. หญ้าเฮมิลกินนี+กล้วยน้้าว้าสุก+กากน้้าตาล
3. หญ้าเฮมิลกินนี+กล้วยน้้าว้าสุก
sig.

pH
2.73a
2.47b
2.39b
**

หมายเหตุ: อักษร ab ที่ก้ากับในค่าเฉลี่ยแนวตั้งที่แตกต่า งกันมีความแตกต่า ง
อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ 95 เปอร์เซ็นต์
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ตารางที่ 4 คะแนนคุณภาพของหญ้าหมักสูตรต่างๆ
หญ้า
คะแนนคุณภาพ (คะแนนเต็ม)
เกณฑ์
หมัก
pH สี
กลิ่น เนือสัมผัส รวม
คุณภาพ
สูตร
(6) (3)
(12) (4)
(25)
1
1.2a
8.0a
4.0a
13.2ab ปานกลาง
a
a
a
2
1.8
8.8
4.0
14.6a ปานกลาง
3
1.2a
8.8a
2.8b
12.8b ปานกลาง
sig.
ns
ns
**
*
ab
หมายเหตุ: อักษร ที่ก้ากับในค่าเฉลี่ยแนวตั้งที่แตกต่า งกันมีความแตกต่า ง
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
ข้ อ มู ล เบื้ อ งต้ นที่ ได้ สามารถน้ า มาเป็ นส่ วนผสมในการท้าคุกกี้
กระต่ายได้แต่อาจจะต้องลดสัดส่วนหญ้าหมักลงเพื่อลดปัญหาเรื่อง
ความเป็นกรดโดยอาจผสมกับหญ้าสดและฟักทองจากงานทดลองที่
ผ่ า นมา [15] ทั้ ง นี้ ง านวิ จั ย ที่ จ ะด้ า เนิ น การต่ อ เป็ น การวิ เ คราะห์
คุณภาพทางเคมีต่อไปเพื่อยืนยันผลทั้งทางเคมีและกายภาพ
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บทคัดย่อ
ภาวะความชราของผิวหนังเกิดจากการที่ผิวได้รับปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพผิวไปจากปกติ จากการศึกษาพบว่า
มลพิษทางอากาศสามารถเกิดผลเชิงลบต่อสุขภาพผิวได้บ่อยและมีอุบัติการณ์สูง มลพิษทางอากาศที่มีผลลบต่อสุขภาพผิวมี 5 ชนิด ได้แก่
มลพิษที่มีสถานะก๊าซ มลพิษตกค้างยาวนาน ฝุ่นละออง โลหะหนัก และมลพิษจากจราจร โดยมี 4 กลไกที่ทาให้เกิดการเสื่อมนาไปสู่ภาวะความ
ชราของผิวหนัง คือ การยับยั้งการทางานของสารต้านอนุมูลอิสระ ก่อให้เกิดการอักเสบและความผิดปกติของเกราะคุ้มกันผิว การกระตุ้นการ
ทางานของ AhR (Aryl hydrocarbon Receptor) และการปรับเปลี่ยนจุลินทรียป์ ระจาถิ่นของผิว นอกจากนี้ยังสามารถสร้างผลกระทบผ่าน
หลายระบบของร่างกาย ส่งผลให้เกิดการแสดงออกถึงภาวะผิวหนังแก่ชราอย่างการสร้างเม็ดสี ริ้วรอยที่ผิวก่อนวัยอันควร อาการระคายเคือง
ทางผิวหนังและภาวะผิวบอบบางไวต่อสิ่งกระตุ้น การสัมผัสมลพิษทางอากาศสัมพันธ์กับการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่นเกินสมดุล สร้างความ
เสียหายต่อเซลล์ผิวชั้นหนังกาพร้า เนื่องจากเกิดการยับยั้งการทางานของสารต้านอนุมูลอิสระ ลดระดับวิตามินซีและวิตามินอีในไมโตคอนเดรีย
ส่งผลทาให้ไมโตคอนเดรียเสียความสามารถในการต้านสารอนุมูลอิสระ เพิ่มการสะสมความเสื่อมจนกลายเป็นภาวะผิวแก่ชรา การดูแลผิวด้วย
การลดผลกระทบจากการสัมผัสมลพิษทางอากาศทาได้โดยการใช้สารต้านอนุมูลอิสระกลุ่มสารฟลาโวนอยด์ การใช้เครื่องสาอางที่มีส่วนผสม
ของจุลินทรีย์ชนิดดี การใช้สารต้าน AhR การให้ความสาคัญกับการขจัดสิ่งสกปรกบนผิว การปกป้องผิวด้วยครีมที่มีลกั ษณะเป็นฟิล์ม การใช้
ผลิตภัณฑ์ป้องกันผิวสูญเสียน้า เพิ่มความแข็งแรงของเกราะป้องกันผิว และการหลีกเลี่ยงการชะล้างผิวมากเกินไป
คาสาคัญ: มลพิษทางอากาศ ความแก่ชราของผิวหนัง ความเสื่อมของผิวหนัง สารออกฤทธิ์ 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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3.1 ลักษณะของมลพิษทางอากาศชนิดต่าง ๆ
3.2 กลไกของมลพิ ษ ทางอากาศที่ มี ผ ลต่ อ กระบวนการเสื่ อ มที่
นาไปสู่ภาวะความชราของผิวหนัง
3.3 ผลกระทบของมลพิษทางอากาศที่มีต่อความเสื่อมของผิวหนังที่
นาไปสู่ภาวะความชรา
3.4 แนวทางการป้องกันหรือลดผลกระทบของผิว จากการสัมผัส
มลพิษทางอากาศ

1. บทนา (Introduction)
ภาวะความชราของผิ ว หนั ง (Skin Aging) เป็ น ปรากฏการณ์
ตามธรรมชาติ ข องสิ่ งมี ชีวิ ต ที่ พ บได้ เมื่ อ อายุ เพิ่ ม ขึ้ น เป็ น ผลจาก
ปัจจัยภายในที่ทาให้เกิดความเสื่อมโทรมตามกาลเวลาของร่างกาย
หรือการได้รับ ปัจ จัยภายนอกที่มี ผลกระทบต่อการเปลี่ ยนแปลง
สภาพผิ ว ไปจากปกติ อาทิ แสงแดด มลภาวะต่ า ง ๆ เป็ น ต้ น
ลักษณะที่มองเห็นได้จากภายนอกที่บ่งชี้ภาวะความชราของผิวหนัง
ได้แก่ ความหยาบกร้าน ภาวะผิวแห้ง สูญเสียความชุ่มชื้น การเกิด
ริ้วรอยเหี่ยวย่น ผิวขาดความยืดหยุ่น และมีภาวะเม็ดสีผิดปกติ ทา
ให้มีจุดด่างดา หรือกระเพิ่มมากขึ้น ด้วยเหตุนี้การปรากฎสัญญาณ
ความเสื่อมของผิวจึงสามารถส่งผลเชิงลบต่อภาวะจิตใจและอารมณ์
ตลอดจนอาจกระทบต่ อพฤติก รรมการดาเนิ น ชีวิต อาทิ เกิด ผล
กระทบเชิงลบต่อบุคลิกภาพและลดระดับความมั่นใจในตนเองลงได้
โดยเฉพาะในเพศหญิง [1]
โดยทั่ ว ไปเมื่ อ กล่ าวถึ งผลกระทบจากมลพิ ษ ทางอากาศ คน
ส่วนมากมักให้ความสนใจเรื่องโรคระบบทางเดินหายใจ อาทิ โรค
ปอด โรคเกี่ยวกับระบบไหลเวียนโลหิต โรคหัวใจและหลอดเลือด
เป็นต้น ในขณะที่ผลกระทบของมลพิษทางอากาศต่อสุขภาพผิวไม่
ค่อยถูกกล่าวถึง ทั้งที่ข้อมูลจากการศึกษาพบว่ามลพิษทางอากาศ
สามารถส่งผลกระทบอย่างมากต่อสุขภาพผิวได้ ซึ่งมีรายงานของ
ประเทศกลุ่มอุตสาหกรรม รวมถึงประเทศในแถบเอเชียที่ ประสบ
ปั ญ หาภาวะมลพิ ษ ทางอากาศ ว่ า พบอุ บั ติ ก ารณ์ ค วามผิ ด ปกติ
เกี่ยวกับการเกิดภาวะผิวบอบบาง (Sensitive Skin) ที่เป็นปัญหา
จากความบกพร่องของกลไกปกป้องสารหรือสิ่งแปลกปลอมของ
ผิวหนัง (Skin Barrier) มากขึ้น [2] ด้วยเหตุว่าผิวหนังเป็นอวัยวะที่
ทาหน้าที่เสมือนเกราะป้องกันด่านแรก จึงมีโอกาสสูงในการสัมผัส
กับ สารมลพิษ ทางอากาศได้ โดยตรง และผิ วหนั งมี กลไกการเกิ ด
ภาวะเสื่อมจากการสัมผัสมลพิษที่แตกต่างจากอวัยวะอื่น [3] ด้วย
เหตุ นี้ แ นวทางในการชะลอการเกิ ด ความเสื่ อ มขอ งผิ ว หนั ง
จาเป็นต้องได้รับการบารุงและปกป้องที่เหมาะสม [1]

4. เนื้อหา
4.1 ลักษณะของมลพิษทางอากาศชนิดต่าง ๆ
ในปี ค.ศ. 2014 ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกระบุว่า ทั่วโลก
มีผู้เสียชีวิตก่อนวัยอันควร จานวน 7 ล้านคน จากการได้รับมลพิ ษ
ทางอากาศเข้าสู่ร่างกาย จึ งกาหนดให้มลพิษทางอากาศเป็นความ
เสี่ยงด้านสุขภาพทางสิ่งแวดล้อมที่ใหญ่ที่สุดของโลก [4] สอดคล้อง
กับรายงานจากสานักงานปกป้องสิ่งแวดล้อม ประเทศสหรัฐอเมริกา
(Environmental Protection Agency -EPA) ว่ า มี ช าวอเมริ กั น
กว่า 142 ล้านคนที่พักอาศัยอยู่ในเขตคุณภาพอากาศต่ากว่าเกณฑ์
มาตรฐานก าหนด ซึ่ ง นั บ เป็ น ความเสี่ ย งทางสุ ข ภาพที่ มี ผ ลต่ อ
คุณภาพชีวิตประชากร และข้อมูลเรื่องการจาแนกประเภทมลพิษ
ทางอากาศจากการศึก ษาของ Mancebo และ Wang [5] พบว่า
มลพิษทางอากาศที่มีผลต่อสุขภาพผิว สามารถจาแนกตามลักษณะ
ได้ 5 ชนิด ได้แก่
4.1.1 มลพิษที่มีสถานะเป็นก๊าซ (Gaseous pollutants) ได้แก่
ก๊ า ซไนโตรเจนออกไซด์ (NOx) ก๊ า ซซั ล เฟอร์ ไดออกไซด์ (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 OrganicPollutants: POPs) มีมากกว่า 400 ชนิด มีสารสาคั ญ คือ 2, 3,
7, 8-tetrachlorodibenzoparadioxin (TCDD) จัดอยู่ในประเภท
สาร Polychlorinated biphenyls dioxin มี ช่ ว งระยะสลายตั ว
ประมาณ 7 – 11 ปี เนื่ องจากสามารถแพร่ก ระจายได้ระยะไกล
และสะสมได้ในสิ่งมีชีวิตโดยเฉพาะมนุษย์และสัตว์ จากการศึกษา
ของ Schecter และคณะ [6] พบว่ า สารประกอบไดออกซิ น
สามารถปนเปื้อนในดินได้ด้วยความเข้มข้นระดับสูง และลดระดับ
ความเข้มข้นลงเมื่อปนเปื้อนในอากาศ แต่ยังคงสามารถส่งผลต่อ
การตกค้างในสิ่งมีชีวิต พืช และอาหารได้ เนื่องจากสารประกอบได
ออกซินสามารถจับกับไขมันและเยื่อหุ้มเซลล์ไขมัน

2. วัตถุประสงค์งานวิจัย
เพื่อชี้ชัดว่ามลพิษทางอากาศส่งผลต่อการชราภาพของ
ผิวหนังโดยตรง โดยภาวะผิวหนังแก่ชราคือมีการสร้างเม็ดสี ริ้วรอย
ทีผ่ ิวก่อนวัยอันควร อาการระคายเคืองทางผิวหนังและภาวะผิว
บอบบางไวต่อสิ่งกระตุ้น

3. ขอบเขตการวิจัย
เป็นการศึกษาทบทวนวรรณกรรม ทบทวนข้อมูลความรู้เรื่อง
ความเสื่อมของผิวหนั งที่เกิดขึ้น จากการสัมผัสมลพิษ ทางอากาศ
โดยต้องการรวบรวมความรู้ที่ถูกต้องเรื่องสาเหตุ รูปแบบการส่งผล
กระทบ ตลอดจนแนวทางในการป้องกัน หรือชะลอความเสื่อมชรา
ของผิวหนัง ภายใต้ขอบเขตเนื้อหาดังต่อไปนี้

4.1.3 ฝุ่ น ละออง (Particulate matter: PM) เป็ น ส่ ว นผสม
ระหว่างของเหลว หรือละอองของแข็งที่ลอยตัวปะปนกับ ก๊าซใน
อากาศ ได้แก่ PM 0.1, PM 2.5 และPM 10 คือ ละอองฝุ่นที่มีเส้น
ผ่านศูน ย์ก ลางน้ อยกว่า 0.1 มิล ลิเมตร, น้ อยกว่า 2.5 มิ ล ลิเมตร
และระหว่าง 2.5 – 10 มิลลิเมตร
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4.2 กลไกของมลพิ ษ ทางอากาศที่ มีผลต่ อกระบวนการเสื่ อ มที่
นาไปสู่ภาวะความชราของผิวหนัง
จากหลักฐานการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ที่มีในปัจจุบั นพบว่ า
เมื่ อ ผิ ว หนั งสั ม ผั ส หรื อ ได้ รั บ สารต่ า ง ๆ จากมลพิ ษ ทางอากาศ
สามารถกระตุ้นกลไกที่ มีผลกระทบต่ อ การเกิด ภาวะผิวชราได้ 4
กลไก

การได้ รั บ ฝุ่ น ละอองเข้ า สู่ ร ะบบต่ า ง ๆ ของร่ า งกาย อาจ
ก่อให้เกิดผลแทรกซ้อนจากอันตรายแฝงของสารอื่น ๆ ที่ปะปนมา
กับฝุ่นละอองได้ด้วย อาทิ แบคทีเรีย สารก่อมะเร็ง กรด มลพิ ษ
ตกค้างยาวนานและธาตุโลหะต่างๆ [7]
ตารางที่ 1 เกณฑ์กาหนดมาตรฐานฝุ่นละเอียด (PM 2.5)
ประเทศ
ที่ หรือ องค์กรที่กาหนด
เกณฑ์
1 องค์การอนามัยโลก
องค์กรพิทักษ์
2
สิ่งแวดล้อม (USEPA)
3 สหภาพยุโรป
ประเทศไทย
4 โดยคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง
(ไมโครกรัม/
ลูกบาศก์เมตร)
ไม่ควรเกิน 25

ค่าเฉลี่ยรายปี
(ไมโครกรัม/
ลูกบาศก์เมตร)
10

35

12

-

25

ไม่เกิน 50

ไม่เกิน 25

4.2.1 การยับยั้งการทางานของสารต้านอนุมูลอิสระ โอโซน (O3)
เป็นมลพิษทางอากาศที่สามารถส่งผลกระทบโดยตรงต่อชั้ นผิวที่
มองเห็นได้ นาไปสู่การเพิ่มการแสดงออกของยีนที่ เกี่ยวข้อง และ
เกิดภาวะผิวแก่ก่อนวัย อย่างการเกิดความผิดปกติของเม็ดสีหรือ
กระ มีการสร้างสารอนุมูลอิสระปริมาณสูง ตลอดจนนาไปสู่การ
อั ก เสบของเซลล์ ผิ ว ได้ [2] ในปี ค.ศ. 2013 มี ก ารทดลองโดยใช้
เซลล์ คี ร าติ โนไซต์ จ ากชั้ น ผิ ว หนั งของมนุ ษ ย์ (Normal Human
Epidermal Keratinocytes: NHEKs) น าไปสั ม ผั ส กั บ โอโซนใน
ระดับใกล้เคียงกับโอโซนตามธรรมชาติ ส่งผลให้ DNA เสียหาย เกิด
การลดระดับความสามารถในการสร้างพลังงาน ATP และลดระดับ
ระดับเซอทูอิน 3 จึงเปลี่ยนแปลงการทางานของไมโตคอนเดรีย ทา
ให้ เ สี ย ความสามารถในการผลิ ต เอนไซม์ ช นิ ด Superoxide
dismutase 2 ที่ใช้กาจัดอนุมูลอิสระได้ลดลง [9]
ในปี ค.ศ. 2006 ได้ศึกษาผลกระทบในมนุษย์ที่มีโอกาสสัมผัส
โอโซนตามธรรมชาติ ในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ โดยใช้วิธีประเมินการ
เปลี่ยนแปลงทางชีวเคมี และทางคลินิกที่เกิดขึ้นกับผิวหนัง พบว่า
ร่ า งกายมี ร ะดั บ วิ ต ามิ น อี ล ดลง 70% และเกิ ด ภาวะ Lipid
hydroperoxide (LOOHs) จ า ก ไข มั น ช นิ ด ไม่ อิ่ ม ตั ว เช่ น
Phospholipids หรือคอเลสเตอรอลที่แทรกอยู่บริเวณเยื่อหุ้มเซลล์
เนื่องจากเกิดปฏิกิริยาจากสารอนุมูลอิสระที่บริเวณชั้นบนสุดของ
หนังกาพร้าเพิ่มขึ้น 230% [10]

จากตารางที่ 1 จะเห็ น ได้ ว่ า ประเทศไทยมี ก ารก าหนดค่ า
มาตรฐานที่ต่ากว่าองค์กรต่าง ๆ ทั่วโลกมาก ดังนั้นเรื่องฝุ่นละออง
หรือ PM2.5 นั้นประชากรในประเทศไทยควรมีการตระหนักยิ่งขึ้น
และไม่ ส ามารถใช้ ค่ า ฝุ่ น ที่ ค ณะกรรมการสิ่ งแวดล้ อ มแห่ ง ชาติ
กาหนดเป็นค่ามาตรฐานที่จะทาให้ไม่เกิดโรคภัยไข้เจ็บได้
4.1.4 โลหะหนัก (Heavy metals) เช่น แคดเมียม (Cadmium)
ตะกั่ว (Lead) และปรอท (Mercury) สามารถปนเปื้อนเป็นมลพิษ
ทางอากาศ และก่ อ ให้ เกิ ด อั น ตรายต่ อ สุ ขภาพด้ ว ยการสะสมใน
สิ่งมีชีวิต [7]
4.1.5 มลพิ ษ ที่ เกิ ด จากจราจร (Traffic-related pollutants:
TRP) เป็ น การผสมระหว่ า งมลพิ ษ ที่ ถู ก ปล่ อ ยออกมาจาก
ยานพาหนะที่ใช้เชื้อเพลิงน้ามันดีเซลและเบนซิน ประกอบด้วยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ก๊าซคาร์บอนมอนออกไซด์ (CO) ก๊าซ
ไนโตรเจนออกไซด์ (NOx) สารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs)
ฝุ่น ละออง (PM) สารตะกั่ ว (Lead) และสารเคมี ที่ เป็ น พิ ษ อื่ น ๆ
เช่น Formaldehyde และ 1, 3- butadiene [8]
มลพิ ษ ทางอากาศชนิ ด ต่ า ง ๆ มี ลั ก ษณะ คุ ณ สมบั ติ และ
แหล่ งที่ ม าแตกต่ า งกั น ท าให้ ร ะดั บ ความเข้ ม ข้ น ของมลพิ ษ ทาง
อากาศชนิ ดต่าง ๆ ในแต่ละพื้น ที่มีค วามแตกต่างกันไปขึ้น อยู่กับ
ปัจจั ยต่าง ๆ ที่เกี่ย วข้ อง ซึ่ งจากพฤติ กรรมการดาเนิ นชีวิต และ
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน ล้วนแต่มีแนวโน้มให้
เห็ น ชัด เจนว่าปั ญ หาเรื่อ งมลภาวะทางอากาศก าลั งเป็ น ปั ญ หาที่
แพร่กระจายไปทั่วโลก [2]

ภาพที่ 1 มลพิษทางอากาศกระตุ้นอนุมูลอิสระในระดับ DNA
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จุลินทรีย์ประจาถิ่นที่อาศัยอยู่บนผิวหนัง มีการทดลองด้วยเนื้อเยื่อ
ผิวหนังที่ผ่านการฉายโอโซน พบว่าจุลินทรีย์ประจาถิ่นที่อาศัยอยู่
บนผิวหนังลดจานวนลง 50% เมื่อสัมผัสโอโซนเป็นเวลา 1 วัน [10]

4.2.2 ก่อให้เกิดการอักเสบและความผิดปกติของเกราะคุ้มกันผิ ว
(Skin barrier) ฝุ่นละอองสามารถแทรกซึมเข้าสู่ชั้นผิว มีผลกระตุ้น
ภาวะอักเสบของเซลล์ผิวหนังให้รุนแรงมากขึ้น ผิวหนังที่มีเกราะคุ้ ม
กันผิวบกพร่อง ฝุ่นละอองสามารถแทรกผ่านเข้าสู่ผิวหนังได้โดยตรง
ซึ่งความถี่ในการสัมผัสฝุ่นละอองซ้า ๆ เป็นเหตุให้ผิวชั้นหนังกาพร้า
หนาตัวขึ้น เกิดภาวะอักเสบรุนแรงที่ผิวชั้นหนังแท้จากกลไกของ
เซลล์ นิ วโทรฟิ ล และสร้างผลกระทบสู งต่ อการอัก เสบของเซลล์
ผิวหนัง ซึ่งนาไปสู่ความเสื่อมชราของผิว อาทิ หยาบกร้าน ผิวแห้ง
เกิดริ้วรอยเหี่ยวย่นได้ [11]

มีการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างจุลินทรีย์ประจาถิ่นที่อาศัยอยู่
บนผิวหนั งกั บ กระบวนการเผาผลาญสาร PAHs ด้วยการน าเชื้ อ
แบคทีเรียจากผิวหนังจาพวกที่มีความสามารถในการย่อยสลายสาร
benzo[a]pyrene (BaP) ที่เป็นสารประกอบกลุ่ม PAHs พบว่าผล
ของการสลายสาร benzo[a]pyrene (BaP) โดยแบคทีเรียบางชนิด
ที่ อาศัย อยู่บ นผิว หนั ง สามารถให้ ได้ ทั้ งผลเชิงบวกและเชิ งลบต่ อ
สุขภาพผิว ขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ในการย่อยสลาย หากย่อยสลาย
ได้สมบูรณ์สาร PAHs จะให้ผลเชิงบวก ในขณะที่การย่อยสลายไม่
สมบูรณ์ หรือย่อยสลายได้บางส่วนอาจส่ งผลต่อการเปลี่ยนแปลง
หรือสร้างความเป็นพิษต่ อเนื้อเยื่อ หรือต่อจุลินทรีย์ประจาถิ่น บน
ผิวหนัง ผิวที่เสียสมดุลจากการเปลี่ยนแปลงของจุลินทรีย์ประจาถิ่น
อาจกระทบต่อสุขภาพผิวในเรื่องความสี่ยงต่อการอักเสบ [17]

4.2.3 การกระตุ้ น การท างานของ AhR (Aryl hydrocarbon
Receptor)
AhR คือโปรตีนตัวรับที่เป็นปัจจัยในกระบวนการถอดรหัสของ
ยี น ท าหน้ า ที่ ค วบคุ ม การแสดงออกของยี น ตรวจจั บ สาร
แปลกปลอมภายในเซลล์กลุ่ม Xenobiotic เช่น สารเคมี ยา ยาฆ่า
แมลง สารก่อมะเร็ง มลภาวะต่าง ๆ เป็นต้น มีผลต่อเอนไซม์กลุ่ม
Cytochrome P450 ซึ่ง AhR สามารถพบได้ในเซลล์ผิวหนังหลาย
ชนิด มีอิทธิพลต่อการควบคุมการแบ่งเซลล์ การอักเสบ และกลไก
การสร้างเม็ดสี [12] หากเกิดความผิดปกติสามารถทาให้เซลล์แก่
ชราได้ โดย AhR ถูกกระตุ้นจากการสัมผัสมลพิษทางอากาศ ทาให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงลาดับการทางานของคาสั่งรหัสสร้างโปรตีน
ภายในนิวเคลียสของเซลล์ ด้วยการจับตาแหน่งลาดับ Nucleotide
จ าเพ าะใน DNA ชื่ อ XRE (Xenobiotic response element)
และส่ งผลกระทบต่ อ การท างานของ Cytochrome P450 และ
CYP (Detoxification enzymes) [13] เมื่อผิวสัมผัสกับฝุ่นละออง
จากอนุภาคเขม่าดา รวมถึงสาร PAHs ที่กระตุ้นการแสดงออกทาง
พันธุกรรมของยีนที่เกี่ยวข้องกับการเกิดริ้วรอยและการสร้างเม็ดสี
ซึ่งเป็น ผลจากการกระตุ้นการทางานของ AhR ในเซลล์ผิ ว ทาให้ มี
ปริมาณสารอนุมู ลอิสระเพิ่ มขึ้น และการสัม ผัส อนุ ภาคคาร์บอน
เพียงอย่างเดียว สามารถซึมผ่านเข้าสู่ผิวหนังและอาจส่งเสริมการ
กระตุ้นเซลล์ผิวให้เกิดความเสื่อมได้ [14]
นอกจากนี้ยังมีการศึกษาพบว่าโอโซนมีผลต่อการเปลี่ยนแปลง
ลาดับการทางาน AhR ในนิวเคลียส ให้มีการเคลื่อนย้าย เพิ่มการ
แสดงออกของ mRNA ใน AhR มี ก ารเพิ่ ม ขึ้ น ของโปรตี น ที่
เกี่ยวข้องกับการแสดงออกของไอโซฟอร์มในเอนไซม์ CYP1 อย่าง
ชัดเจน [15] ดังนั้นการกระตุ้น AhR มีบทบาทสาคัญทีเ่ ป็นสื่อกลาง
ให้เกิดผลกระทบต่อผิวจากสารพิษที่แฝงในมลพิษทางอากาศ [16]

ภาพที่ 2 กลไกทั้ ง 4 กลไกของมลพิ ษ ทางอากาศที่ มี ผ ลต่ อ
กระบวนการเสื่อมที่นาไปสู่ภาวะความชราของผิวหนัง
4.3 ผลกระทบของมลพิษทางอากาศที่มีต่อความเสื่อมชราของ
ผิวหนัง (Pollution effect Skin Aging)
จาก 4 กลไกที่มลพิษทางอากาศส่งผลกระทบต่อภาวะผิวชรา
ดังที่กล่าวมา มีหลักฐานเชิงประจักษ์จากการรวบรวมองค์ความรู้
วิทยาศาสตร์และการวิจัยเรื่องผลกระทบของสุขภาพผิวที่เ กิดจาก
การสัมผัสมลพิษทางอากาศหลายการศึกษาให้ข้อสรุปที่ชัดเจนถึ ง
ผลอย่างเป็นรูปธรรมที่เกิดขึ้น ตามตัวอย่างการศึกษาในตารางที่ 2

4.2.4 การทาให้เกิดการปรับเปลี่ยนจุลินทรีย์ประจาถิ่นของผิว
จุลินทรีย์ประจาถิ่น (Microflora) เป็นจุลินทรีย์หลากหลายสาย
พันธุ์ที่อาศัยอยู่บนผิวหนัง มีหน้าที่ช่วยรักษาสภาวะสมดุล ยับยั้ง
การเจริญเติบโตของเชื้อก่อโรคหรือเชื้อจุลชีพที่เป็นอันตราย ซึ่งการ
สัม ผั สมลพิ ษ ทางอากาศเป็ น หนึ่ งในปั จ จัย สาคั ญ ที่ ท าให้ เกิ ด การ
ปรับเปลี่ยนของจุลินทรีย์ประจาถิ่นบนผิวหนัง ข้อมูลจากการศึกษา
เรื่ อ งโอโซนมี ผ ลต่ อ การท าลายและยั บ ยั้ งการเจริ ญ เติ บ โตของ
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ตารางที่ 2 ผลกระทบต่อสุขภาพผิวหลังสัมผัสมลพิษทางอากาศจากหลักฐานเชิงประจักษ์ซึ่งได้รับการยอมรับอย่างชัดเจน
ปี ค.ศ.
2009
2009
2013
2014

ผู้วิจัย
สถานที่
Larrieu
เมือง Bordeaux
และคณะ [20] ประเทศฝรั่งเศส
Krämer
เซี่ยงไฮ้
และคณะ [21] ประเทศจีน
Kim
และคณะ [22]
Krutmann
และคณะ [2]
ประเทศเยอรมนี

2010
ถึง
2015
2015
2015

Vierkötter
และคณะ
[23-25]

ประเทศจีน
ปักกิ่ง และไท่ซู
ประเทศจีน

Adam และ
คณะ [26]
AHüls และ
คณะ [27]
(ศึกษาต่อ
เมืองไท่ซู
ยอดจาก
ประเทศจีน
Vierkötter
และคณะ
[23-25])

ผลการศึกษา
ฝุ่นละอองขนาดเล็ก และโอโซนที่ระดับ 10 มก./ลบ.ซม. สัมพันธ์กับการเพิ่มความเสี่ยงการเกิดผื่นผิวหนังมากขึ้น
เด็กอายุ 6 ปี ทีอ่ าศัยอยู่ในบริเวณที่มีการจราจรหนาแน่น สัมพันธ์กับการเพิ่มความเสี่ยงโรคผิวหนังอักเสบผื่นแพ้
โอโซนที่ระดับ 10 มก./ลบ.ซม.สัมพันธ์กับการเกิดโรคลมพิษ โรคผิวหนังอักเสบผื่นแพ้ ผื่นแพ้จากการสัมผัส และ
ผืน่ ผิวหนัง ในผู้ป่วยโรคผิวหนังห้องฉุกเฉิน
ฝุ่นละออง ก๊าซ และสารอินทรีย์ไอระเหยจากภายนอกอาคาร สัมพันธ์กับการเพิ่มการกระตุ้นภาวะอักเสบในกลุ่ม
ผู้ป่วยโรคผิวหนัง
การสัมผัสฝุ่นละอองส่งผลกระทบต่อปอดและการไหลเวียนโลหิตซึ่งนาไปสู่ผลเชิงลบต่อสุขภาพผิว
หรือกระตุ้น
ปฏิกิริยาอักเสบได้พร้อมกัน
ผู้หญิงที่สัมผัสฝุ่นละอองจากถนนเป็นเวลานาน สัมพันธ์กับการเกิดริ้วรอยก่อนวัยอันควร
 ผู้หญิงที่สัมผัสมลพิษทางอากาศสัมพันธ์กับการเกิดเม็ดสี-กระ-จุดด่างดา และการเกิดริ้วรอยก่อนวัยอันควร
 ผิวของประชากรเพศหญิงชาวเอเชียมีแนวโน้มอ่อนแอต่อการสัมผัสกับมลพิษทางอากาศมากกว่าประชากรเพศ
หญิงชาวเยอรมัน
การสัมผัสควันจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงประเภทถ่าน เป็นสาเหตุสาคัญของการเกิดริ้วรอยหยาบกร้านที่ผวิ
การได้รับก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) มีผลต่อการลดประสิทธิภาพการทางานของปอด ซึ่งมีส่วนส่งเสริมให้เกิด
ความเสื่อมของผิวอย่างชัดเจน
การสัมผัสฝุ่นละอองจากการจราจรเป็นประจา มีส่วนสัมพันธ์กับการเกิดกระบนใบหน้าของผู้หญิงชาว Caucasian
ซึ่งเป็นผลกระทบจากการได้รับมลพิษจากฝุ่นละออง ร่วมกับก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) ที่มีความเข้มข้น
 การสัมผัสก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) สัมพันธ์อย่างชัดเจนกับการเพิ่มจานวนของกระที่ผิวบริเวณแก้ม
โดยเฉพาะผู้หญิงอายุมากกว่า 50 ปี
 ส่งผลต่อผิวผู้หญิงชาวเอเชีย และผู้หญิงชาว Caucasian ได้ไม่แตกต่างกัน

4.4.3 การใช้สารต้าน AhR (AHR Antagonist) เหมาะกับผิ วที่
ถู ก ท าลายจากเขม่ า ควั น ด าที่ มี ส าร PAHs ปนเปื้ อ นมาด้ ว ยสาร
PAHs เป็นสารเคมีที่มีความเป็นพิษเฉียบพลัน เป็นสาเหตุให้เกิดริ้ว
รอย และเม็ดสี จุดด่างดาต่าง ๆ ในเซลล์เคราติโนไซท์ และเมลาโน
ไซ ต์ ที่ อ ยู่ ใน ผิ วชั้ น ห นั งก าพ ร้ า โด ย มี ก ารใช้ ส าร E/Z-2benzylidene-5,6-dimethoxy-3,3-dimethylindan-1-one
(BDDI) ในเครื่องสาอางมาทาหน้าที่จับกับ AhR ไว้ชั่วคราวเพื่อปิด
กั้นผลกระทบของสาร PAHs ที่จะเกิดกับผิว กลไกของสาร BDDI
ช่วยลดการแสดงออกของยีน Proopiomelanocortin (POMC) ที่
มีบทบาทเกี่ยวข้องกับการสร้าง Adenocorticotropic Hormone
(ACTH) [28]
สารอีกชนิดที่นิยมใช้เป็นส่วนผสมสาคัญในเครื่องสาอาง และเวช
สาอาง คือ สารเอคโตอิน (Ectoin) เป็นสารชีวโมเลกุลขนาดเล็กที่
สร้าง และสะสมไว้โดยจุลินทรีย์ซึ่งอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ยาก
ต่ อ การด ารงชี พ จึ ง มี ค วามสามารถป้ อ งกั น การแสดงออกทาง
พันธุกรรมของยีนในเซลล์เคราติโนไซท์ และเอนไซม์ MMP-1 [2]
การประยุ ก ต์ ใ ช้ กั บ โดยสกั ด เอคโตอิ น จากแบคที เ รี ย จ าพวก
Halophiles ร่วมกับสาร β-carotene สามารถช่วยคงเสถียรภาพ
ของเอนไซม์ และเซลล์ได้ดี [29]

4.4 แนวทางการป้องกันหรือลดผลกระทบจากการสัมผัสมลพิษ
ทางอากาศ
4.4.1 การใช้สารต้านอนุมูลอิสระ มีหลักฐานเชิงประจักษ์จากการ
ศึกษาวิจัยรองรับว่า สารฟลาโวนอยด์สามารถป้องกันเนื้อเยื่อไม่ให้
ถูกทาลายจากการได้รับสารอันตรายในมลพิษทางอากาศ เนื่องจาก
มี คุ ณ สมบั ติ เป็ น สารต้ า นอนุ มู ล อิ ส ระ และต้ า นการอั ก เสบที่ มี
ประสิ ท ธิ ภ าพ [18] ได้ แ ก่ สารสกั ด จากเปลื อ กสนฝรั่ ง เศ ส
(Pycnogenol), สารสกัดจากชาเขียว (Catechin), Ferulic acid,
การใช้ ส ารต้ า นอนุ มู ล อิ ส ระหลายชนิ ด ร่ ว มกั น เช่ น สารกลุ่ ม
Carotenoids ร่วมกับวิตามินซี และวิตามีนอี
4.4.2 การใช้ ผลิ ตภั ณ ฑ์ ที่ มี ส่ วนประกอบของจุ ลิ น ทรี ย์ช นิ ดดี
(Probiotics) Probiotic มี บ ทบาทส าคั ญ ต่ อ โครงสร้ า งทางสาย
พันธุ์ และปริมาณของจุลินทรีย์ที่มีอยู่ในร่างกายตามธรรมชาติ ด้วย
กลไกการหมักของจุลินทรีย์ชนิดดีจะเกิดการผลิตค่าความเป็นกรดที่
มี คุ ณ สมบั ติ ค ล้ า ยกรดเลคติ ก ช่ ว ยปรั บ ค่ า pH ของผิ ว หนั ง ให้
เหมาะสม ซึ่ ง ค่ า ความเป็ น กรดของผิ ว ที่ ส มดุ ล สั ม พั น ธ์ กั บ การ
แทรกแซงการเจริญเติบโตของเชื้อก่อโรค และเป็นผลดีต่อการเจริญ
ของ Probiotic ตามธรรมชาติของผิว [19]
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โอกาสสัมผัสมลพิษทางอากาศอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน ยิ่ง
สัมพันธ์กับการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันเกินสมดุลที่เป็นอันตรายต่อ
ผิวชั้นหนังกาพร้า โดยเฉพาะกลไกที่ทาให้มีผลยับยั้งการทางานของ
สารต้านอนุมูลอิสระ เกิดการลดระดับวิตามินซี และวิตามินอีในไม
โตคอน เดรีย มีผลต่อการลดปริมาณการสร้างพลังงาน ATP และ
ระดับเซอทูอิน 3 ทาให้ไมโตคอนเดรียเสียความสามารถการจากัด
สารอนุมูล อิสระ และนาไปสู่การสะสมความเสื่อม จนกลายเป็ น
ภาวะผิวแก่ชราในที่สุด
การดูแลผิวด้วยการลดผลกระทบจากการสัมผัสมลพิษทาง
อากาศเพื่ อลดการเกิดริ้วรอย และเม็ดสีที่ ผิวหนั งก่อนวัยอันควร
สามารถทาได้โดยการใช้สารต้านอนุมูลอิสระประสิทธิภาพสูงกลุ่ม
สารฟลาโวนอยด์ เช่น Pycnogenol, สารสกัดจากชาเขี ยว, สาร
Ferulic acid ที่มีส่วนผสมวิตามินซี วิตามินอี เป็นต้น หรือการใช้
เครื่องสาอางที่มีส่วนผสมของ Probiotic หรือการใช้สารต้าน AhR
เช่น สาร BDDI และสารเอคโตอิน (Ectoin) ที่เป็นส่วนผสมที่สาคัญ
ในเครื่องสาอาง และเวชสาอางเพื่อลดการถูกทาลายจากเขม่าควัน
ดาที่มีสาร PAHs ซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดริ้วรอย เม็ดสี และจุดด่างดาที่
ผิว นอกจากนี้ควรให้ความสาคัญกับการขจัดสิง่ สกปรกบนผิว การ
ปกป้องผิวด้วยครีมที่มีลักษณะเป็น Film Forming Polymer เช่น
มีสาร Biosaccharide gum-4 เป็นส่วนประกอบ การใช้ผลิตภัณฑ์
ลดการสูญเสียน้าผ่านผิวหนัง และเพิ่มความแข็งแรงของเกราะคุ้ม
กันผิว และหลีกเลี่ย งการชะล้างผิวหนังมากเกินไปในการป้องกัน
ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการสัมผัสมลพิษทางอากาศได้

4.4.4 ข้อควรปฏิบัติทั่วไปในการปกป้องผิวจากความเสียหายที่
เกิดจากมลพิษทางอากาศ
ควรให้ความสาคัญกับการขจัดสิ่งสกปรกบนผิว การปกป้อง
ผิวด้วยครีมที่มลี ักษณะเป็น Film Forming Polymer เช่น มีสาร
Biosaccharide gum-4 เป็นส่วนประกอบ การใช้ผลิตภัณฑ์ลดการ
สูญเสียน้าผ่านผิวหนัง และเพิ่มความแข็งแรงของเกราะคุ้มกันผิว
และหลีกเลีย่ งการชะล้างผิวหนังมากเกินไปในการป้องกันความ
เสียหายที่เกิดขึ้นจากการสัมผัสมลพิษทางอากาศได้

5. บทสรุป (Conclusion)
เมื่อกล่าวถึงผลกระทบจากการสัมผัสมลพิษทางอากาศ ส่วน
ใหญ่ให้ความสาคัญกับโรคระบบทางเดินหายใจ และโรคปอด หรือ
โรคหัวใจ แต่ในความจริงการสัมผัสมลพิษทางอากาศสามารถเพิ่ม
โอกาสเกิดผลกระทบเชิงลบต่อสุขภาพผิวได้บ่อย และมีอุบัติการณ์
สูงกว่ามาก โดยเฉพาะปัญหาผิวแก่ชรา ที่มีตัวชี้วัดอันได้แก่ ความ
หยาบกร้าน ภาวะผิวแห้ง สูญเสียความชุ่มชื้น การเกิดริ้วรอยเหี่ยว
ย่น ผิวขาดความยืดหยุ่น และมีภาวะเม็ดสีผิดปกติ ทาให้มีจุดด่าง
ดา หรือกระเพิ่มมากขึ้น [1] ผู้ศึกษาได้ทาการทบทวนวรรณกรรม
เกี่ยวกับความเสื่อมของผิวหนังที่เกิดขึ้นจากการสัมผัสมลพิษทาง
อากาศตามเกณฑ์ ก าหนดจากการศึ ก ษาของ Mancebo และ
Wang [5]ในปี ค.ศ. 2015 เรื่องมลพิษทางอากาศที่มีผลต่อสุขภาพ
ผิ ว ซึ่ ง จ าแนกเป็ น 5 ชนิ ด ได้ แ ก่ มลพิ ษ ที่ มี ส ถานเป็ น ก๊ า ซ
(Gaseous pollutants) มลพิ ษ ที่ ต กค้ า งยาวนาน (Persistent
Organic Pollutants: POPs) ฝุ่ น ละออง (Particulate matter:
PM) โลหะหนัก (Heavy metals) และมลพิษที่เกิดจากการจราจร
(Traffic-related pollutants: TRP)
โดยมลพิ ษทางอากาศมี กลไกส่งผลต่ อกระบวนการเสื่อมที่
นาไปสู่ภาวะความชราของผิวหนังได้ 4 กลไก ได้แก่ 1. การยับยั้ง
การทางานของสารต้านอนุมูลอิสระภายในเซลล์ นาไปสู่การเพิ่ม
การแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้อง และเกิดภาวะผิวแก่ก่อนวัย อย่าง
การเกิดความผิดปกติของเม็ดสีหรือกระ มีการสร้างสารอนุมูลอิสระ
ปริมาณสูง ตลอดจนนาไปสู่การอักเสบของเซลล์ผิวได้ [2] 2. การ
ก่อให้เกิดการอักเสบและความผิดปกติของเกราะคุ้มกันผิว สร้าง
ผลกระทบสูงต่อการอักเสบของเซลล์ผิวหนัง ซึ่งนาไปสู่ความเสื่อม
ชราของผิว อาทิ หยาบกร้าน ผิวแห้ง เกิดริ้วรอยเหี่ยวย่นได้ [11] 3.
การกระตุ้ น การท างานของ AhR ในเซลล์ ผิ ว หนั ง หลายชนิ ด มี
อิท ธิพลต่อ การควบคุม การแบ่ งเซลล์ การอัก เสบ และกลไกการ
สร้างเม็ดสี [12] และ 4. การทาให้เกิดการปรับเปลี่ยนจุลินทรีย์
ประจาถิ่นของผิว ส่งผลให้ผิวเสียสมดุลอาจกระทบต่อสุขภาพผิวใน
เรื่องความสี่ยงต่อการอักเสบ [17] อีกทั้งกลไกดังกล่าวยังสามารถ
สร้า งผลกระทบต่ อ ผิ ว ผ่ า นหลายระบบของร่ างกาย แล้ ว แสดง
ออกเป็นความเสื่อมชราทางผิวหนัง ด้วยการสร้างเม็ดสีผดิ ปกติ การ
เกิดริ้วรอยก่อนวัยอันควร มีอาการระคายเคืองทางผิวหนัง ภาวะ
ผิวบอบบางไวต่อสิ่งกระตุ้น และเพิ่มปฏิกิริยาการอักเสบของเซลล์
อัน น าไปสู่ ก ารเสื่ อ มประสิ ท ธิภ าพการท างานในระบบ ซึ่งหากมี

6. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะว่า ควรให้ความสาคัญกับโอกาสความ
เป็นไปได้ทางการตลาดในการพัฒนากลยุทธ์ทางด้านความงาม หรือ
เครื่องสาอางที่เกี่ยวข้องกับการลดผลกระทบจากการสัมผัสมลพิษ
ทางอากาศ ซึ่งเป็นปัญหาที่พบได้บ่อยและมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้ น
เรื่อย ๆ โดยเฉพาะปัญหาเหล่านี้
 อาการระคายเคือง คัน แสบแดงจากภาวะผิวบอบบาง
 การเสื่อมถอยของสุขภาพผิว เช่น ผิวหยาบ รูขุมขนกว้าง
ขาดความยืดหยุ่นชุ่มชื้น
 การเพิ่มขึ้นของกระ และจุดด่างดาบนผิวหน้า
 การเกิดริ้วรอยก่อนวัยอันควร
ควรนามาคานึงถึงเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อช่วยปกป้อง หรือ
ลดปัญหาผิวจากการสัมผัสมลพิษทางอากาศที่ผู้ศึกษามีความเห็นว่า
ต่อไปในอนาคตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติใช้ในการปกป้องผิวหนังจาก
มลพิษทางอากาศมีแนวโน้มได้รับความนิยมเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจาก
สภาวการณ์ของระดับของมลพิษทางอากาศที่เพิ่มขึ้นและประชากร
มี ค วามสนใจ มี ค วามตระหนั ก เรื่ อ งผลกระทบและต้ อ งการการ
ป้องกันตนเองมากขึ้น
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การพัฒนาสื่อโมชันอินโฟกราฟิกสาหรับส่งเสริมการรับรู้การคัดแยกขยะในครัวเรือนของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี
Development of Motion Infographic Media for Waste Separation Behavior of
Undergraduates Students
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4

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
สาขาวิชาระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาสื่อโมชันอินโฟกราฟิก 2) เพื่อประเมินประสิทธิภาพของสื่อโมชันอินโฟกราฟิก และ 3)
เพื่อประเมินประสิทธิผลการเรียนรู้ต่อสื่อโมชันอินโฟกราฟิกสาหรับส่งเสริมการรับรู้การคัดแยกขยะในครัวเรือนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ นักศึกษาสาขาวิชาแอนิเมชันและดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จานวน 23 คนและ
ผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์และสื่อดิจิทัลมีเดีย จานวน 5 คน ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วย 1) สื่อโมชันอินโฟ
กราฟิก เรื่อง การคัดแยกขยะ 2) แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญแบบมีโครงสร้าง 3) แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 4)
แบบประเมินประสิทธิภาพสื่อโมชันอินโฟกราฟิก และ 5) แบบประเมินการเรียนรู้ก่อนและหลังชมสื่อโมชันอิ นโฟกราฟิก ที่ผ่านการตรวจ
คุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญตามเกณฑ์ที่กาหนด สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า ได้สื่ อโมชัน
อินโฟกราฟิก เพื่อส่งเสริมการรับรู้การคัดแยกขยะ ระยะเวลาในการดาเนินเรื่อง 3.02 นาที ผลประเมินประสิทธิภาพของสื่อโมชันอินโฟกราฟิก
จากผู้เชี่ยวชาญและนักศึกษาอยู่ในระดับ มาก และผลประเมินประสิทธิ ผลการเรียนรู้ต่อสื่อโมชันอินโฟกราฟิก มีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ
1.51 สูงกว่าเกณฑ์ของเมกุยแกนส์
คาสาคัญ: 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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2. วัตถุประสงค์การวิจัย

1. บทนา

1. เพื่อพัฒนาสื่อโมชันอินโฟกราฟิกสาหรับส่งเสริม การรับรู้
การคัดแยกขยะในครัวเรือนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
2. เพื่ อ ประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพของสื่ อ โมชั น อิ น โฟกราฟิ ก
ส่ งเสริม การรั บ รู้ ก ารคั ด แยกขยะในครัว เรื อ นของนั ก ศึ ก ษาระดั บ
ปริญญาตรี
3. เพื่อประเมินประสิทธิผลการรับรู้ต่อสื่อโมชันอินโฟกราฟิก
ส าหรั บ ส่ งเสริ ม การคั ด แยกขยะในครั ว เรื อ นของนั ก ศึ ก ษาระดั บ
ปริญญาตรี

จากสถานการณ์ ขยะมูล ฝอยทั้ ง ประเทศ ปี 2562 พบว่ า
ประเทศไทยมีปริมาณขยะ 28.7 ล้านตัน และมีอัตราการนากลับมา
ใช้ประโยชน์เพียง 12.6 ล้านตันหรือร้อยละ 44 [1] และมีแนวโน้มมี
ปริมาณขยะเพิ่มขึ้นมาทุกปีอย่างต่อเนื่อง อันส่งผลต่อการจัดการขยะ
จากส่ ว นกลาง ทั้ ง งบประมาณ จ านวนเจ้ า หน้ า ที่ แ ละปั ญ หา
สิ่งแวดล้อม จากปัญหาดังกล่าวประชาชนในชุมชนต้องตระหนักถึง
ผลกระทบของขยะที่มาจากครัวเรือน จึงต้องให้ความรู้ผลที่จะเกิดขึ้น
และเข้าใจการจัดการขยะในครัวเรือน
นักศึกษาระดับปริญญาตรี เป็นช่วงวัยที่มีการขับเคลื่อนต่อ
การเปลี่ยนแปลงในระดับครอบครัวและระดับสังคม เป็นผู้มีค วาม
รับ ผิ ด ชอบต่ อ สั งคมอั น จะเป็ น พื้ น ฐานของสั งคมที่ มี เป็ น ระเบี ย บ
เรียบร้อย ตระหนั กถึงความรับผิดชอบต่อส่วนรวม เหล่านี้ จะเป็ น
พื้นฐานสาคัญต่อครอบครัวและสังคมในอนาคต ผู้วิจัยเห็นประโยชน์
ต่อการส่งเสริมการให้ความรู้ในการจัดการขยะแก่นักศึกษา เนื่องจาก
นักศึกษาจะเป็นผู้ที่สามารถนาความรู้ ความเข้าใจในการบอกกล่าว
กับคนในครอบครัว และมีความสามารถในการปฏิบัติการคัดแยกขยะ
อย่ างเป็ น รูป ธรรม รวมถึ งนั ก ศึก ษาระดั บ อุ ด มศึ กษาจะก้ าวสู่ก าร
ท างานในอนาคตและสร้ า งครอบครัว ในอนาคต จะได้ น าความรู้
ความเข้ า ใจนี้ ไ ปใช้ เป็ น ประโยชน์ ต่ อ การด าเนิ น ชี วิ ต และเพื่ อ ให้
นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจการคัดแยกขยะ ด้วยการใช้สื่อโมชัน
กราฟิก เนื่องจากเป็นสื่อที่มีความน่าสนใจ เข้าใจง่าย เป็นสื่อข้าม
วัฒนธรรมที่สามารถเข้าถึง ได้ง่าย และด้วยสื่อ โมชันอินโฟกราฟิก
เป็นสื่อที่ได้รับความสนใจในการนาเสนอเนื้อหาความรู้จากเนื้อหาที่
ซับซ้อนให้ง่ายต่อการเรียนรู้เพื่อให้ผู้รับชมบรรลุผลการรับรู้เนื้อหาที่
คาดหวังอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะที่สามารถสร้างแรงจูงใจได้เป็น
อย่างดี ด้วยการนาภาพกราฟิกเคลื่อนไหวมานาเสนอเนื้อหาที่ยากให้
เข้าใจง่ายขึ้นสอดคล้องกับนพพร ปิงเมืองและคณะ [2] ที่กล่าวว่าสื่อ
โมชั น อิ น โฟกราฟิ ก ช่ ว ยท าให้ ผู้ ช มสามารถรั บ รู้ ข้ อ มู ล ได้ ง่า ยและ
รวดเร็วขึ้นเป็น ตัวช่วยในกระบวนการรับรู้เนื้อหา อีกทั้งการแปลง
ข้อมู ลสารสนเทศเป็ น ภาพเคลื่ อนไหวจะช่วยให้ผู้ ชมมีค วามรู้และ
เข้าใจเร็วขึ้นกว่าการสื่อสารในรูปแบบอักษรอย่างเดียว จึงสามารถ
เลือกใช้สื่อโมชันอินโฟกราฟิกผสมผสานกับการจัดการความรู้ โดยนา
เนื้อหาสาระของความรู้ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ข้อความ ภาพ
หรือเสียงที่มีขนาดพอเหมาะ สร้างตามมาตรฐานสากล และนาเสนอ
เผยแพร่ออนไลน์ใช้ซ้าในเรื่องอื่น ๆ ได้อย่างไม่มีขอบเขต

3. สมมุติฐานการวิจัย
1. ประสิทธิภาพของสื่อโมชันอินโฟกราฟิก ส่งเสริมการรับรู้
การคัด แยกขยะในครัวเรื อนของนั ก ศึ กษาระดั บ ปริญ ญาตรี อยู่ ใน
ระดับ มาก
2. ประสิ ทธิผลการรับ รู้ต่อสื่อ โมชัน อิน โฟกราฟิ ก การคั ด
แยกขยะในครัวเรือนของนักศึกษาระดับปริญ ญาตรี มีค่ามากว่า 1
ตามเกณฑ์ของเมกุยแกนส์

4. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการออกแบบและ
สร้างสื่อโมชันอินโฟกราฟิก ตามหลักการอินโฟกราฟิ ก ที่มีหลักการ
ออกแบบ 2 ด้ า น คื อ ด้ า นข้ อ มู ล เป็ น การน าเสนอข้ อ มู ล ที่ มี
ความหมาย น่าสนใจ เรื่องเปิดเผยเป็นจริง มีความถูกต้อง และด้าน
การออกแบบ เป็นแบบแผน โครงสร้าง หน้าที่การทางานและความ
สวยงาม โดยออกแบบให้เข้าใจง่าย ใช้งานง่ายและใช้งานได้จริง [3]
รวมทั้งจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องของเวชยันต์ ปั่นธรรม [4] วิจัยเรื่อง
การผลิ ตสื่อโมชันกราฟิ กเรื่องระบบเสียงรอบทิ ศทาง 7.1 ชาแนล
พบว่า มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ผลการเปรียบเทียบ
คะแนนก่อนและหลังการใช้สื่อ พบว่าหลังเรียนมีคะแนนสูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ .01 และความพึงพอในอยู่ในระดับ
มาก และท าการศึ ก ษาแนวคิ ด ทฤษฎี ก ารจั ด องค์ ป ระกอบศิ ล ป์
หลักการใช้สี การใช้เสียง หลักการใช้ลักษณะตัวอักษร จิตวิทยาการ
สื่ อ สารของมนุ ษ ย์ และการย่ อ ยข้ อ มู ล จากแนวคิ ด และทฤษฎี
ดังกล่าวเพื่อเป็นประโยชน์ในการส่งเสริมการรับรู้ในการจัดคั ดแยก
ขยะในครัวเรือนที่สามารถทาการอธิบายให้นักศึกษาเข้าใจได้ง่ายและ
ไม่ซับซ้อน รวมทั้งนักศึกษาสามารถจดจาเนื้อหาได้ง่าย เข้าใจเนื้อหา
ได้รวมเร็ว และสามารถนาไปบอกเล่าเนื้อหาที่ได้จากสื่อให้บุคคลอื่น
ได้ง่าย

5. วิธีการดาเนินการวิจัย

ดั ง นั้ น เพื่ อ เป็ น การส่ ง เสริ ม การรั บ รู้ ก ารคั ดแยกขยะใน
ครัวเรือน ผู้วิจัยจึงพัฒนาสื่อโมชันอินโฟกราฟิกสาหรับ ส่งเสริมการ
รับรู้การคัดแยกขยะในครัวเรือนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่จะ
ส่งผลต่อการบริหารจัดการขยะในชุมชนและส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมใน
ชุมชนและประเทศต่อไป

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง โดยแบ่งขอบเขตเป็นด้าน
ดังนี้
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5.1 ขอบเขตด้านประชากร
ประชาการที่ ใช้ ในการวิจั ย ครั้งนี้ ได้แ ก่ นั ก ศึ ก ษาสาขาวิ ชา
แอนิ เ มชั น และดิ จิ ทั ล มี เ ดี ย คณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จานวน 142 คน และ
ผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์และสื่อดิจิทัลมีเดีย
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัย ได้มาจากการเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive Random Sampling) แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่
กลุ่ ม ที่ 1 คื อ นั ก ศึ กษาสาขาวิ ชาแอนิ เมชัน และดิ จิทั ล มีเดี ย คณะ
วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ
เจ้าพระยาจานวน 23 คน สาหรับประเมินประสิทธิภาพของสื่อโมชัน
กราฟิก และประสิทธิผลการรับรู้ของสื่อโมชันอินโฟกราฟิก และกลุ่ม
ที่ 2 คือ ผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิ วเตอร์และดิจิทัลมี เดีย ที่ใช้ในการ
ประเมินประสิทธิภาพสื่อโมชันอินโฟกราฟิก จานวน 5 คน ในด้าน
ความเหมาะสมการนาไปใช้งาน
5.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. สื่อโมชันอินโฟกราฟิก เรื่อง การคัดแยกขยะ
2. แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญแบบมีโครงสร้าง
เพื่อใช้ในการสัมภาษณ์ ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา ที่
ผ่านการหาค่าสัมประสิทธิความสอดคล้อง (IOC) มีค่าระหว่าง 0.671.00
3. แบบสอบถามความคิ ดเห็ น ของผู้ เชี่ ยวชาญ เป็ น ลั ก ษณะ
คาถามแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ ที่ผ่านการหาค่าสัมประสิทธิ
ความสอดคล้อง (IOC) ด้านเนื้อหา มีค่าระหว่าง 0.67-1.00
4. แบบประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพสื่ อ โมชั น อิ น โฟกราฟิ ก เป็ น
ลักษณะคาถามแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ ที่ผ่านการหาค่าสัม
ประสิทธิความสอดคล้อง (IOC) ด้านเนื้อหา มีค่าระหว่าง 0.67-1.00
5. แบบประเมิ น การเรี ย นรู้ ก่ อ นและหลั งชมสื่ อ โมชั น อิ น โฟ
กราฟิก เป็นลักษณะคาถาม 4 ตัวเลือก ผ่านการหาค่าสัมประสิทธิ
ความสอดคล้อง (IOC) ด้านเนื้อหา มีค่าระหว่าง 0.67-1.00
5.3 การเก็บรวมรวมข้อมูล
ขั้ น ตอนที่ 1 ศึ ก ษาเอกสารและงานวิ จั ย ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การ
ออกแบบและพัฒนาสื่อโมชันอินโฟกราฟิก เนื้อหาประเภทขยะจาก
ครัวเรือน วิธีจัดการขยะจากครัวเรือน และจิตวิทยาการสื่อสาร การ
รับรู้ข้อมูลจากสื่อ โดยศึกษาจากหนังสือ ตารา เอกสารและงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้ อง จากนั้ น จึงด าเนิ นการสอบถามผู้เชี่ยวชาญด้ านเนื้ อหา
จานวน 3 คน เพื่อกาหนดเนื้อหาและลาดับการนาเสนอของสื่อโมชัน
อินโฟกราฟิก
ขั้นตอนที่ 2 ออกแบบและพัฒนาสื่อโมชันอินโฟกราฟิกสาหรับ
ส่ งเสริ ม การรั บ รู้ ก ารคั ด แยกขยะในครั ว เรื อ น มี ก ระบวนการ 3
กระบวนการ ดังนี้

2.1 ขั้ น ตอนก่ อ นการผลิ ต (Pre-Production) เป็ น
ขั้นตอนการเตรียมงานสาหรับการออกแบบสื่อโมชันอินโฟกราฟิ ก
โดยใช้แบบวิเคราะห์ความสอดคล้องของเนื้อหาและการออกแบบสื่อ
โมชันอินโฟกราฟิก เพื่อทาการวิเคราะห์ก่อนการออกแบบและผลิต
สื่อโมชันอินโฟกราฟิก ที่ประกอบด้วย ด้านเนื้อหาของสื่อโมชันอินโฟ
กราฟิ ก ท าการวิ เคราะห์ จ ากเนื้ อ หาการจั ด การขยะในครั ว เรื อ น
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 จานวน 10 ตัวอย่าง ที่มีผู้ชมมากกว่า 1,000
ครั้ง เป็นเกณฑ์ในการเลือกเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการผลิตสื่อโมชัน
อินโฟกราฟิก และด้านการออกแบบและผลิตสื่อโมชันอินโฟกราฟิก
เป็นการสังเคราะห์ข้อมูล สกัดความรู้จากข้อมูล การจัดการขยะใน
ครัวเรือน กาหนดหัวข้อและเนื้อหาในการนาเสนอ สร้างบทอินโฟ
กราฟิก พากษ์เสียงบรรยายเพื่อเป็นแนวทางในการกาหนดจังหวะ
เวลาในการเคลื่ อ นไหวของตั ว พิ ก โตแกรม/ไอคอน น าไปให้
ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาจานวน 3 คน พิจารณา และทาการปรับปรุง
แก้ไขจะได้เป็นบทอินโฟกราฟิกที่นาไปใช้ จากนั้นทาการออกแบบพิก
โตแกรม/ไอคอนตามเนื้อเรื่องและทาการผลิตร่างพิกโตแกรม/ไอคอน
ก าหนดร่า งพิ ก โตแกรม/ไอคอนวางตามบทอิ น โฟกราฟิ ก ท าการ
จั ด ล าดั บ ของเนื้ อ หา ก าหนดผั งงาน (Flowchart) และสร้ า งบท
ด าเนิ น เรื่ อ ง (Story Board) น าเสนอต่ อ ผู้ เชี่ ย วชาญด้ า นเนื้ อ หา
จานวน 3 คน เพื่อพิจารณาความเหมาะสมเนื้อหาและลาดับเนื้อเรื่อง
และน าเสนอต่ อ ผู้ เชี่ ย วชาญทางด้ า นแอนิ เมชั น และดิ จิ ทั ล มี เดี ย
จานวน 3 คน เพื่อพิจารณาแนะนาข้อเสนอแนะและปรับปรุงแก้ไข
ดังรูปที่ 1

รูปที่ 1 บทดาเนินเรื่อง(Story Board)
2.2 ขั้ น ตอนการผลิ ต (Production) เป็ น ขั้ น ตอนการ
พัฒนาโมชันอินโฟกราฟิกจากบทดาเนินเรื่อง (Storyboard) ที่เตรียม
ไว้ โดยจัดทาเป็นแอนิเมติก (Animatic) จัดทาพิกโตแกรม/ไอคอน
และฉากหลัง ด้วยโปรแกรมสร้างภาพเวกเตอร์ และทาการลงสีให้
สมบูรณ์ จากนั้นกาหนดการเคลื่อนไหวของพิกโตแกรม/ไอคอนและ
ฉากหลังทั้งเรื่อง ตรวจสอบข้อผิดพลาด นามาปรับปรุงให้สมบูรณ์
น าเสนอต่ อ ผู้ เชี่ ย วชาญ เพื่ อ พิ จ ารณาแนะน าข้ อ เสนอแนะและ
ปรับปรุงแก้ไข
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ของสื่อโมชันอินโฟกราฟิก ฯ จากนั้นให้ทาแบบประเมินการรับรู้หลัง
ชมสื่อ โมชั นอิ น โฟกราฟิ ก ผู้วิจั ยน าผลการทดลองไปประมวลผล
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ด้วยค่าตามหลักทางสถิติ คือ ค่าเฉลี่ย
และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน และสรุ ป ผลประสิ ท ธิ ภ าพและ
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 2 พิกโตแกรม/ไอคอน ของสือ่ โมชันอินโฟกราฟิก
2.3 ขั้ น ตอนหลั งการผลิ ต (Post-Production) เป็ น
ขั้นตอนที่นาสื่อโมชันอินโฟกราฟิก ที่สร้างเสร็จแล้วนามาตัดต่อด้วย
โปรแกรมตั ด ต่อ และสร้างภาพพิ เศษ เพื่ อเรี ยงล าดับ เรื่อ งตามบท
ด าเนิ น เรื่ อ ง (Storyboard) และต่ อ จากนั้ น ท าการบั น ทึ ก เสี ย ง
ประกอบ เสียงดนตรี และปรับแต่งเสียง ใส่บทนาเรื่องและเครดิต
ของเรื่อง ทาการจัดเก็บงานในรูปแบบไฟล์วีดีโอและนาไปใช้
ขั้นตอนที่ 3 ทดสอบสื่อโมชันอินโฟกราฟิก ผู้วิจัยได้นาสื่อโม
ชั น อิ น โฟกราฟิ ก ไปด าเนิ น การทดสอบเบื้ อ งต้ น กั บ กลุ่ ม ทดลอง
รายบุคคลที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จานวน 3 คน เพื่อทดสอบจังหวะการ
นาเสนอ เวลาการเคลื่อนไหว ข้อความ และความรู้สึกร่วมของผู้ชม
ทาการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ จากนั้ นผู้ วิจัยนาสื่อ โมชัน อินโฟ
กราฟิก ที่ปรับปรุงดาเนินการทดสอบกับกลุ่มทดลองกลุ่มเล็กที่ไม่ใช่
กลุ่มตัวอย่างและไม่ใช่กลุ่มทดลองรายบุคคล จานวน 5 คน ทดสอบ
ความสมบู ร ณ์ ในภาพรวมของสื่ อ โมชั น อิ น โฟกราฟิ ก พบว่ า การ
เคลื่อนไหวบางฉากยังไม่สมบูรณ์ ข้อความเขียนผิด เสียงบางช่วงดัง
และเบาแตกต่างกัน และนาไปปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ จากนั้ น
นาไปประเมินประสิทธิภาพกับกลุ่มทดลองใหญ่ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง
และไม่ใช่กลุ่มทดลองกลุ่มเล็ก จานวน 13 คน พบว่า ประสิทธิภาพ
อยู่ในระดับดี และพบเสียงเพลงบรรเลงกับคาบรรยายในช่วงกลาง
เรื่องมีเสียงซ้อนกัน นาข้อเสนอแนะไปบปรับปรุง และนาไปใช้กับ
กลุ่มตัวอย่างต่อไป
ขั้ น ตอนที่ 4 ประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพโดยผู้ เชี่ ย วชาญด้ า น
คอมพิวเตอร์และสื่อดิจิทัลมีเดีย จานวน 5 คน เพื่อตรวจสอบความ
เหมาะสมและความสอดคล้อง ด้วยแบบสอบถามความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ สรุปผลการประเมินและปรับปรุงแก้ไข
ขั้นตอนที่ 5 ประเมินประสิทธิภาพและประเมินประสิทธิผล
การรับรู้กับกลุ่มตัวอย่างจานวน 23 คน โดยใช้เวลาในการวิจัย 20
นาที ด้วยการให้กลุ่มตัวอย่างทาแบบประเมินการเรียนรู้ก่อนใช้สื่อ
โมชันอินโฟกราฟิกฯ เมื่อเสร็จแล้วให้กลุ่มตัวอย่างชมสื่อโมชันอินโฟ
กราฟิ ก ที่ มี เนื้ อ หา 3.02 นาที เมื่ อ ชมเสร็ จ ให้ ท าแบบประเมิ น
ประสิทธิภาพสื่อโมชันอินโฟกราฟิก ฯ เพื่อทาการหาประสิทธิภาพ

รูปที่ 3 ตัวอย่างสื่อโมชันอินโฟกราฟิก
2. ผลการประเมินประสิทธิภาพของสื่อโมชันอินโฟกราฟิ ก
สาหรับ ส่งเสริม การรับรู้การคัดแยกขยะในครัวเรือนของนั กศึกษา
ระดับปริญญาตรี โดยผู้เชี่ยวชาญ จานวน 5 คน พบว่า ประสิทธิภาพ
ของสื่อโมชันอินโฟกราฟิก มีค่าเฉลี่ยความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
( = 4.23 S.D. = 0.73) เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายด้ า น พบว่ า ด้ า น
เนื้อหาสอดคล้องกับวัตถุป ระสงค์ มีค่าเฉลี่ยความเหมาะสมอยู่ใน
ระดับ มากที่สุด ( = 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
สาหรับ ส่งเสริม การรับรู้การคัดแยกขยะในครัวเรือนของนั กศึกษา
ระดับปริญญาตรีโดยผู้เชี่ยวชาญ (n=5)
รายการ

S.D.

แปลผล

ลาดับ

รายการ

S.D.

แปลผล

ลาดับ

ด้านเนื้อหาสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์

4.22

0.74

มาก

3

4.26

0.62

มาก

2

ด้านเนื้อหาสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์

4.60

0.55

มาก
ที่สุด

1

ด้านพิกโตแกรม/
ไอคอนในสื่อโมชัน
อินโฟกราฟิก

ด้านพิกโตแกรม/
ไอคอนในสื่อโมชัน
อินโฟกราฟิก

4.40

0.55

มาก

2

ด้านฉากหลังในสื่อโม
ชันอินโฟกราฟิก

4.17

0.58

มาก

4

4.09

0.67

มาก

6

ด้านฉากหลังในสื่อโม
ชันอินโฟกราฟิก

4.20

0.84

มาก

3

ด้านการเคลื่อนไหว
ในสื่อโมชันอินโฟ
กราฟิก

ด้านการเคลื่อนไหว
ในสื่อโมชันอินโฟ
กราฟิก

3.80

0.84

มาก

5

ด้านเสียงในสื่อโมชัน
อินโฟกราฟิก

4.13

0.69

มาก

5

3.96

0.82

มาก

7

ด้านเสียงในสื่อโมชัน
อินโฟกราฟิก

4.20

0.84

มาก

3

ด้านข้อความ
ตัวหนังสือถูกต้อง
เหมาะสม

ด้านข้อความ
ตัวหนังสือถูกต้อง
เหมาะสม

4.00

1.00

มาก

4

ด้านประโยชน์ที่ได้
จากการรับชม

4.30

0.56

มาก

1

4.16

0.67

มาก

ด้านประโยชน์ที่ได้
จากการรับชม

4.40

0.55

มาก

ค่าเฉลี่ยความ
เหมาะสม

ค่ า เ ฉ ลี่ ย ค ว า ม
เหมาะสม

4.23

0.73

มาก

2

3. ผลประเมิ น ประสิ ท ธิ ผ ลการรับ รู้ สื่ อ โมชั น อิ น โฟกราฟิ ก
สาหรับ ส่งเสริม การรับรู้การคัดแยกขยะในครัวเรือนของนั กศึกษา
ระดับปริญญาตรี จากกลุ่มตัวอย่าง 23 คน พบว่า มีค่าประสิทธิผล
เท่ากับ 1.51 ซึ่งมากกว่า 1 สรุปได้ว่าสื่อโมชันอินโฟกราฟิกสาหรับ
ส่ งเสริม การรั บ รู้ ก ารคั ด แยกขยะในครัว เรื อ นของนั ก ศึ ก ษาระดั บ
ปริญญาตรีมีประสิทธิผลตามเกณฑ์ของเมกุยแกนส์ แสดงข้อมูลตาม
ตารางที่ 3

ผลประเมินประสิทธิภาพจากกลุ่มตัวอย่าง 23 คน พบว่า ผล
การประเมินประสิทธิภาพของสื่อโมชันอินโฟกราฟิกสาหรับ ส่งเสริม
การรับรู้การคัดแยกขยะในครัวเรือนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ภาพรวมอยู่ในระดับ มาก ( = 4.16 S.D.= 0.67) เมื่อแยกพิจารณา
ในแต่ ละรายการพบว่า 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) ถั ด มาคื อ ด้ า นเสี ย งในสื่ อ โมชั น อิ น โฟกราฟิ ก อยู่ ใน
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 3 ผลประเมินประสิทธิผลการรับรู้สื่อโมชันอินโฟกราฟิ ก
สาหรับ ส่งเสริม การรับรู้การคัดแยกขยะในครัวเรือนของนั กศึกษา
ระดับปริญญาตรี ตามเกณฑ์ของเมกุยแกนส์ (n=23)
คะแนน
เต็ม

ผลรวมคะแนน
ก่อนเรียน

ผลรวมคะแนน
หลังเรียน

เมกุยแกนส์

20

247

372

1.51

7. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
สรุปผลการวิจัย
1. ได้สื่อโมชันอินโฟกราฟิก เพื่อส่งเสริมการรับรู้การคัดแยก
ขยะ ระยะเวลาในการดาเนินเรื่อง 3.02 นาที ขนาด 1,280 x 720
pixel
2. ผลประเมินประสิทธิภาพของสื่อโมชันอินโฟกราฟิก จาก
ผู้เชี่ยวชาญและนักศึกษาอยู่ในระดับ มาก
3. ผลประเมินประสิทธิผลการเรียนรูต้ ่อสื่อโมชันอินโฟกราฟิก
มีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 1.51 สูงกว่าเกณฑ์ของเมกุยแกนส์

ตารางที่ 2 ผลการประเมินประสิทธิภาพของสื่อโมชันอินโฟกราฟิ ก
สาหรับ ส่งเสริม การรับรู้การคัดแยกขยะในครัวเรือนของนั กศึกษา
ระดับปริญญาตรี โดยนักศึกษา (n=23)
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อภิปรายผลการวิจัย
1. ผลการพั ฒนาสื่อโมชันอินโฟกราฟิกสาหรับ ส่งเสริม การ
รับรู้การคัดแยกขยะในครัวเรือนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยมี
การค้ น คว้ า จากเอกสารและงานวิ จั ย ที่ เกี่ ย วข้ อ ง สอบถามจาก
ผู้เชี่ยวชาญและวิเคราะห์ความสอดคล้องของเนื้อหา เพื่อสกัดความรู้
จากข้อมูลการจัดการคัดแยกขยะในครัวเรียนที ซับซ้อนให้เข้าใจง่าย
เพื่อสร้างบทอินโฟกราฟิก สอดคล้องกับกัมปนาท คูศิริรัตน์ [5] ที่
กล่าวถึงเนื้อหาในสื่อโมชันอินโฟกราฟิกมีความสาคัญต้องวิเคราะห์
เนื้ อ หาและย่ อ ยเนื้ อ หาเป็ น ความรู้ ให้ ต รงกั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ ในการ
สื่อสาร และสอคล้องกับ Jun [6] กล่าวว่าการตัดข้อมูลที่ไม่จาเป็น
เพื่อย่อยข้อมูลให้กระชับ นาเสนอด้วยภาษาที่กระชับเข้าใจง่าย เพื่อ
นามาใช้จะส่งผลต่อผู้รับชม รวมทั้งมีการกาหนดเสียงบรรยายก่อน
สร้ า งพิ ก โต แกรม/ไอคอนท าให้ ก าหนดจั งหวะและเวลาในการ
ด าเนิ น เรื่อ งได้ ส ะดวกขึ้ น และมี ผ ลต่ อ การออกแบบพิ ก โตแกรม/
ไอคอนที่เหมาะสมกับบทอินโฟกราฟิสอดคล้องกับ สรพงษ์ วงศ์ธีระ
ธรณ์ และปุ ณ ยนุ ช อยู่ ส ะอาด [7] ที่ ให้ ข้ อ เสนอว่ า ตั ว ละครเป็ น
สัญลักษณ์ที่ใช้ในการสื่อสาร ในการวิจัยนี้ได้ออกแบบพิ กโตแกรม/
ไอคอนที่ ออกแบบเป็ น การ์ตู น ส่งผลต่อ การรับ รู้ของผู้ ชมที่มี ค วาม
ซับซ้อนของเนื้อหาให้สามารถอธิบายได้ง่ายขึ้น
2. ผลการประเมินประสิทธิภาพของสื่อโมชันอินโฟกราฟิ ก
สาหรับ ส่งเสริม การรับรู้การคัดแยกขยะในครัวเรือนของนั กศึกษา
ระดับปริญญาตรี ได้นาไปทดสอบเบื้องต้นกับกลุ่มทดลองรายบุคคล
เพื่อทดสอบจังหวะการนาเสนอ เวลาการเคลื่อนไหว ข้อความ และ
ความรู้สึกร่ วมของผู้ชม ทาการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ จากนั้ น
ผู้วิจัยนาสื่อโมชันอินโฟกราฟิกที่ปรับปรุงดาเนินการทดสอบกับกลุ่ม
ทดลองรายบุคคล เพื่อทดสอบความสมบูรณ์ในภาพรวมของสื่อโมชัน
อินโฟกราฟิก นาไปปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ จากนั้นนาไปประเมิน
ประสิทธิภาพกับกลุ่มทดลองใหญ่ นาผลการทดสอบไปปรับปรุงแล้ว
จึงนาไปประเมินกับผู้เชี่ยวชาญ เพื่อตรวจสอบความเหมาะสม พบว่า
มีค่าเฉลี่ยประเมินด้านความเหมาะสมอยู่ในระดับ มาก สอดคล้องกับ
เบญจวรรณ สุ ป ะมะตั ง และธวั ช ชั ย สมพงษ์ [8] ที่ ได้ ป ระเมิ น
คุ ณ ภาพสื่ อ โมชั น กราฟิ ก เรื่ อ งต านานพระธาตุ ข ามแก่ น จาก
ผู้เชี่ยวชาญ ที่พบว่าสื่อมีความน่าสนใจ เนื้อหากระชับดูง่าย อีกทั้ง
ได้ รั บ ข้ อ เสนอแนะจากผู้ เชี่ ย วชาญด้ า นเนื้ อ หา จึ งท าให้ สื่ อ โมชั น
กราฟิ ก มี คุ ณ ภาพในระดั บ ดี และการประเมิ น ระสิ ท ธิ ภ าพกั บ
นั ก ศึ ก ษา พบว่ า ค่ าเฉลี่ ย ประเมิ น ประสิ ท ธิภ าพอยู่ ในระดั บ มาก
เป็นไปตามสมมุติฐานที่กาหนดไว้ เนื่องจากดาเนินการวิจัยได้ศึกษา
ข้อมูลจากเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้องและจากผู้เชี่ยวชาญ ได้ดาเนิน
ตามหลั ก การท างานตามกระบวนการ 3 P (Pre-production,
Production, Post-production) อย่ า งเคร่ ง ครั ด ในการพั ฒ นา
ทางานอย่างเป็นลาดับขั้นนตอนและได้รับการแนะนาจากผู้เชี่ยวชาญ
ทุกขั้นตอน จึงทาให้สื่อโมชันอินโฟกราฟิกสาหรับ ส่งเสริมการรับรู้
การคั ด แยกขยะในครัว เรือ น มี ค วามถู ก ต้ อ งทั้ งข้ อ มู ล ด้ า นเนื้ อ หา
รวมทั้งการออกแบบพิกโตแกรม/ไอคอน องค์ประกอบต่าง ๆ เนื่อง
ด้วยได้ทาการค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สอดคล้องกับ
กิจติพงษ์ ประชาชิด [9] ที่กล่าวว่า เมื่อทุกขั้นตอนการผลิตสื่อโมชัน

อินโฟกราฟิกมีคุณภาพ การนาส่วนประกอบที่มีคุณภาพมารวมกันทา
ให้สื่อโมชันกราฟิกนี้มีคุณภาพด้วย
3. ผลการประเมิ น ประสิ ท ธิ ผ ลการเรีย นรู้ สื่ อ โมชั น อิ น โฟ
กราฟิ ก ส าหรั บ ส่ งเสริ ม การรับ รู้ ก ารคั ด แยกขยะในครั ว เรื อ นของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี พบว่า มีค่าประสิทธิผลตามเกณฑ์ของเม
กุยแกนส์ เป็นไปตามสมมุติฐานที่กาหนดไว้ เนื่องจากได้ศึกษาเนื้อหา
และสอบถามผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา และนามาวิเคราะห์ สกัดความรู้
จากเนื้อหาด้ วยการทาบทอินโฟกราฟิ กที่กระชับไม่ ซับซ้อน ทาให้
ผู้ชมเข้าใจกระตุ้นให้ผู้ชมจดจา และถ่ายทอดเนื้อหาด้วยเหตุและผล
เชื่อมโยงระกว่างสิ่งเร้ากับการสอบสนองที่เหมาะสมกัน [10] เพราะ
การรับรู้ (Perception) เกี่ยวข้องกับสิ่งเร้าซึ่งเป็นสิ่งกระตุ้นให้ผู้ชม
เกิดความสนใจ ดังนั้นสิ่งเร้าที่สาคัญ ของแอนิเมชันเรื่องนี้ คือด้าน
ประโยชน์ที่ได้รับจากการชมจึงทาให้เนื้อหาความรู้ที่นักศึกษาได้รับรู้
เนื้อหาสาระในหัวข้ อการคัดแยกขยะในครัวเรือน มีประสิทธิผลใน
การเรียนรู้ สอดคล้องกับพงษ์พิพัฒน์ สายทอง [11] ที่กล่าวว่าการมี
ทัศนคติที่ดีต่อการนาเสนอข้อมูลรูปของโมชันอินโฟกราฟิกจะเป็น
การกระตุ้นความสนใจและช่วยให้เข้าใจเนื้อหามากยิ่งขึ้น

8. ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย
1. รู ป แบบตั ว อั ก ษรที่ น ามาใช้ ค วรเลื อ กให้ เหมาะสมกั บ
โปรแกรมที่ใช้ เนื่องจากมีปัญหาเรื่องสระและวรรณยุกต์ภาษาไทย
ลอย
2. ในการใช้ สื่ อ โมชั น อิ น โฟกราฟิ ก ต้ อ งพิ จ ารณาความ
เหมาะสมของอุปกรณ์ในการรองรับทั้งภาพและเสียง
ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1. ติดตามผลการรับรู้ของผู้ชมและสังเกตพฤติกรรมการรับรู้
ของผู้ชมในการคัดแยกขยะ
2. เป็นแนวทางในการผลิตสื่อโมชันกราฟิก ในลักษณะ 3 มิติ
หรือเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน (AR)
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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างความรอบรู้ ทางสุขภาพกับพฤติกรรมสุขภาพ เป็นการศึกษาเชิงวิเคราะห์
แบบภาคตัดขวาง ประชากรเป็นผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มารับบริการรักษาในโรงพยาบาลของรัฐ 11 แห่ง ระหว่างเดือนสิงหาคม ถึง
ตุลาคม พ.ศ. 2562 ทาการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิและแบบกลุ่มสองขั้นตอน ได้กลุ่มตัวอย่างผู้ป่วย 544 คนจากโรงพยาบาล 3 แห่ง เก็บ
รวบรวมข้อมูลโดยการให้ตอบแบบสอบถาม ใช้สถิติ Multiple binary logistic Regression โดยใช้โปรแกรม R ในการวิเคราะห์ข้อมูลและ
กาหนดนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ ความเชื่อมั่น 0.05 ผลการวิจัยพบว่า หลังจากมีการควบคุมตัวแปร ระดับการศึกษาและการได้รับสุขศึกษา
โดยการพูดคุยแบบตัวต่อตัวในชุมชน พบว่า ความรอบรู้ ทางสุขภาพมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสุขภาพระดับสูงอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
(adjusted odds ratio [AOR]= 2.66; 95%CI= 1.76–4.05; p-value<.001) นอกจากนี้ยังพบว่า การศึกษาระดับ ปริญ ญาตรีหรือสูงกว่า
(AOR= 0.10; 95%CI= 0.03–0.35; p-value<.001) และการได้รับ สุขศึกษาโดยการพูด คุยแบบตัวต่อตัวในชุ มชน(AOR= 1.82; 95%CI=
1.25–2.65; p-value= .002) มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสุขภาพระดับสูงอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ จะเห็นได้ว่า ความรอบรู้ ทางสุขภาพมี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสุขภาพ ดังนั้น บุคลากรสาธารณสุขควรจัดกิจกรรมหรือจัดช่องทางการเข้าถึงข้อมูลสุขภาพแก่ผู้ป่วยที่มีความรอบรู้
ทางสุขภาพระดับต่า เพื่อพัฒนาให้เป็นผู้มีพฤติกรรมสุขภาพระดับสูง
คาสาคัญ: 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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การหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่และงดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ [10]
การมีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมจะช่วยทาให้ผู้ป่วยโรคเบาหวาน
ชนิดที่ 2 มีดัชนีมวลกายลดลง[11] มีสุขภาพจิตที่ดีและมีความพึง
พอใจในชีวิต[12] นอกจากนั้น ในกลุ่มประชาชนทั่วไป หากสามารถ
ปฏิ บั ติพ ฤติ กรรมสุข ภาพได้ อย่างครอบคลุ มในทุ กเรื่อง สามารถ
หลีกเลี่ยงการเกิดโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ได้ถึงร้อยละ 14.1[13]
ความรอบทางรู้สุขภาพเป็นปัจจัยสาคัญที่มีผลทาให้ผปู้ ่วย
โรคเบาหวานชนิ ด ที่ 2 มี พ ฤติ ก รรมสุ ข ภาพที่ เ หมาะสม [15]
เนื่องจากความรอบรู้สุขภาพสาหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน เป็นทักษะ
ที่จาเป็นในด้านการแสวงหาและเข้าถึงข้อมูลด้านสุขภาพที่เกี่ ยวกับ
โรคเบาหวาน การอ่านและเข้าใจตัวเลขเกี่ยวกับข้อมูลสุขภาพ เป็น
ความรู้ที่เฉพาะเจาะจงที่เกี่ยวข้องกับโรคเบาหวาน เพื่อใช้ในการ
ตั ด สิ น ใจในการปฏิ บั ติ พ ฤติ ก รรมที่ ถู ก ต้ อ งและเหมาะสมทั้ งใน
อนาคตหรื อ เงื่อ นไขการใช้ ชีวิ ต ส าหรั บ ตนเองในการดู แ ลรั ก ษา
โรคเบาหวาน[14] ความสัมพันธ์ระหว่างความรอบรู้ทางสุขภาพกับ
พฤติกรรมสุขภาพในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ประเทศไทยพบ
เพียงการศึกษาเดียวและเจาะจงในผู้ป่วยที่ควบคุมระดับน้าตาลใน
เลื อ ดไม่ ไ ด้ [15] เพื่ อ ยื น ยั น ผลความสั ม พั น ธ์ ส าห รั บ ผู้ ป่ ว ย
โรคเบาหวานชนิ ดที่ 2 ในประเทศไทย ความรู้จากงานวิจั ยนี้ จ ะ
นาไปใช้ในการสื่อสารรณรงค์เพื่ อเพิ่ มความรอบรู้ท างสุขภาพแก่
ผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 เพื่อให้ผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 มี
พฤติ ก รรมสุ ข ภาพที่ เ หมาะสมต่ อ ไป จึ ง มี ค วามจ าเป็ น ต้ อ ง
ท าการศึ ก ษาความสัม พัน ธ์ร ะหว่า งความรอบรู้ ท างสุ ข ภาพกั บ
พฤติ ก รรมสุ ข ภาพของผู ้ป ่ว ยโรคเบาหวานชนิด ที ่ 2 โดยมี
วัต ถุป ระสงค์ เพื่ อ ทดสอบความสัม พัน ธ์ ระหว่างความรอบรู้ ท าง
สุขภาพกับพฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2

บทนา
โรคเบาหวานชนิ ด ที่ 2 เป็ น โรคไม่ ติ ด ต่ อ เรื้ อ รั ง ที่ เป็ น
ปัญหาสาธารณสุขที่สาคัญของโลก เนื่องจากโรคเบาหวานชนิดที่ 2
เป็นภาวะที่ร่างกายมีน้าตาลในเลือดสูงกว่าปกติ เนื่องจากการขาด
ฮอร์โมนอินซูลิน (Insulin) หรือการดื้อต่อฮอร์โมนอินซูลิน ทาให้
กระบวนการดู ด ซึ ม น้ าตาลในเลื อ ดให้ เป็ น พลั งงานของเซลล์ ใน
ร่างกายมี ความผิดปกติหรือทางานได้ไม่เต็ มประสิทธิภาพ ทาให้
ระดับน้าตาลในเลือดสูงกว่าปกติ ซึ่งการมีระดับน้าตาลในเลือดสูง
ทาให้เกิดภาวะแทรกซ้อนได้ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว[1] ความ
ชุกของโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทั่ วโลก จาก
การประมาณการของสหพันธ์โรคเบาหวานนานาชาติ พบว่า ความ
ชุ ก ของโรคเบาหวานชนิ ด ที่ 2 ทั่ วโลกเพิ่ ม จากร้อ ยละ 9.3 (463
ล้ า นคน) ในปี ค.ศ.2019 เป็ น ร้ อ ยละ 10.9 (578 ล้ า นคน) ในปี
ค.ศ. 2030 และเพิ่ ม เป็ น ร้อ ยละ 10.9 (700 ล้า นคน) ในปี ค.ศ.
2045 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 25 ในปี ค.ศ. 2030 และร้อยละ 51ในปี
ค.ศ. 2045[1] โดยในปี ค.ศ.2025 จานวนผู้ป่วยส่วนใหญ่จะเพิ่มขึ้น
สูงที่สุดในประเทศที่กาลังพัฒนาสูงถึงร้อยละ 170 หรือเพิ่มขึ้นจาก
84 ล้านคนเป็น 228 ล้านคน หรือกล่าวได้ว่าผู้ป่วยโรคเบาหวาน
ชนิดที่ 2 ทั่วโลกอาศัยอยู่ในประเทศที่กาลังพัฒนาสูงถึงร้อยละ 75
[2] ในประเทศไทย จากการสารวจระดับชาติในประชากรไทยโดย
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 ทาให้เกิดภาวะแทรกซ้อน
ที่สาคัญ เช่น โรคไตเรื้อรัง โรคหัวใจ เกิดการติดเชื้อและการสูญเสีย
คุณ ภาพชี วิต [4] ส่งผลต่อ อัตราการเสีย ชีวิต ก่อนวัยอั น ควรหรือ
สูญเสียปีสุขภาพในลาดับต้นๆของโลก[5] และสูญเสียค่าใช้จ่ายด้าน
สุขภาพอย่างมหาศาล โดยในปี ค.ศ.2015 ทั่วโลกสูญเสียค่าใช้จ่าย
ประมาณ 2.2 ล้านล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาหรือประมาณร้อยละ
2.2 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของโลก[6]
ผลลัพธ์ที่สาคัญของการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2
คื อ ผู้ ป่ วย ส าม าร ถ ค วบ คุ ม ระ ดั บ น้ าต าล ส ะ ส ม ใน เลื อ ด
(Hemoglobin A1C: HbA1C)ให้ น้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ7[7] แต่ ใ น
ประเทศไทย ผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 สามารถควบคุมระดับ
น้าตาล HbA1C ให้น้อยกว่าร้อยละ7 ยังต่ากว่าค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้
ร้อยละ 40 (ร้อยละ 37.19 )[8] สาเหตุสาคัญที่ทาให้ผู้ป่วยควบคุ ม
ระดับ น้าตาลสะสมในเลือดไม่ ได้คือการมีพ ฤติกรรมสุขภาพที่ไม่
เหมาะสม[9] พฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมเป็นเป้าหมายที่สาคัญที่
ต้ อ งการให้ เกิ ด ขึ้ น ในผู้ ป่ ว ยโรคเบาหวานชนิ ด ที่ 2 ที่ ก ระทรวง
สาธารณสุขนามาใช้ในการควบคุมระดับน้าตาลในเลือดร่วมกับการ
ใช้ ย าลดระดั บ น้ าตาลในเลื อ ดของผู้ ป่ ว ย[10] เพราะพฤติ ก รรม
สุขภาพเป็นพฤติกรรมที่ครอบคลุมในเรื่อง การออกกาลังกาย การ
รับ ประทานอาหารที่ มีประโยชน์โดยเน้น ผักผลไม้ การหลีกเลี่ย ง
อาหารที่เค็มจัด มีไขมันสูงและมีรสหวาน การจัดการความเครียด

วิธีการวิจัย
รู ป แบบงานวิ จั ย เป็ น การวิ จั ย เชิ ง วิ เ คราะห์ แ บบ
ภาคตัดขวาง (Cross-sectional analytical study)
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร คื อ ผู้ ป่ ว ยโรคเบาหวานชนิ ด ที่ 2 ที่ ม ารั บ
บริการตรวจติดตามการรักษา ณ แผนกผู้ป่วยนอกในโรงพยาบาล
ของรัฐ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดเพชรบูรณ์ จานวน 11
แห่ง ในปี พ.ศ. 2562 จานวน 51,159 คน
กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ป่ วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ มารับ
บริการตรวจติดตามการรักษา ณ แผนกผู้ป่วยนอกในโรงพยาบาล
ของรัฐ สั งกั ดกระทรวงสาธารณสุ ข จั งหวัด เพชรบู รณ์ ที่ ได้ จาก
วิธีการสุ่ม ในช่วงวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม
พ.ศ. 2562 โดยมีเกณฑ์การคัดเข้า คือ อายุ 20 ปีขึ้นไป เคยมารับ
การตรวจติ ด ตามการรั ก ษาด้ ว ยโรคเบาหวานชนิ ด ที่ 2 ใน
โรงพยาบาลแห่งนี้ไม่ต่ากว่า 1 ปี ช่วยเหลือตนเองได้ดี อ่านและ
เขีย นหนังสือภาษาไทยได้ และมีเกณฑ์ การคัดออกคื อ เป็ น ผู้ที่ มี
ภาวะแทรกซ้อนเรื้อรังที่อยู่ในระยะที่เป็นอันตราย
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ระดับ และการตัดสินใจที่ถูกต้องในการปฏิบัติในอนาคตหรือ
เงื่อนไขการใช้ชีวิต แบ่งเป็น การตัดสินใจกรณีต่างๆ 4 ข้อ เป็น
แบบให้เลือกตอบ 4 ตัวเลือก และสิ่งที่ต้องปฏิบัติเมื่อต้อง
เดินทางออกไปนอกพื้นที่ 7 ข้อ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า 4 ระดับ รวมคะแนนทั้งสิ้น 234 คะแนน
พฤติกรรมสุขภาพ เป็ นแบบประเมินการปฏิ บัติตั ว
ของกองสุขศึกษา กระทรวงสาธารณสุข[10] ประกอบด้วย การ
ออกกาลังกายจนรู้สึกเหนื่อยพูดไม่ออก 1 ข้อ การรับประทาน
อาหารที่เน้นผักผลไม้ เลือกและปรุงอาหารที่ไม่เค็มจัด เลือก
อาหารที่ไม่มีไขมันหรือไขมันต่าและเลือกอาหารที่รสไม่หวาน
เป็นหลัก รวม 4 ข้อ การควบคุมอารมณ์จิตใจไม่ให้เครียดหรือ
วิตกกังวลมากเกินไป 1 ข้อ งดการสูบบุหรี่ 1 ข้อและงดการดื่ม
สุรา 1 ข้อ คาถามมีระดับการปฏิบัติ 5 ระดับ ไม่ทาเลย นานๆ
ครั้ง 3 วันต่อสัปดาห์ 5 วันต่อสัปดาห์และทุกวัน รวม 8 ข้อ

ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
การคานวณขนาดตัวอย่างโดยใช้สูตรประมาณค่าสัดส่ วน
ดังนี้
สูตร

n

Z2 PQ
d2

เมื่ อ ก าหนดให้ n = ขนาดตั ว อย่ า ง, Z คื อ ระดั บ ความ
เชื่ อ มั่ น ที่ ก าหนด ระดั บ นั ย ส าคั ญ 0.05, Z = 1.96, P คื อ ค่ า
สัดส่วนของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ ส่วนใหญ่ มีพ ฤติกรรม
สุขภาพอยู่ในระดับดี ร้อยละ 76.22 จากการทบทวนงานวิจัยเรื่อง
ความรอบรู้ ท างสุ ข ภาพและพฤติ ก รรมสุ ข ภาพของผู้ ป่ ว ยที่ ไ ม่
สามารถควบคุมระดับน้าตาลในเลือด[15] ดังนั้น P = 0.76, Q =
1-P, 1-0.76 = 0.24, และ d คื อ ค่าสัด ส่วนความคลาดเคลื่อ นที่
ระดั บ ความเชื่ อ มั่ น 95% เท่ ากั บ 0.05 แทนค่ าในสู ต ร ค านวณ
ขนาดตัวอย่างได้เท่ากับ 280 เพื่อลด design effect เนื่องจากเป็น
การสุ่ ม ตั ว อย่ า งแบบชั้ น ภู มิ แ ละแบ่ งกลุ่ ม (Stratified two-stage
cluster sampling) จึ ง คู ณ ด้ ว ย design effect มากกว่ า 1[16]
ดังนั้นเพื่อให้แน่ใจว่ากลุ่มตัวอย่างเพียงพอจึงคูณด้วย 1.9 ได้กลุ่ม
ตัวอย่าง 532 คน และงานวิจัยนี้เก็บตัวอย่างมาวิเคราะห์ไ ด้ทั้งสิ้น
544 คน
การสุ่มตัวอย่าง ท าการสุ่ม ตัวอย่างแบบชั้นภูมิ และสุ่ ม
ตัวอย่างจากแต่ละชั้นภูมิแบบกลุ่มสองขั้นตอน (Stratified twostage cluster sampling) ดังนี้ แบ่งโรงพยาบาลสังกัดกระทรวง
สาธารณสุ ขในจังหวัดเพชรบู รณ์ ทั้ งหมด 11 แห่ ง เป็ น 3 ระดั บ
(ชั้ น ภู มิ ) ได้ แ ก่ ขนาดใหญ่ ขนาดกลางและขนาดเล็ ก และสุ่ ม
ตัวอย่างโรงพยาบาลอย่างง่ายมาระดับละ 1 แห่งได้ดังนี้ ขนาดใหญ่
ได้แก่ โรงพยาบาลวิเชียรบุรี ขนาดกลางได้แก่ โรงพยาบาลหนองไผ่
และขนาดเล็ ก ได้ แ ก่ โรงพยาบาลชนแดน ผู้ ช่วยผู้ วิ จัย ท าการสุ่ ม
ตัวอย่างผู้ป่วยอย่างเป็นระบบ ตามบัญชีรายชื่อในทะเบียนนัดผู้ปว่ ย
แต่ ล ะวั น เพื่ อ ให้ ได้ ก ลุ่ ม ตั ว อย่ า ง 15-20 คนต่ อ วั น จนครบตาม
สัดส่วนจานวนผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ของโรงพยาบาลแต่ละ
แห่ง รวมทั้งสิ้น 544 คน
เครื่ องมื อ วิจั ย เป็ น แบบสอบถามที่ ข ออนุ ญ าตใช้ จาก
แบบวัดมาตรฐานดังนี้

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย ดังนี้
ความตรงเชิงเนื้อหา ตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญจานวน 3
คน ซึ่ งมี ค วามเชี่ ย วชาญด้ า นสุ ข ศึ ก ษาและโรคเบาหวาน เพื่ อ
ตรวจสอบความสอดคล้องของข้อคาถามแต่ละข้อกับวัตถุประสงค์
ของการวิ จั ย (Index of Item-Objective Congruence ห รื อ
IOC) ทั้งความรอบรู้สุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพได้ค่า IOC ไม่ต่า
กว่า 0.6
ความเชื่อมั่นของเครื่องมือ โดยการนาแบบสอบถามไป
ทดลองใช้กับผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 โรงพยาบาลบึงสามพัน
ซึ่ งไม่ ใช่ ก ลุ่ ม ตั ว อย่ า ง จ านวน 30 คน โดยเครื่ อ งมื อ ที่ มี ลั ก ษณะ
มาตราส่วนประมาณค่านามาวิเคราะห์หาความเชื่อมั่น(Reliability)
โดยค านวณค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟาของครอนบาค (Cronbach
Alpha Coefficient) ได้ค่าความเชื่อ มั่น แต่ละองค์ป ระกอบ ดังนี้
ความต้องการความช่วยเหลือด้านข้อมูลสุขภาพ 0.76 การปฏิบัติใน
กรณีถูกถามปัญหาต่างๆ 0.82 และสิ่งที่ต้องปฏิบัติเมื่อต้องเดินทาง
ออกไปนอกพื้นที่ 0.74 และพฤติกรรมสุขภาพ 0.78 ส่วนเครื่องมือ
ที่เป็นการวัดความรู้ ได้ค่าความยากง่ายของข้อคาถามแต่ละข้อ
ดังนี้ การอ่านศัพท์พื้นฐาน 0.2-0.7 ความสามารถในการอ่านและ
เข้ า ใจตั ว เลข 0.3-0.7 ความสามารถในการเข้ า ถึ งหรื อ แสวงหา
ข้ อ มู ล สุ ข ภาพ 0.4-0.6 ความรู้ ค วามเข้ า ใจ 0.4-0.7 และการ
ตัดสินใจกรณี ต่างๆ 0.4-0.7 สรุปได้ว่าข้อคาถามแต่ละข้อมีความ
ยากง่ายที่เหมาะสม(0.2-0.8)
การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการให้ตอบแบบสอบถามใน
วั น ที่ ม ารั บ บริ ก ารตรวจติ ด ตาม ณ คลิ นิ ก โรคเบาหวานของ
โรงพยาบาล โดยมี ผู้ ช่ ว ยผู้ วิ จั ย ที่ เ ป็ น พยาบาลวิ ช าชี พ ของ
โรงพยาบาลซึ่งผ่านการฝึกอบรมการใช้เครื่อ งมือในการวิจัยเป็ น
อย่างดี ทาหน้าที่ในการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง แจกแบบสอบถาม
ชี้แจงวัตถุประสงค์การวิจัย ให้คาแนะนาในการตอบแบบสอบถาม
และรับแบบสอบถามคืนกลับ

ความรอบรู้ทางสุขภาพ เป็นแบบวัดความแตกฉาน
สุขภาพสาหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานของกองสุขศึกษา กระทรวง
สาธารณสุข[10] ประกอบด้วย ความต้องการความช่วยเหลือ
ด้านข้อมูลสุขภาพ 2 ข้อ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 4
ระดับ การอ่านศัพท์พนื้ ฐาน 66 ข้อ เป็นแบบ Check list
ความสามารถในการอ่านและเข้าใจตัวเลข 8 ข้อ เป็นการจับคู่
ความสามารถในการเข้าถึงหรือแสวงหาข้อมูลสุขภาพ 5 ข้อ
เป็นแบบให้เลือกตอบถูกหรือผิด 2 ตัวเลือก ความรู้ความเข้าใจ
30 ข้อ เป็นแบบให้เลือกตอบ 4 ตัวเลือก การปฏิบัติในกรณีถูก
ถามปัญหาต่างๆ 17 ข้อ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5
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การวิเคราะห์ข้อมูล
เกณฑ์ในการแบ่งกลุ่ม ใช้เกณฑ์ในการแบ่งกลุ่มของกอง
สุขศึกษา กระทรวงสาธารณสุข[10] ดังนี้ ความรอบรู้ทางสุขภาพ
แบ่งเป็น 2 ระดับคือ ระดับสูง ได้คะแนน≥75% หรือ 177 คะแนน
ขึ้น ไป และระดับ ต่า ได้คะแนน <75% หรือไม่เกิ น 176 คะแนน
พฤติกรรมสุขภาพ แบ่งเป็น 2 ระดับคือ ระดับสูงหมายถึง ปฏิบัติ
ทุ กพฤติ ก รรมหรือ ทั้ ง 8 ข้ อ 3 วัน ต่ อสั ป ดาห์ ขึ้ น ไปและระดั บ ต่ า
หมายถึง ปฏิบัติบางพฤติกรรมต่ากว่า 3 วันต่อสัปดาห์
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ใช้ multiple binary logistic
regression เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างความรอบรู้สุขภาพ
กั บ ระดั บ พ ฤติ ก รรม สุ ขภ าพ น าเส นอค่ า adjusted odds
ratio(AOR) พ ร้ อ ม ช่ ว งเชื่ อ มั่ น 95% confidence interval
(95%CI) และค่ า p-value ใช้ โ ปรแกรม R Version 3.2.4 และ
กาหนดนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

การพิทักษ์สิทธิของกลุ่มตัวอย่าง (Ethical approved)
งานวิจัยนี้ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย์เครือข่ายภูมิภาค มหาวิทยาลัยนเรศวร เลขที่
รับรอง 028/2562 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ผลการวิจัย
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งความรอบรู้ ท างสุ ข ภาพกั บ
พฤติกรรมสุขภาพ พบว่า ความรอบรู้ ทางสุขภาพระดับสูง (AOR=
2.66; 95%CI= 1.76–4.05; p-value<.001) มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ
พฤติกรรมสุขภาพระดับสูงอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ นอกจากนั้นยัง
พบว่ า การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ห รื อ สู ง กว่ า (AOR= 0.10;
95%CI= 0.03–0.35; p-value<.001)และการได้รับสุขศึกษาโดย
การพู ดคุ ยแบบตั วต่ อตัวในชุมชน (AOR= 1.82; 95%CI= 1.25–
2.65; p-value= .002) มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ พฤติ ก รรมสุ ข ภาพ
ระดับสูงอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างความรอบรู้ทางสุขภาพกับพฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2
ความรอบรูท้ างสุขภาพ
และปัจจัยอื่นๆ

n

พฤติกรรมสุขภาพ
Simple binary logistic
ระดับสูง
regression
n
%
COR
95%CI
p-value
<.001
43 23.89
1
150 41.21 2.23 1.50–3.34
<.001
140 39.77
1
50 32.47 0.73 0.49–1.09 .119
3
7.89 0.13 0.04–0.43 <.001
.014
90 36.14
1
52 36.88 1.03 0.67–1.58 .885
2
7.14 0.14 0.03–0.59 .007
49 38.89 1.12 0.72–1.75 .603

Multiple binary logistic
regression
AOR 95%CI p-value
<.001

ความรอบรู้สุขภาพ
ระดับต่า*
180
ระดับสูง
364
2.66 1.76–4.05
ระดับการศึกษา
<.001
ประถมศึกษา*
352
1
มัธยมศึกษา
154
0.68 0.45–1.05 .080
ปริญญาตรี/สูงกว่า
38
0.10 0.03–0.35 <.001
อาชีพ
เกษตรกร*
249
รับจ้าง
141
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 28
อื่นๆเช่น ค้าขาย อิสระ 126
การได้รับสุขศึกษา
โดยการพูดคุยแบบ
ตัวต่อตัว
<.001
.002
ไม่ได้รับ*
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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การได้รับสุขศึกษาโดยการพูดคุยแบบตัวต่อตัวในชุมชน มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสุขภาพระดับสูงอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
โดยผู้ป่วยที่ได้รับสุขศึกษาโดยการพูดคุยแบบตัวต่อตัวในชุมชน มี
โอกาสมี พ ฤติ ก รรมสุ ข ภาพระดั บ สู งเป็ น 1.82 เท่ า (AOR= 1.82;
95%CI= 1.25–2.65; p-value= .002) ของผู้ ป่ ว ยที่ ไ ม่ ไ ด้ รั บ สุ ข
ศึกษาโดยการพูดคุยแบบตัวต่อตัวในชุมชน เมื่อมีการควบคุมตัวแปร
ความรอบรู้ทางสุขภาพและระดับการศึกษา อภิปรายได้ว่า ผู้ป่วยที่
ได้รับสุขศึกษาโดยการพูดคุยแบบตัวต่อตัวในชุมชน จะได้รับการดูแล
เอาใจใส่ อ ย่ างใกล้ ชิ ด จากเจ้ า หน้ า ที่ ส าธารณสุ ข หรื อ อาสาสมั ค ร
สาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.)เป็นอย่างดี เพราะเป็นการสื่อสาร
แบบสองทาง ทาให้เกิดความเข้าใจ และความไว้วางใจ ทาให้ผู้ป่วย
เกิดความร่วมมือในการปฏิบัติตามคาแนะนา จึงมีพฤติกรรมสุขภาพ
ระดับสูง สอดคล้องกับการศึกษาในประเทศอิหร่าน เรื่อง ผลของ
การให้สุขศึกษาโดยใช้แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพต่อพฤติกรรม
การดู แ ลตนเองของผู้ ป่ วยโรคเบาหวานชนิ ด ที่ 2 เป็ น การวิ จั ยกึ่ ง
ทดลอง(Quasi experimental study) พบว่ า ผลของการให้ สุ ข
ศึ ก ษามี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ พฤติ ก รรมการดู แ ลตนเองของผู้ ป่ ว ย
โรคเบาหวานชนิดที่ 2 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ[19]

อภิปรายผล
ความรอบรู้ ท างสุ ข ภาพมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ พฤติ ก รรม
สุขภาพระดับสูงอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ นอกจากนี้ยังพบว่า ระดับ
การศึก ษาและการได้ รับ สุ ข ศึก ษาโดยการพู ด คุ ยแบบตั วต่ อ ตั วใน
ชุมชนมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสุขภาพระดับสูง อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติ อภิปรายผลดังนี้
ความรอบรู้ ท างสุ ข ภาพ มี ค วามสั ม พั น ธ์กั บ พฤติ ก รรม
สุขภาพระดับสูงอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ โดยผู้ป่วยที่ มีความรอบรู้
ทางสุขภาพระดับสูง มีโอกาสมีพฤติกรรมสุขภาพระดับสูงเป็น 2.66
เท่า (AOR= 2.66; 95%CI= 1.76–4.05; p-value<.001) ของผู้ป่วย
ที่มีความรอบรู้ทางสุขภาพระดับต่า เมื่อมีการควบคุมตัวแปร ระดับ
การศึก ษาและการได้ รับ สุ ข ศึก ษาโดยการพู ด คุ ยแบบตั วต่ อ ตั วใน
ชุมชน อภิปรายได้ว่า ผู้ป่วยที่มีความรอบรู้ทางสุขภาพระดับสูง จะ
เป็ น ผู้ ที่ มี ทั ก ษะในการแสวงหาและเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล ด้ า นสุ ข ภาพที่
เกี่ยวกับโรคเบาหวาน สามารถอ่านและเข้าใจตัวเลขเกี่ยวกับข้อมูล
สุขภาพ มีความรู้ที่เกี่ยวข้องกับโรคเบาหวาน สามารถตัดสินใจใน
การปฏิ บั ติ พ ฤติ ก รรมที่ ถู ก ต้ อ งและเหมาะสมทั้ งในอนาคตหรื อ
เงื่อนไขการใช้ชีวิตในการดูแลรักษาโรคเบาหวานของตนเอง[14] จึง
มี พ ฤติ ก รรมสุ ข ภาพอยู่ ในระดั บ สู ง สอดคล้ อ งกั บ การศึ ก ษาใน
ประเทศอิหร่าน เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างความรอบรู้ ทางสุขภาพ
กับพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่
พบว่ า ความรอบรู้ ท างสุ ข ภาพมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ พฤติ ก รรมการ
ส่งเสริมสุขภาพ(p-value<.05)อย่างมีนัยสาคัญทางสถิต[ิ 17]
ระดั บ การศึ ก ษา มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ พฤติ ก รรมสุ ข ภาพ
ระดั บ สูงอย่า งมี นั ย สาคั ญ ทางสถิติ โดยผู้ป่ วยที่ มี ก ารศึก ษาระดั บ
ปริญ ญาตรีห รือ สูงกว่า มี โอกาสมี พ ฤติ ก รรมสุ ขภาพระดั บ สูงเป็ น
0.10 เท่า (AOR= 0.10; 95%CI= 0.03–0.35; p-value<.001) ของ
ผู้ป่ วยที่ มีก ารศึ กษาระดับ ประถมศึ กษา เมื่อมี การควบคุ มตั วแปร
ความรอบรู้ทางสุขภาพและการได้รับสุขศึกษาโดยการพูดคุยแบบตัว
ต่อตัวในชุมชน ซึ่งเป็นที่น่าแปลกใจว่า ผู้ที่มีการศึกษาระดับปริญญา
ตรีหรือสูงกว่าจะมีโอกาสมีพฤติกรรมสุขภาพระดับต่ามากกว่าผู้มี
การศึกษาระดับประถมศึกษา ทั้งนี้ผู้มีการศึกษาระดับปริญ ญาตรี
หรือสูงกว่าส่วนใหญ่ จะเป็ นผู้มีอาชีพ เป็นข้าราชการหรือพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ ด้วยบริบทของการทางาน ทาให้การใช้ชีวิตประจาวัน
อาจมีความเร่งรีบ ทาให้ไม่มีเวลาในการออกกาลังกายหรือการเลือก
รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ มีความเครียดหรือความกดดันใน
การทางานสูงหรือต้องเข้าสังคมตามโอกาสต่างๆเป็นประจา ทาให้ไม่
สามารถหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่หรือการดื่มสุราได้ ซึ่งสอดคล้องกับผล
การศึ ก ษาในประเทศเกาหลี ใต้ เรื่ อ ง ผลกระทบของปั จ จั ย ด้ า น
เศรษฐกิจและสังคมต่อพฤติกรรมสุขภาพการควบคุมโรคเมตาโบลิก
และภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 พบว่า ระดับ
การศึกษาที่สูงมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการไม่ควบคุมน้าตาลใน
เลือด(AOR= 0.63; 95%CI= 0.43–0.91;p-value= .021)หรือกล่าว
ได้ว่าผู้ที่มีการศึกษาระดับสูงจะมีพฤติกรรมในการควบคุมน้าตาลใน
เลือดที่ไม่เหมาะสม[18]

บทสรุป
ความรอบรู้ ท างสุ ข ภาพมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ พฤติ ก รรม
สุขภาพระดับสูงอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ เมื่อมีการควบคุมตัวแปร
ระดับการศึกษาและการได้รับสุขศึกษาโดยการพูดคุยแบบตัวต่อตัว
ในชุมชน ดังนั้น บุคลากรสาธารณสุขควรจัดกิจกรรมหรือ เพิ่มช่อง
ทางการเข้าถึงข้อมูลสุขภาพเกี่ยวกับโรคเบาหวานแก่ผู้ป่วยที่มีความ
รอบรู้ ท างสุข ภาพระดับ ต่า เพื่อ พั ฒ นาผู้ ป่วยให้เป็ นผู้ มีพ ฤติ กรรม
สุขภาพในระดับสูง นอกจากนั้นควรจัดกิจกรรมการให้สุขศึกษาแก่
ผู้ป่วยโดยการพูดคุยแบบตัวต่อตัวในชุมชน โดยเน้นในกลุ่มผู้ป่วยที่มี
การศึกษาในระดับสูง
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แกมมาอินดิเพนเดนท์โดมิเนติงกราฟของ gear graph และ lollipop graph
-Independent Dominating Graphs of Gear graphs and Lollipop graphs
รุ่งรัตน์ สมานหมู่1 และ นันทพัทธ์ ตระกูลไตรพฤกษ์2
1สาขาวิชาคณิตศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
1Email: roongrat_sa@hotmail.com; 2Email: n.trakultraipruk@yahoo.com

2ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

บทคัดย่อ
ให้กราฟ G = (V ( G), E (G)) เป็นกราฟที่มีเซตของจุดยอด คือ V ( G ) และเซตของเส้นเชื่อม คือ E ( G ) เซต D  V ( G ) จะเป็น
dominating set ของกราฟ G ถ้าจุดยอดทุกจุดที่ไม่อยู่ในเซต D มีเส้นเชื่อมมายังจุดยอดใน D อย่างน้อยหนึ่งจุดยอด independent set ของ
กราฟ G คือเซตของจุดยอดที่สองจุดยอดใด ๆ ในเซตไม่มีเส้นเชื่อมกัน เซต D  V ( G ) เป็น independent dominating set ของกราฟ G
ถ้ า D เป็ น ทั้ ง independent set และ dominating set ของ G independent domination number ของกราฟ G ถู ก แทนด้ ว ย
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 IDg ( G ) คือกราฟที่มีจุด
ยอดเป็น i ( G ) -set ทั้งหมด และสอง i ( G ) -set จะเชื่อมกันใน IDg ( G ) ถ้าทั้งสองเซตมีสมาชิกต่างกันเพี ยงหนึ่ งจุดยอด ในงานวิจัยนี้เรา
พิจารณา -independent dominating graph ของ gear graph และ lollipop graph
คาสาคัญ: 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 IDg ( G ) , as the graph whose vertex set is the set of all i ( G ) sets, and two i ( G ) -sets are adjacent in IDg ( G ) 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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set ทั้งหมดที่มีขนาดเล็กที่สุดของ G และสอง total dominating
set เหล่านี้จะเชื่อมกันใน TDg ( G ) ถ้าทั้งสองเซตมีสมาชิกต่างกัน
แค่หนึ่งจุด โดยพวกเขาได้ศึกษาลักษณะของ -total dominating
graph ของ path และ cycle ในปีต่อมา ปัณ ณวัฒ น์ เอกกวินรุจี
และ นั น ทพั ท ธ์ ตระกู ล ไตรพฤกษ์ [2] ได้ นิ ย าม -paired
dominating graph ของกราฟ G แทนด้วย PDG ( G ) คือกราฟที่
มีจุดยอดคือ paired dominating set ทั้งหมดที่มีขนาดใหญ่ที่สุด
ของ G และสอง paired dominating set เหล่านี้ จ ะเชื่ อ มกัน ใน
PDG ( G ) ถ้าทั้งสองเซตมีสมาชิกต่างกันแค่หนึ่งจุดยอด โดยในงาน
ชิ้นนี้พวกเขาได้ศึกษาลักษณะของ -paired dominating graph
ของบาง path
ขนาดที่ เ ล็ ก ที่ สุ ด ของ independent dominating set ของ
กราฟ G ถู ก เรี ย กว่ า independent domination number
ของ G และแทนด้วยสัญลักษณ์ i(G) เราจะเรียก independent
dominating set ที่ มี ข นาดเท่ า กั บ i ( G ) ว่ า i(G)-set ในปี ค.ศ.
2019 เราได้ นิ ย าม -independent dominating graph [4]
ของกราฟ G ซึ่งแทนด้ วย ID(G) คือ กราฟที่ เซตจุ ดยอดคื อเซต
ของ i ( G ) -set ทั้ งห มด และสอง i ( G ) -set จะเชื่ อ มกั น ใน
IDg ( G ) ถ้าทั้งสองเซตมีสมาชิกต่างกันเพียงหนึ่งจุดยอด ในบทความ
วิ จั ย นั้ น เราศึ ก ษา -independent dominating graph ของ
path และ cycle รูปที่ 1 แสดงตัวอย่างกราฟ G และ IDg ( G )

1. บทนา
ทฤษฎีกราฟเป็นเครื่องมือที่สาคัญอันหนึ่งในทางคณิตศาสตร์ ที่
ถูกใช้เป็นตัวแบบในการแก้ปัญ หาต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เช่น การหาเส้นทางที่มีระยะที่สั้นที่สุดในการเดินทางจากที่หนึ่งไป
ยังอีก ที่ห นึ่ง หรือ ใช้ช่วยในการพิจ ารณาปั ญ หาที่เกี่ยวกับ ระบบ
เครือข่าย เป็นต้น กราฟ G ประกอบด้วยเซตจากัดที่ของสมาชิกที่
เรียกว่า จุดยอด แทนด้วย V ( G ) และ เซตของเส้น เชื่อม ซึ่งเป็ น
เซตจ ากั ด ของคู่ ไม่ อั น ดั บ ของจุ ด ใน V ( G ) และแทนเซตนี้ ด้ ว ย
E ( G ) เซต D  V ( G ) จะถูกเรียกว่า dominating set ถ้าทุก ๆ
จุด ยอดในกราฟที่ ไม่ ได้ อ ยู่ ใน D มี เส้ น เชื่ อ มมายั งจุ ด ยอดใน D
อย่ า งน้ อ ยหนึ่ ง จุ ด ยอด และเราจะกล่ า วว่ า แต่ ล ะจุ ด ยอดจะ
dominate ตัวเองและ dominate ทุกจุดยอดที่มีเส้นเชื่อมมายัง
จุ ด ยอดนั้ น แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ domination ได้ ถู ก น าไปใช้ ในการ
แก้ ปั ญ หาอย่า งกว้างขวาง เช่ น ใช้ ในการวางแผนออกแบบที่ ตั้ ง
แหล่ งสาธารณู ป โภค เพื่ อ ให้ ส าธารณู ป โภคเหล่ านั้ น สามารถถู ก
เข้าถึงได้ด้วยทุก ๆ หน่วยในชุมชน นอกจากนี้ในการศึกษาเกี่ยวกับ
dominating set ยังมีการเพิ่มสมบัติบางอย่างเพื่อให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ ที่ถูกน าไปใช้ เช่น ในการตั้งเสาสัญ ญาณการสื่อสาร
บางอย่ า งนอกจากจะต้ อ งวางแผนการติ ด ตั้ งเพื่ อ ให้ ส ามารถส่ ง
สัญญาณให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ที่ให้บริการแล้ว เสาสัญญาณก็ไม่ควร
อยู่ใกล้กันเกินไปเพื่อไม่ให้เกิดสัญญาณรบกวนระหว่างกัน ซึ่งเป็ น
ลักษณะหนึ่งของ dominating set ที่ถูกเรียกว่า independent
dominating set คือ dominating set ที่สองจุดยอดใด ๆ ในเซต
นั้นไม่มีเส้นเชื่อมกัน
ขนาดที่เล็กที่สุดของ dominating set ของกราฟ G ถูกเรียกว่า
domination number ของ G แทนด้ ว ยสั ญ ลั ก ษณ์ (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 จะเชื่อม
กั น ใน .G ถ้ า ทั้ งสองเซตมี ส มาชิ ก ต่ า งกั น เพี ย งหนึ่ งจุ ด ยอด ใน
งานวิจั ย ชิ้ น นี้ พ วกเขาได้ พิ จ ารณาความสั ม พั น ธ์ร ะหว่ าง clique
number และ independence number ของ G และ .G
อีกกราฟหนึ่งที่เซตของจุดยอดมีความสัมพันธ์กับ dominating
set ได้ ถู ก นิ ย ามในปี ค.ศ.2014 โดย Haas และ Sayffarth [3]
พวกเขานิ ย าม k-dominating graph Dk ( G ) เป็ น กราฟที่ เซต
ของจุดยอดเป็น เซตของ dominating set ทั้งหมดที่มีขนาดน้ อย
กว่ า หรื อ เท่ า กั บ k และสอง dominating set จะเชื่ อ มกั น ใน
Dk ( G ) ถ้าเซตหนึ่งได้มาจากอีกเซตหนึ่งโดยการเพิ่มหนึ่งจุดยอด
หรื อ ลดหนึ่ งจุ ด ยอด พวกเขาแสดงว่ า กราฟ Dk ( G ) เป็ น กราฟ
เชื่อมโยง
ในปี ค.ศ.2017 อลงกต วงศ์ศรียา และ นันทพัทธ์ ตระกูลไตร
พฤกษ์ [1] ได้นิ ย าม -total dominating graph ของกราฟ G
แทนด้ ว ย TDg ( G ) คื อ กราฟที่ มี จุ ด ยอดคื อ total dominating

2 นิยามศัพท์และทฤษฎีบทที่เกี่ยวข้อง
กราฟ G ประกอบด้วยเซตจากัดที่ของสมาชิกที่เรียกว่า จุดยอด
แทนด้วย V ( G ) และ เซตของเส้นเชื่อม ซึ่งเป็นเซตจากัดของคู่ไม่
อันดับของจุดใน V ( G ) และแทนเซตนี้ด้วย E ( G ) เราจะเขียนแทน
เส้นเชื่อม e ที่เชื่อมจุดยอด u, v V (G) ด้วย uv ให้ G และ H
เป็ น กราฟใด ๆ กราฟ mG คื อ กราฟที่ ป ระกอบด้ ว ยกราฟ G
ทั้งหมด m ชุด กราฟ G  H คือกราฟที่มีเซตของจุดยอดคือเซต
V ( G )  V ( H ) และสองจุ ด ยอด (u1 , v1 ) และ (u2 , v 2 ) มี เส้ น
เชื่ อมใน G  H ถ้า u1  u2 และ v1 มีเส้ นเชื่ อมไปยั ง v 2 ใน
กราฟ H หรือ v1  v 2 และ u1 มีเส้นเชื่อมไปยัง u2 ในกราฟ G
เพื่อความสะดวกเราจะเขียนจุดยอด ( ui , v j ) แทนด้วย ui , j
Path Pn คือกราฟที่เป็นลาดับของจุดยอด n จุดยอดที่ต่างกัน
สองจุ ด ยอดที่ ติ ด กั น จะมี เ ส้ น เชื่ อ ม แทน path Pn ที่ V ( Pn ) =
{v1 , v2 ,K , v n } และ E ( Pn ) = {v i v i + 1 | i = 1,2,K , n - 1}
ด้วย v1v 2 L v n สาหรับ Cycle C n เป็ น path ที่ มี n จุด ยอด
โดยจุดยอดแรกและจุดยอดสุ ดท้ายจะมีเส้นเชื่อม ให้ n  4 เป็น
จ าน วน เต็ ม wheel graph Wn เป็ น ก ร าฟ ที่ มี n จุ ด ย อ ด
ประกอบด้ ว ย cycle ที่ มี n- 1 จุ ด ยอดและจุ ด ยอดทุ ก จุ ด ใน
cycle นี้ มี เส้น เชื่ อ มไปยั งอี กจุ ด ยอดหนึ่ งที่ เรีย กว่า hub ส าหรั บ
Gear graph Gn คื อ กราฟที่ ได้ จ ากกราฟ Wn โดยเพิ่ ม จุ ด ยอด
หนึ่ งจุ ด ยอดบนทุ ก เส้ น เชื่ อ มของ Cn- 1 ของกราฟนั้ น ตั ว อย่ า ง
กราฟ W5 และ G5 ถูกแสดงในรูปที่ 2

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

492

ภาคบรรยาย

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ประจาปี พ.ศ. 2563 วันที่ 15 – 16 ธันวาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Complete graph K n คือกราฟที่มี n จุดยอดโดยที่สองจุด
ยอดใด ๆ ในกราฟมีเส้นเชื่อมถึงกันหนึ่งเส้น ดีกรีของจุดยอด v
คือจานวนเส้นเชื่อมที่เชื่อมมายัง v จะเห็นว่าทุก ๆ จุดยอดในกราฟ
K n มีดีกรีเท่ากับ n- 1 สาหรับ (m,n)-lollipop graph เขียน
แทนด้ ว ย Lm,n คื อ กราฟที่ ไ ด้ จ ากเชื่ อ มจุ ด ยอดหนึ่ ง จุ ด ยอดใน
complete graph K m ไปยั งจุด ยอดหนึ่ งจุด ยอดที่ มี ดี ก รีห นึ่ งใน
path Pn ตัวอย่างของ lollipop graph L6,5 ถูกแสดงในรูปที่ 3
independent domination number สาหรับ path และ
cycle ได้ถูกพิจารณาโดย Goddard และ Henning [7] และ
independent domination number สาหรับ gear graph ได้ถูก
พิจารณาโดย Vaidya และ Pandit [6] ดังแสดงในทฤษฎีบท
ต่อไปนี้

set นี้ จะมี ดีก รีหนึ่ งใน IDg ( P3 k+ 2 ) และจะมี ผลลัพ ธ์เช่น เดี ยวกั น
กับ i ( P3 k 2 ) -set ที่บรรจุจุดยอด v 3 k 2
ทฤษฎีบท 2.7 ถ้า k  0 เป็นจานวนเต็ม แล้ว IDg (P3 k+ 2 ) @Pk+ 2
ทฤษฎีบท 2.8 ถ้า k  2 เป็นจานวนเต็ม แล้ว IDg ( C3 k ) @3K1
ทฤษฎีบท 2.9 ถ้า k  1 เป็นจานวนเต็มแล้ว IDg ( C3 k + 1 ) @Tk
ทฤษฎีบท 2.10 ถ้า k  1 เป็นจานวนเต็มแล้ว IDg (C3 k+ 2 ) @C3 k+ 2

ทฤษฎีบท 2.1

บทแทรก 3.1 ถ้า n  4 เป็นจานวนเต็ม แล้ว

3. ผลการวิจัย
ในงานวิจัยชิ้นนี้เราได้พิจารณา -independent dominating
graph ขอ ง gear graph แ ล ะ lollipop graph เราจ ะ ศึ ก ษ า
ลักษณะของกราฟดังกล่าวโดยเริ่มจากบทแทรกต่อไปนี้
2( n  1) 
3 
ถ้า n  4 เราจะได้ว่า 3  2
n 1  


n
ถ้า n  3 เป็นจานวนเต็ม แล้ว i ( Pn ) = i ( C n ) =  
 3 
ทฤษฎีบท 2.2
2( n  1) 
ถ้า n  4 เป็นจานวนเต็ม แล้ว i ( Gn ) = 
 3 
ใน ก าร ศึ ก ษ า -independent dominating graph ข อ ง
path และ cycle [4] เราได้ นิ ย ามกราฟ stairgrid ที มี ข นาด k
แ ท น ด้ ว ย Sk คื อ ก ร า ฟ ย่ อ ย ข อ ง Pk  Pk ที่ V ( Sk ) =
{u i , j | 1  i  j  k } เมื่อ ui , j คือจุดยอดในตาแหน่งแถวที่ i
และหลักที่ j ของ Pk  Pk และ E ( Sk ) คือเซตของเส้นเชื่อมทุก
เส้ น ใน Pk  Pk ที่ เ ชื่ อ มระหว่ า งจุ ด ยอดสองจุ ด ยอดใน V ( Sk )
กราฟ twisting stair ที่มีขนาด k แทนด้วย Tk เป็นกราฟที่มีสมบัติ
ส าม ข้ อ ต่ อไป นี้ (1) V (Tk ) เป็ น เซ ต ของจุ ด ย อ ด ui , j ขอ ง
P2 k 1  P2 k 1 ที่ 0  j  i  k  1 (2) E (Tk ) คือเซตของเส้น
เชื่อมทุกเส้นใน P2 k 1  P2 k 1 ที่เชื่อมระหว่างจุดยอดสองจุดยอด
ใน V (Tk ) และ (3) จุ ด ยอด u1,i และ ui  k 1,2 k 1 เป็ น จุ ด ยอด
เดียวกันสาหรับ i {1,2,K , k } ตัวอย่างกราฟ S4 และ T4 ถูก
แสดงในรูปที่ 4
นอกจากนี้ ในงานวิจัยเดียวกัน เราได้ผลลัพ ธ์ที่สาคัญ เกี่ย วกั บ
IDg ( Pn ) และ IDg ( C n ) ดังทฤษฎีบทและบทแทรกต่อไปนี้
ทฤษฎีบท 2.3 ถ้า k  1 เป็นจานวนเต็ม แล้ว IDg ( P3 k ) @K1
บทแทรก 2.4
ให้ k 1 เป็นจานวนเต็ม สาหรับ P3 k 1  v1v2 L v3 k 1 แล้วจะ
มี i ( P3 k 1 ) -set ที่ บ ร ร จุ จุ ด ย อ ด v1 ทั้ งห ม ด k  1 เซ ต
และ i ( P3 k 1 ) -set เหล่ า นี้ จ ะเชื่ อ มกั น เป็ น path โดยที่ จุ ด ยอด
ภายในของ path นี้จะมีดีกรีสามใน IDg ( P3 k + 1 )
ทฤษฎีบท 2.5 ถ้า k  0 เป็นจานวนเต็ม แล้ว IDg (P3 k+ 1 ) @Sk+ 1
บทแทรก 2.6
ให้ k  0 เป็นจานวนเต็ม สาหรับ P3 k 2  v1v2 L v3 k 2 แล้วจะ
มี i ( P3 k 2 ) -set เพียงเซตเดียวที่บรรจุจุดยอด v1 และ i ( P3 k 2 ) -

พิสูจน์

2( k  1) 
เราจะ
 3 

ให้จานวนเต็ม k  4 สมมุติ k  1  
2k

แสดงว่า k   
3

2( k  1) 
พิจารณา k  1  
 3 
2( k  1) 
k 
1
 3 
2k  2  3 
2k  1 
2k
   
 
 




3

 3 
 3 

ทฤษฎีบท 3.2
ถ้า n  4 เป็นจานวนเต็มแล้ว IDg ( Gn ) @IDg ( C 2 n- 2 )
พิสูจน์ เรากาหนดชื่อของจุดยอดในกราฟ Gn ดังนี้ ให้ hub ของ
Wn เป็นจุดยอด c ให้จุดยอดบนวงด้านนอกที่มีเส้นเชื่อมมายังจุด
ย อ ด c ใ ห้ เ ป็ น v0 , v1 ,K , v n2 ต า ม ล า ดั บ ส า ห รั บ
i  {0,1,K , n  1} ให้ ui เป็นจุดยอดที่อยู่ระหว่างจุดยอด v i
และ v i 1 และ un2 เป็นจุดยอดที่อยู่ระหว่างจุดยอด v n2 และ
v 0 ดังแสดงในรูปที่ 5
ในอันดั บแรกเราจะแสดงว่าแต่ล ะ i ( Gn ) -set จะไม่สามารถ
บรรจุจุดยอด c ได้ เราจะพิสูจน์โดยการหาข้อขัดแย้ง สมมติว่ามี
บาง i ( Gn ) -set ที่ บ รรจุ จุ ดยอด c จะเห็ น ว่าเซตนี้ จะไม่ส ามารถ
บรรจุจุดยอด v i ได้ เพราะทุก v i มีเส้นเชื่อมมายังจุดยอด c ทาให้
ส าหรั บ ทุ ก i จุ ด ยอด ui จะต้ อ งอยู่ ใ น i ( Gn ) -set นี้ ดั ง นั้ น
i ( Gn ) -set นี้มีสมาชิก n จุดยอด จากบทแทรก 3.1 และทฤษฎีบท
2( n  1)

  i ( G ) ส าหรั บ ทุ ก n  4 จึ ง
2.2 เราจะได้ ว่ า n  
n
 3 
เกิดข้อขัดแย้ง ดังนั้นแต่ละ i (Gn ) -set จะบรรจุเฉพาะจุดยอดที่อยู่
บนวงรอบนอกเท่านั้น เราพิจารณาวงรอบนอกนี้เป็น cycle ที่ มี
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กรณีที่ 2 n  3k  1 สาหรับบางจานวนเต็ม k  0
ถ้ า independent dominating set ของ Lm,3k 1 บรรจุ จุ ด
ยอด u1 แล้ ว จุ ด ยอดอื่ น ๆ ในเซตนี้ จ ะต้ อ งเลื อ กจากจุ ด ยอด
v2 , v3 ,K , v3 k 1 เราจ ะ ม อ ง 3k จุ ด ย อ ด นี้ เป็ น ก ราฟ P3k
พิจารณาในทานองเดียวกันกับกรณีแรก จะได้ขนาดที่เล็กที่สุดของ
independent dominating set ของ Lm,3k 1 ที่บรรจุจุดยอด u1
คื อ i (P3k )  1  k  1 และถ้ า independent dominating set
ของ Lm,3k 1 ไม่บรรจุจุดยอด u1 เราต้องเลือกหนึ่งจุดยอดใน K m
ที่ ไ ม่ ใ ช่ จุ ด ยอด u1 แล ะเลื อ กจุ ด ย อด อื่ น ๆ ใน เซต นี้ จ าก
v1 , v 2 ,K , v 3 k 1 ขนาดที่เล็กที่สุดของ Lm,3k 1 ที่ไม่บรรจุจุดยอด u1
คื อ i (P3k 1 )  1  k  2 ดั งนั้ น i (Lm,3k 1 ) = k  1 =  n  1  3 

é2n - 2 ù
2n  2 จุดยอด โดยทฤษฎีบท 2.1 จะได้ว่า i ( C2 n- 2 ) = ê
ú
ê 3 ú
นั่นคือ i (C2 n- 2 ) -set จะมีขนาดเท่ากับ i (Gn ) -set
ลาดับถัดไปจะแสดงว่าทุก i (C2 n- 2 ) -set ของวงรอบนอกเป็ น
i (Gn ) -set นั่นคือทุกเซตต้องสามารถ dominate จุดยอด c ด้วย

จากนิยามของ gear graph จุดยอด c จะเชื่อมไปยังทุกจุดยอด v i
ดังนั้น i (C2 n- 2 ) -set ที่บรรจุอย่างน้อยหนึ่งจุดยอด v i สาหรับบาง
i ก็ จ ะเป็ น i (Gn ) -set ด้ ว ย เราจะพิ สู จ น์ โ ดยการหาข้ อ ขั ด แย้ ง
สมมุ ติ ว่ า มี บ าง i (C2 n- 2 ) -set ที่ ไม่ บ รรจุ จุ ด ยอด v i ส าหรั บ ทุ ก
i  {0,1,K , n  2} ท าให้ ทุ ก จุ ด ยอด ui จะต้ อ งอยู่ ใน i ( C2 n- 2 ) set และขนาดของ i (C2 n- 2 ) -set มี n  1 จุดยอด ซึ่งขัดแย้ งกั บ

บทแทรก 3.1 ดังนั้น IDg ( Gn ) @IDg ( C2 n- 2 )



n 2
= 


3



 3 

สาหรับการพิสูจน์ท ฤษฎีบท 3.3 – 3.7 เรากาหนดชื่อของจุด
ยอดในกราฟ Lm,n ดังนี้ ให้จุดยอดของ K m คือ u1 , u2 ,K , um จุด
ยอดของ Pn คื อ v1 , v 2 ,K , v n โดยที่ v i v i 1  E ( Pn ) ส าหรั บ
ทุก i โดยที่ยอด u1 เชื่อมกับจุดยอด v1 ตัวอย่างกราฟ L5,5 ถูก
แสดงในรูปที่ 6
ให้ n เป็นจานวนนับ ถ้า m {1,2} เราจะได้ว่า Lm,n  Pmn
เราสามารถพิจารณา i (Lm,n ) และ IDg ( Lm,n ) จาก [7] และ [4] ได้
ตามลาดับ ดังนั้นในทฤษฎีบทต่อไปเราจะพิจารณา i (Lm,n ) และ
IDg ( Lm,n ) เฉพาะกรณีที่ m  3 ดังต่อไปนี้

กรณีที่ 3 n  3k  2 สาหรับบางจานวนเต็ม k  0
พิ จ ารณาในท านองเดี ย วกั น จะได้ ว่ า ขนาดที่ เ ล็ ก ที่ สุ ด ของ
independent dominating set ของ Lm,3k 2 ที่บรรจุจุดยอด u1
คือ i (P3k 1 )  1  k  2 และถ้า independent dominating set
ของ Lm,3k 2 ไม่บรรจุจุดยอด u1 ขนาดที่เล็กที่สุดสาหรับกรณีนี้ คือ

3k  6 
=
i ( P3 k 2 )  1  k  2 ดั ง นั้ น i (Lm,3k 2 ) = k  2 = 
 3 
 3k  4  =  n  2 

 3   3 

ทฤษฎีบท 3.3 ให้ m  3 และ n  1 เป็นจานวนเต็ม แล้ว

เราสรุปข้อสังเกตจากทฤษฎีบท 3.3 เพื่อสะดวกต่อการนาไปใช้
ในการพิสูจน์ทฤษฎีบท 3.5, 3.6 และ 3.7 ได้ดังนี้

n2
i ( Lm, n )  
 3 

พิ สู จ น์ จะสั งเกตว่า independent dominating set ของกราฟ
Lm,n มีสองลักษณะ คือ บรรจุจุดยอด u1 และ ไม่บรรจุจุดยอด u1
เราพิจารณาสามกรณีดังนี้
กรณีที่ 1 n  3 k สาหรับบางจานวนเต็ม k  1
ถ้า independent dominating set ของ Lm,3 k บรรจุจุ ดยอด
u1 แ ล้ วจุ ด ย อด อื่ น ๆ ใน เซ ต นี้ จะ ต้ องเลื อกจ ากจุ ด ยอ ด
v 2 , v 3 ,K , v 3 k มากไปกว่านั้นจุดยอดที่เลือกต้อง dominate จุด
ยอด v 2 , v 3 ,K , v 3 k ทั้ งหมดด้ ว ย เราจะมอง 3k  1 จุด ยอดนี้
เป็ น กราฟ P3 k 1 จากทฤษฏี บ ท 2.1 จะได้ ว่า i (P3 k 1 )  k ดั งนั้ น
ขนาดที่เล็กที่สุดของ independent dominating set ที่บรรจุจุด
ยอด u1 คื อ k  1 ถ้ า independent dominating set ของ
Lm,3 k ไม่บรรจุจุดยอด u1 เราต้องเลือกหนึ่งจุดยอดใน K m ที่ไม่ใช่
จุ ด ยอด u1 และเลื อ กจุ ด ยอดอื่ น ๆ ในเซตนี้ จ ากจุ ด ยอด
v1 , v2 ,K , v3 k มากไปกว่านั้นจุดที่เลือกต้อง dominate จุดยอด
v1 , v2 ,K , v3 k เหล่ านี้ ด้ ว ย เราจะมอง 3k จุ ด ยอดนี้ เป็ น กราฟ
P3k ทาให้ขนาดที่เล็กที่สุดของ independent dominating set ที่
ไม่ บ รรจุ จุ ด ยอด u1 คื อ i (P3k )  1  k  1 ดั ง นั้ น i ( Lm ,3 k ) =

ข้อสังเกต 3.4
1) ถ้า k  1 เป็นจานวนเต็ม แล้ว i (Lm,3k )  k  1
และจะมี i ( Lm,3 k ) -set ที่บรรจุจุดยอด u1 และมี
i ( Lm,3 k ) -set ที่ไม่บรรจุจดุ ยอด u1
2) ถ้า k  0 เป็นจานวนเต็ม แล้ว i (Lm,3k 1 )  k  1
และทุก i (Lm,3k 1 ) -set จะบรรจุจุดยอด u1
3) ถ้า k  0 เป็นจานวนเต็ม แล้ว i (Lm,3k 2 )  k  2
และจะมี i (Lm,3k 2 ) -set ที่บรรจุจุดยอด u1 และมี
i (Lm,3 k 2 ) -set ที่ไม่บรรจุจดุ ยอด u1
ทฤษฎีบท 3.5 ให้ m  3 และ k  1 เป็นจานวนเต็ม แล้ว
IDg ( Lm,3 k ) @Lm,k

พิสูจน์ จากข้อสังเกต 3.4 (1) เราจะได้ว่า i (Lm,3k )  k  1 และจะ
มี i ( Lm,3 k ) -set ที่ บ รรจุ u1 และมี i ( Lm,3 k ) -set ที่ ไ ม่ บ รรจุ u1
อันดับแรกพิจารณา i ( Lm,3 k ) -set ที่บรรจุ u1 จะได้ว่าอีก k จุดยอด
ในเซตนี้ต้องเลือกจากจุดยอด v 2 , v 3 ,K , v 3 k เราจะมอง 3k  1
จุ ด ยอดเหล่ า นี้ เป็ น กราฟ P3 k 1 จากทฤษฎี บ ท 2.1 เราทราบว่ า
i ( P3 k 1 )  k ดังนั้น i ( Lm,3 k ) -set ในกรณีนี้ คือ {u1 }  i (P3 k 1 ) -set

3k  3   3k  2   n  2 
=
=
k 1 = 
 3   3   3 
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ให้ D1 เป็นกราฟย่อยของ IDg ( Lm,3 k ) ที่มีจุดยอดคือ i ( Lm,3 k ) -set
ทั้ งหมดที่ บ รรจุ u1 และเส้ น เชื่อ มที่ มี จุ ด ปลายเป็ น i ( Lm,3 k ) -set
เห ล่ า นี้ จ า ก ท ฤ ษ ฎี บ ท 2.7 จ ะ ได้ ว่ า D1  ID (P3 k 1 ) 

พิสูจน์ จากข้อสังเกต 3.4 (3) เราจะได้ว่า i (Lm,3k 2 )  k  2 และ
จะมี i (Lm,3k 2 ) -set ที่ บ รรจุ u1 และมี i (Lm,3k 2 ) -set ที่ ไม่ บ รรจุ
u1 อั น ดั บ แรกพิ จ ารณา i (Lm,3k 2 ) -set ที่ บ รรจุ u1 จะได้ ว่ า อี ก
k  1 จุดยอดในเซตนี้จะต้องเลือกจากจุดยอด v 2 , v 3 ,K , v 3 k 2
เร า จ ะ ม อ ง จุ ด ย อ ด เห ล่ า นี้ เป็ น ก ร า ฟ P3 k 1 เนื่ อ ง จ า ก
i (P3 k 1 )  k  1 ดั ง นั้ น i (Lm,3k 2 ) -set ใ น ก ร ณี นี้ คื อ
{u1 }  i ( P3 k 1 ) -set ให้ D1 เป็ น กราฟย่ อ ยของ IDg ( Lm,3 k + 2 ) ที่ มี
จุดยอดคือ i (Lm,3k 2 ) -set ทั้งหมดที่บรรจุ u1 และเส้นเชื่อมที่มีจุด
ปลายเป็ น i (Lm,3k 2 ) -set เหล่ า นี้ จากทฤษฎี บ ท 2.5 จะได้ ว่ า

ID ( P3( k 1) 2 )  Pk 1
พิจารณา i ( Lm,3 k ) -set ที่ไม่บรรจุ u1 เราจะต้องเลือกหนึ่งจุด
ยอด ui เมื่อ i  1 ใน K m ซึ่งเลือกได้ m  1 วิธี และเลือกอีก k
จุ ด ยอดในเซตนี้ จ าก v1 , v2 ,K , v3 k เราจะมอง 3k จุ ด ยอด
เหล่านี้เป็นกราฟ P3k เนื่องจาก i ( P3 k ) = k ดังนั้น i ( Lm,3 k ) -set ใน
กรณีนี้คือ {ui }  i ( P3 k ) -set สาหรับ i  1 ให้ D2 เป็นกราฟย่อย
ของ IDg ( Lm,3 k ) ที่มีจุดยอดคือ i ( Lm,3 k ) -set ที่ไม่บรรจุ u1 และเส้น
เชื่อมที่มีจุดปลายเป็น i ( Lm,3 k ) -set เหล่านี้ จากทฤษฎีบท 2.3 จะมี
i ( P3 k ) -set เพียงเซต เราจะได้ว่า D2  K m1
ต่อไปเราพิ จารณาเส้น เชื่อมระหว่างจุดยอดในกราฟย่อย D1
แ ล ะ D2 ข อ ง IDg ( Lm,3 k ) เนื่ อ ง จ า ก จุ ด ย อ ด ใน D1 คื อ

D1 @IDg ( P3 k + 1 ) @Sk + 1
พิจารณา i (Lm,3k 2 ) -set ที่ไม่บรรจุ u1 เราจะต้องเลือกหนึ่งจุด
ยอด ui เมื่ อ i  1 ใน K m ซึ่ งเลื อ กได้ m  1 วิธี และเลื อ กอี ก
k  1 จุดยอดในเซตนี้จาก v1 , v 2 ,K , v 3 k 2 เราจะมอง 3k  2
จุดยอดเหล่านี้เป็นกราฟ P3 k 2 เนื่องจาก i (P3 k 2 )  k  1 ดังนั้น
i (Lm,3 k 2 ) -set ในกรณี นี้ คื อ {ui }  i ( P3 k 2 ) -set ส าหรั บ i  1
จากทฤษฎีบท 2.7 เราทราบว่า IDg (P3 k+ 2 ) @Pk+ 2 ดังนั้น สาหรับ

{u1 }  i (P3 k 1 ) -set และจุดยอดใน D2 คือ {ui }  i ( P3 k ) -set เมื่อ
i  1 ดั งนั้ นสองเซตจะมี เส้ นเชื่อ มกัน ก็ต่ อเมื่ อ i ( P3 k 1 ) -set ของ
v2v3 L v3k และ i (P3 k ) -set ของ v1v 2 L v 3k เป็นเซตเดียวกัน
จากบทแทรก 2.6 เราทราบว่ า มี i (P3k 1 ) -set ของ v 2v 3 L v n
เพี ย งเซตเดี ย วที่ บ รรจุ จุ ด ยอด v2 และเซตนี้ จ ะมี ดี ก รี ห นึ่ งใน
IDg ( P3 k- 1 ) ให้ i (P3 k 1 ) -set นี้เป็นเซต A ดั งนั้น {u1 }  A มี ดี กรี
หนึ่ ง ในกราฟย่ อ ย D1 และจะเห็ น ว่ า A เป็ น i ( P3 k ) -set ของ
v1v 2 L v 3k ด้วย ดังนั้น {u1 }  A ใน D1 จะมีเส้นเชื่อมไปยังทุก
m  1 จุดยอดใน D2 จะได้ ว่า IDg ( Lm,3 k ) @Lm,k ตั วอย่างรูปที่ 7
แสดงกราฟ IDg ( L5,6 ) @L5,2


i  {2,3,K , m} แต่ ล ะ ui เซต {ui }  i ( P3 k 2 ) -set ทั้ ง หมดจะมี
เส้ น เชื่ อ ม กั น เป็ น path ที่ มี k  2 จุ ด ย อ ด แ ล ะ ส าห รั บ
t  {1,2,K , k  2} แ ต่ ล ะ Bt ที่ เป็ น i ( P3 k 2 ) -set จ ะ ได้ ว่ า
{ui }  Bt ทั้ ง หมดจะมี เ ส้ น เชื่ อ มกั น เป็ น complete graph ที่ มี
m  1 จุ ด ยอด ให้ D2 เป็ น กราฟย่ อ ยของ IDg ( Lm,3 k + 2 ) ที่ มี จุ ด
ยอดคื อ i (Lm,3k 2 ) -set ที่ไม่บ รรจุ u1 และเส้ นเชื่อ มที่ มีจุด ปลาย
เป็น i (Lm,3k 2 ) -set เหล่านี้ เราจะได้ว่า D2  K m1  Pk 2 ดังแสดง

ในรูปที่ 9
ต่อไปเราจะพิจารณาเส้นเชื่อมระหว่างจุดยอดในกราฟย่อย D1
แ ล ะ D2 ข อ ง IDg ( Lm,3 k + 2 ) เนื่ อ งจ า ก จุ ด ย อ ด ใน D1 คื อ
{u1 }  Ai , j เมื่ อ Ai , j คื อ i ( P3 k 1 ) -set ของ v2v3 L v3 k 2 ที่ อ ยู่
ในตาแหน่งแถวที่ i และหลักที่ j ของ Sk 1 และจุดยอดใน D2
คื อ {ui }  Bt เมื่ อ Bt คื อ i ( P3 k 2 ) -set ข อ ง v1v2 L v3 k 2
ดังนั้นสองเซตนี้จะมีเส้นเชื่อมกันก็ต่อเมื่อ Ai , j  Bt จากบทแทรก
2.4 เราทราบว่าจะมี i ( P3 k 1 ) -set ของ v2v3 L v3 k 2 ที่บรรจุ v2
ทั้งหมด k  1 เซต และเซตเหล่านี้จะประกอบกันเป็น path อยู่ใน
แถวที่หนึ่งหรือหลักที่ k  1 ของ Sk 1 โดยไม่เสียนัยทั่วไปสมมุติ
ให้ i ( P3 k 1 ) -set เหล่านี้อยู่ในแถวที่หนึ่งของ Sk 1 นั่นคือ สาหรับ
j  {1,2,K , k  1} แล้ ว A1, j จะบรรจุ จุ ด ยอด v2 และจะเป็ น
i ( P3 k 2 ) -set ของ v1v 2 L v 3 k 2 ด้วย จากทฤษฎีบท 2.7 สาหรับ
แต่ ละ ui เซต {ui }  B j จัด รูป เป็ น path ใน D2 จากบทแทรก
2.6 โดยไม่เสียนัยทั่ วไปเราสมมุ ติให้ B1 เป็ นเซตเดียวที่ บรรจุจุ ด
ยอด v1 นั่ น คื อ B2 , B3 ,K , Bk 1 บรรจุ จุ ด ยอด v2 และ Bk 1 เป็ น
เซตเดียวที่บรรจุจุดยอด v3k 2 ซึ่งมีดีกรีหนึ่งใน path ดังนั้นสาหรับ
ทุ ก j  {1,2,K , k  1} จ ะ ไ ด้ ว่ า A1, j  B j 1 ดั ง นั้ น

ทฤษฎีบท 3.6 ถ้า m  3 และ k  0 เป็นจานวนเต็ม แล้ว
IDg ( Lm,3 k + 1 ) @K1

พิสูจน์ จากข้อสังเกต 3.4 (2) เราจะได้ว่า i (Lm,3k 1 )  k  1 และ
ทุก i (Lm,3k 1 ) -set จะบรรจุจุดยอด u1 ดังนั้นอีก k จุดยอดในเซตนี้
จะต้องเลือกจากจุดยอด v2 , v3 ,K , v3 k 1 และต้อง dominate
จุดยอด v2 , v3 ,K , v3 k 1 เหล่านี้ ด้วย เราจะมองจุดยอดเหล่านี้
เป็น กราฟ P3k จากทฤษฎีบท 2.1 เราทราบว่า i (P3k )  k ดังนั้ น
i ( Lm,3 k 1 ) -set คือ {u1 }  i ( P3 k ) -set และจากทฤษฎีบท 2.3 จะได้
ว่า IDg ( Lm,3 k+ 1 ) @IDg ( P3 k ) @K1

ในการพิสูจน์ทฤษฎีบทต่อไป เราจะนิยาม gun graph ขนาด
( m, k ) แทนด้วยสัญลักษณ์ Gm,k เป็นกราฟที่มีสมบัติดังนี้
1) V (Gm,k ) = V (Km  Pk 1 ) V ( Sk )
2) E (Gm,k ) = E (Km  Pk 1 )  E ( Sk )  { s1, j ui , j 1 | i  1,2,K , m}
ตัวอย่างกราฟ G4,3 แสดงในรูปที่ 8
ทฤษฎีบท 3.7 ถ้า m  3 และ k  0 เป็นจานวนเต็ม แล้ว
IDg ( Lm,3 k + 2 ) @Gm- 1,k + 1

IDg ( Lm,3 k + 2 ) @Gm- 1,k + 1
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G : v1
ID(G) :

v3

v2
{v1,v3,v6}

v4

v5

v6

v7

{v1,v4,v6}

{v1,v4,v7}

{v2,v4,v6}

{v2,v4,v7}

รูปที่ 2 กราฟ W5 และ G5 ตามลาดับ

{v2,v5,v7}

รูปที่ 1 กราฟ G และ IDg ( G )
รูปที่ 3 กราฟ L6,5
u1,1

u1,1

u1,2

u1,3

u1,4

u2,2

u2,3

u2,4

u3,3

u3,4

S4 :

u1,2

u1,3

u1,4

u2,2

u2,3

u2,4

u2,5

u3,3

u3,4

u3,5

u3,6

u4,4

u4,5

u4,6

u4,7

u5,5

u5,6

u5,7

u5,8

u6,6

u6,7

u6,8 u6,9=u1,1

u7,7

u7,8

u7,9=u1,2

u8,8

u8,9=u1,3

T4 :

u4,4

u9,9=u1,4

รูปที่ 4 กราฟ S 4 และ T4 ตามลาดับ

u4

un-2 v0 u0
vn-2

u3

v1

u1

v1

v2

v3

v4

v5

u2

รูปที่ 6 กราฟ L5,5

u1
v2

c

u5

{u5,v2,v5}

v3 u2

{u4,v2,v5}

รูปที่ 5 กราฟ Gn

{u3,v2,v5}

{u1,v2,v5} {u1,v3,v5} {u1,v3,v6}
{u2,v2,v5}

รูปที่ 7 กราฟ IDg ( L5,6 )
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u4,1
u3,1

u4,2

u3,2
u1,1
u2,1

u4,3

u3,3
u1,2
u2,2

u4,4

u3,4
u1,3
u2,3

u1,4
u2,4

s1,1

s1,2

s1,3

s2,2

s2,3
s3,3

รูปที่ 8 กราฟ G4,3

{um}UB1

{u4}UB1

{u2}UB1
{um}UB2

{u2}UB2
{um}UB3

{u3}UB1

{u3}UB2

{u4}UB2

{u2}UB3

{u2}UBk+1
{um}UBk+2
{u3}UBk+1

{u3}UB3
{u4}UBk+1

{u4}UB3
{u1}UA1,1

{um}UBk+1

{u2}UBk+2

{u3}UBk+2

{u4}UBk+2

{u1}UA1,2

{u1}UA1,k

{u1}UA1,k+1

{u1}UA2,2

{u1}UA2,k

{u1}UA2,k+1

{u1}UAk-1,k

{u1}UAk-1,k+1
{u1}UAk,k+1

รูปที่ 9 กราฟ IDg ( Lm,3 k + 2 )
การพิจารณาปัญหาเฉพาะที่แตกต่างกัน ทาให้สามารถสร้างงานวิจัย
ได้อย่างกว้างขวาง

4. สรุปผลงานวิจัยและข้อเสนอแนะ
แกมมาอินดิเพนเดนท์โดมิเนติงกราฟสามารถใช้ประโยชน์ในการ
พิจ ารณาความเสถี ยรของ i (G ) -set นั่ นคื อถ้ าในแกมมาอิน ดิ เพน
เดนท์โดมิเนติงกราฟ i (G ) -set ใดที่มีเส้นเชื่อมจานวนมาก จะแสดง
ว่ามีเซตนั้นมีความเสถียรมาก คือ ถ้ามีจุดยอดใดในเซตเสียหายก็มี
ความน่าจะเป็นที่เราสามารถแทนจุดยอดนั้นด้วยจุดยอดอื่นเพียงจุด
ยอดเดียวและเซตนั้นยังคงเป็น i (G ) -set
เรายังสามารถขยายผลการศึกษาแกมมาอินดิเพนเดนท์โดมิเน
ติงกราฟ ไปยังกราฟรูปแบบต่าง ๆ ได้อีกมากมาย รวมทั้งโดมิเนติง
กราฟได้ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวาง และมีอีกหลายคุณสมบัติให้ศึกษา
นอกเหนือจากความเป็นอินดิเพนเดนท์เซต ซึ่งแต่ละคุณสมบัติก็ใช้ใน
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ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัส COVID–19 ของกลุ่มผู้ที่ปฏิบัติงานในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
Factors associated with protection health behaviors during COVID–19
pandemic among workers at Suvarnabhumi Airport
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บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงสารวจแบบภาคตัดขวาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยนา ปัจจัยเอื้อ ปัจจัย
เสริม พฤติกรรมการป้องกันตนเอง และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID–19
โดยมีกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ปฏิบัติงานในสนามบินสุวรรณภูมิ ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความรู้ ทัศนคติและการรับรู้เกี่ย วกับการ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID–19 ในระดับสูง มีพฤติกรรมในการป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID–19 ในระดับสูง
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID–19 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05
ได้แก่ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ทัศนคติ การรับรู้ ปัจจัยเอื้อ และปัจจัยเสริม อย่างไรก็ตาม อายุ ประสบการณ์ การทางาน และ ความรู้ ไม่มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID–19 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คาสาคัญ: 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
ก่อให้เกิดการติดเชื้อมากกว่า 30 ล้านคน และ เสียชีวิตมากกว่า 9.5
แสนคน [1]
อาการของผู้ติดเชื้อไวรัส COVID–19 จะส่งผลต่อระบบทางเดิน
หายใจเป็ น อั น ดั บ แรก มี ไ ข้ กระสั บ กระส่ า ย ไอ เจ็ บ คอ หายใจ
เหนื่อยหอบง่าย ท้องเสีย และรุนแรงจนกระทั่งปอดอักเสบ การติด

1. บทนา
การล้ ม ป่ ว ยจากการติ ด เชื้ อ ไวรั ส COVID–19 พบครั้ งแรกใน
ประชาชนเมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย ประเทศจีน ในช่วงเดือนธันวาคม
2562 ได้ แ พร่ ร ะบาดอย่ า งรวดเร็ ว และแพร่ ก ระจายไปทั่ ว โลก
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เชื้อมักเกิดจากการสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ป่วย เช่น ละอองจากการ
ไอ จาม เป็นต้น ระยะฟักตัวของอาการประมาณ 2-14 วัน ผู้เสียชีวิต
ส่วนใหญ่กว่าจะรู้ตัวว่ามีการติดเชื้อก็มีอาการรุนแรงมากแล้ว [2]
การควบคุ ม และป้ อ งกั น การติ ด เชื้ อ ไวรั ส COVID–19 ท าได้
ดั ง นี้ คื อ สวม ห น้ ากากอนามั ย ล้ างมื อด้ วยน้ าสะอาด ส บู่
หรือเจลล้างมือที่ผสมแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ ปิดปากและจมูกในขณะไอ
หรือจาม หลีกเลี่ยงการสัมผัสผู้ที่มีการติดเชื้อ ปรุงอาหารให้สุกและ
ใหม่ สวมอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อเมื่อสัมผัสสัตว์ป่า หลีกเลี่ยงไป
ในสถานที่แออัด ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมตัวกับผู้อื่น [3]
สถานการณ์ ก ารแพร่ร ะบาดในประเทศไทยพบว่า มี ผู้ ติ ด เชื้ อ
จานวน 3,500 ราย และเสียชีวิต 59 ราย [4] โดยที่กรมควบคุมโรค
กระทรวงสาธารณสุข มีมาตรการเฝ้าระวังคัดกรองและควบคุมการ
ติ ด เชื้ อ ไวรั ส COVID–19 ดั ง นี้ มาตรการแรกคื อ การคั ด กรองผู้
เดินทางมาจากต่างประเทศ ณ ด่านควบคุมโรคระหว่างประเทศใน 6
ท่ า อากาศยาน ได้ แ ก่ สุ ว รรณภู มิ ดอนเมื อ ง เชี ย งใหม่ เชี ย งราย
กระบี่ และภูเก็ต มาตรการต่อมาคือ การทาการคัดกรองผู้ป่วยที่มี
อาการไข้ ร่วมกับอาการทางเดินระบบหายใจ มาตราการสุดท้าย คือ
การให้ความรู้ประชาชนเพื่อเป็นการเฝ้าระวังในชุมชน [5]
จากข้อมูลเบื้องต้น พบว่าผู้ที่ปฏิบัติงานในท่าอากาศยานมีโอกาศ
เสี่ ยงต่อ การติด เชื้ อ ไวรัส COVID–19 ซึ่งอาจมี ความเสี่ ยงจากการ
สั ม ผั ส โรคจากผู้ ม าเยื อ นประเทศไทยทั่ ว โลก โดยเฉพาะอย่ างยิ่ ง
ชาวต่างชาติในกลุ่มประเทศที่มีความเสียงที่เดินทางเข้ามาในประเทศ
ไทย ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากการ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID–19 ของกลุ่มผู้ที่ปฏิบัติงานในท่า
อากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่งเป็นท่าอากาศยานหลักของประเทศไทย
เพื่ อ น าข้ อ มู ล ไปเป็ น แนวทางในการเฝ้ า ระวั ง การติ ด เชื้ อ ไวรั ส
COVID–19 ของผู้ที่ปฏิบัติงานในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

กลุ่ ม ป ระชากรที่ ส นใจเป็ น อาสาสมั ค รในการเข้ า ร่ ว มตอบ
แบบสอบถาม
2. ดาเนินการทาความเข้าใจและอธิบายขั้นตอนวิธีการเก็บข้อมูล
โดยการใช้แบบสอบถามให้กลุ่มวัย ทางานเป็นผู้กรอกแบบสอบถาม
ด้วยตนเอง หากกลุ่มตั วอย่างวัยทางานไม่เข้าใจในข้ อคาถามของ
แบบสอบถาม ผู้ท าการศึ กษาวิจัย จะเป็ น ผู้ชี้แ จงรายละเอี ยดของ
แบบสอบถาม และเก็บรวบรวมแบบสอบถามหลังจากที่กลุ่มตัวอย่าง
วัย ท างานได้ต อบแบบสอบถามเสร็จหากแบบสอบถามใดตอบไม่
สมบูรณ์ผู้ทาการวิจัยก็สอบถามเพิ่มเติมจากกลุ่มตัวอย่าง
3. ผู้ทาการศึกษาวิจัยส่งแบบสอบถามให้กับกลุ่มตัวอย่างเพื่อทา
การเก็บข้อมูล
4. ผู้ทาการศึกษาวิจัยเก็บรวบรวมแบบสอบถามและตรวจสอบ
ความครบถ้วนของข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างเพื่อนามาวิเคราะห์ข้อมูล
ต่อไป
5. นาแบบสอบถามที่ได้ไปบันทึ กลงในโปรแกรมสาเร็จรูปทาง
สถิติ
3.2 กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างคือผู้ที่ปฏิบัติงานในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ที่มี
อายุในระหว่าง 20-60 ปี และมีอายุงานไม่ต่ากว่า 1 ปี การศึกษาใน
ครั้ งนี้ ใช้ สู ต รค านวนตั ว อย่ า งของ คอแครน (Cochran) ได้ ก ลุ่ ม
ตัวอย่างจานวน 385 คน
3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการคึกษาเป็นแบบสอบถามที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น
เองจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องแบ่งออกเป็น 5
ส่วนดังนี้
ส่วนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคล ซึ่งเป็นคาถามแบบปลายปิด และเติม
คาในช่องว่าง รวมทั้งหมด 8 ข้อ ส่วนที่ 2 ปัจจัยนา ประกอบด้วย 3
ตอนคือความรู้ ทัศนคติ และการรับรู้ ส่วนที่ 3 ปัจจัยที่เอื้อต่อการ
ป้องกันการติดเชื้อไวรัส COVID–19 จานวน 10 ข้อส่วนที่ 4 ปัจจัยที่
ส่งเสริมการป้องกันการติดเชื้อไวรัส COVID–19 จานวน 9 ข้อและ
ส่วนที่5 แบบสอบถามพฤติก รรมการการป้ องกั นการติดเชื้ อไวรัส
COVID–19 จานวน 10 ข้อ
หาความเที่ ย งตรงเชิ ง เนื้ อ หา(Index of Item – Objective
Congruence) โดยผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่านได้ มีค่าเท่ากับ 0.78 และผล
การทดสอบของเครื่องมือแบบสอบถามในการวิจัยครั้งนี้ ได้ความ
เชื่อมั่นค่าสัมประสิทธิแอลฟาของครอนบาช (Cronbach s alpha
coefficient) เท่ากับ 0.72

2. วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยนา ปัจจัยเอื้อ ปัจจัยเสริม
และพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
COVID–19
2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีค วามสัมพัน ธ์กับพฤติกรรมการป้องกัน
ตนเองจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID–19

3. วิธีดาเนินการวิจัย
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ เ ป็ น การศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ
พฤติ ก รรมการป้ อ งกั น ตนเองจากการแพร่ ร ะบาดของเชื้ อ ไวรั ส
COVID – 19 ของผู้ที่ ป ฏิบั ติ งานในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดย
รู ป แบบการศึ ก ษาเชิ ง พรรณนาภาคตั ด ขวาง (cross-sectional
descriptive research) โดยมี ระเบี ย บวิ ธีวิจั ยและการด าเนิ น การ
ดังนี้
3.1 ขั้นตอนการดาเนินการวิจัย
1. ผู้วิจัยทาหนังสืออนุญาตในการทาวิจัยและเก็บข้อมูลจากคณะ
สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง เพื่อประสานงานไปยัง

3.4 สถิติที่ใช้ในการทาวิจัย
สถิ ติ เ ชิ ง พรรณนา (Descriptive Statistics) ได้ แ ก่ ร้ อ ยละ
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสูงสุด ค่าต่าสุด และ สถิติ
อนุ มาน (Inferential Statistics) โดยใช้สถิติวิเคราะห์ สัมประสิท ธิ์
สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน
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4.2 ปั จ จั ย ที่ เกี่ ย วกั บ การป้ อ งกั น ตนเองจากการติ ด เชื้ อ ไวรั ส
COVID-19
1. ปัจจัยนา ได้แก่ ความรู้ ทัศ นคติ และการรับรู้
พบว่า ผู้ที ่ป ฏิบัต ิงานในสนามบิน สุว รรณภูมิ ส ่ว นใหญ่เกิน
ร้อ ย ล ะ 80 มีค วาม รู ้ ทัศ น ค ติ แ ล ะ การรับ รู ้ใ น ระดับ สูง
ดังตารางที่ 2
ข้อคาถามที่กลุ่มตัวอย่างตอบถูกมากที่สุดด้านความรู้คือ คือ
เชื ้อ ไวรัส COVID-19 ติด ต่อ ได้จ าก ไอ จาม การล้า งมือ ด้ว ยเจ
แอลกอฮอล์ช่วยลดโอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัส COVID-19 และ
หลีกเลี่ยงการเดินทางไปในสถานที่ที่มีคนพลุกพล่าน ช่วยลดโอกาส
เสี่ยงต่อการเชื้อไวรัส COVID-19 เป็นต้น ด้านทัศนคติเกี่ยวกับการ
ป้องกันการติดเชื้อไวรัส COVID-19 พบว่า ข้อคาถามที่มีค่าคะแนน
สูงสุด การห้ามนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศเข้ามาในประเทศไทย
ช่ว ยป้อ งการแพร่ร ะบาดของเชื้อ ไวรัส COVID-19 การหลีก เลี่ย ง
พื้นที่มีคนแออัดจะช่วยป้องกันการติดเชื้อไวรัส การรับรู้การป้องกัน
การติดเชื้อไวรัส COVID-19 พบว่า ข้อคาถามที่มีค่าคะแนนสูงสุด ผู้
ที่ร่างกายอ่อนแอมีโอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัส COVID-19 ผู้ที่
อาศัยอยู่ในบ้านเดียวกับผู้ป่วยมีโอกาสติดเชื้อไวรัส เป็นต้น

4. ผลการวิจัย
4.1 ข้อมูลส่วนบุคคล
กลุ่ ม ตัวอย่ างที่ ท างานในสนามบิ น สุ วรรณภู มิ ส่ วนใหญ่ มี อ ายุ
ระหว่าง 20-40 ปี สถานภาพโสด จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้น
ไป รายได้เฉลี่ยต่ อเดือน 10,000-30,000 บาท ไม่ มีโรคประจ าตั ว
และอายุงานไม่เกิน 10 ปี รายละเอียดดังแสดงข้อมูลในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ส่ ว นบุ ค คลของผู้ ที่ ป ฏิ บั ติ งานในสนามบิ น สุ วรรณภู มิ
(n=385)
ปัจจัยส่วนบุคคล
จานวน
ร้อยละ
เพศ
ชาย
227
59.0
หญิง
158
41.0
อายุ
20-30 ปี
172
44.7
31-40 ปี
130
33.8
41-50 ปี
61
15.8
51 ปีขึ้นไป
22
5.7
สถานะ
โสด
257
66.8
สมรส
118
30.6
หม้าย
1
0.3
หย่าร้าง
9
2.3
ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
ปวช/ปวส
ปริญญาตรีขึ้นไป
ศาสนา
พุทธ
คริสต์
อิสลาม
รายได้ต่อเดือน(บาท)
10,000-30,000 บาท
30,001-50,000 บาท
50,001-ขึ้นไป
โรคประจาตัว
ไม่มีโรคประจาตัว
อายุการทางาน
1-10 ปี
11-20 ปี
21 ขึ้นไป

8
37
79
261

2.1
9.6
20.5
67.8

383
1
1

99.5
0.3
0.3

242
55
88

62.9
14.3
22.9

385

100

276
87
22

71.7
22.6
5.7

ตารางที่ 2 ระดับคะแนน ปัจจัยนา ได้แก่ ความรู้ ทัศนคติ และการ
รับรู้ของผู้ที่ปฏิบัติงานในสนามบินสุวรรณภูมิ (n=385)
ระดับคะแนน
จานวน
ร้อยละ
ด้านความรู้
ระดับสูง
371
96.4
ระดับปานกลาง
9
2.3
ระดับต่า
5
1.3
Mean = 9.405, S.D. = 1.132 คะแนน,
Min = 0.00 คะแนน, Max = 10.00 คะแนน
ด้านทัศนคติ
ระดับสูง
340
88.3
ระดับปานกลาง
43
11.2
ระดับต่า
2
0.5
Mean= 4.215 คะแนน, S.D. = 0.482 คะแนน,
Min = 2.20 คะแนน, Max = 5.00 คะแนน
ด้านการรับรู้
ระดับสูง
334
86.8
ระดับปานกลาง
49
12.7
ระดับต่า
2
0.5
Mean= 4.168 คะแนน, S.D. = 0.499 คะแนน,
Min = 2.30 คะแนน, Max = 5.00 คะแนน
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ตารางที่ 5 ระดับ คะแนน พฤติก รรมการป้อ งกัน ตนเองจากการ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ของผู้ที่ปฏิบัติงานในสนามบิน
สุวรรณภูมิ (n=385)
ระดับคะแนน
จานวน
ร้อยละ
ระดับสูง
363
94.3
ระดับปานกลาง
21
5.5
ระดับต่า
1
0.3
Mean = 4.387 คะแนน, S.D. = 0.448 คะแนน,
Min = 2.20 คะแนน, Max = 5.00 คะแนน

2. ปัจจัยเอื้อ
พบว่าผู้ที่ปฏิบัติงานในสนามบินสุวรรณภูมิส่วนใหญ่เกิน ร้อย
ละ 80 มีระดับคะแนนปัจจัยเอื้อสูง ดังแสดงในตารางที่ 3 และพบว่า
ปัจจัยเอื้อที่มีค่าคะแนนสูงสุด ที่อยู่อาศัยมีสุขลักษณะที่ดี และ มีน้า
สะอาดเพี ยงพอต่ อการ อุ ป โภค บริโภค เป็ น ต้น ปั จจัย เอื้อ ที่มี ค่ า
คะแนนต่าสุดคือ ท่านหาซื้อเจลแอลกอฮอล์และ หน้ากากอนามัยได้
ง่าย
ตารางที่ 3 ระดับคะแนน ปัจจัยเอื้อของผู้ที่ปฏิบัติงานในสนามบิน
สุวรรณภูมิ (n=385)
ระดับคะแนน
จานวน
ร้อยละ
ระดับสูง
309
80.3
ระดับปานกลาง
76
19.7
ระดับต่า
0
0.00
Mean = 4.152 คะแนน, S.D. = 0.589 คะแนน,
Min = 2.60 คะแนน, Max = 5.00 คะแนน

4.3 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการป้องกันตนเองจาก
การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากการ
แพร่ระบาดของเชื้ อไวรัส COVID–19 อย่ างมีนั ยส าคั ญ ทางสถิติ ที่
ระดับ .05 ได้แก่ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ทัศนคติ การรับรู้ ปัจจัยเอื้อ
และปัจจัยเสริม อย่างไรก็ตาม อายุ ประสบการณ์การทางาน และ
ความรู้ ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากการ
แพร่ระบาดของเชื้ อไวรัส COVID–19 อย่ างมีนั ยส าคั ญ ทางสถิติ ที่
ระดับ .05 ดังแสดงในตารางที่ 6

3. ปัจจัยเสริม
พบว่าผู้ที่ปฏิบัติงานในสนามบินสุวรรณภูมิส่วนใหญ่เกิน ร้อย
ละ 60 มีระดับคะแนนปัจจัยเสริมในระดับสูง ดังตารางที่ 4
พบว่า ปัจจัยเสริม ที่มีค่าคะแนนสูงสุด คือ การได้รับข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับเชื้อไวรัส COVID-19 ทางสื่ออินเตอร์เน็ตมากที่สุด
รอ งล งม า คือ ข้อ ได้ร ับ ข้อ ม ูล ข่า วส ารเกี ่ย วกับ เชื ้อ ไวรัส
COVID-19 ทางสื่อโทรทัศน์ ปัจจัยเสริมที่มีค่าคะแนนน้อยที่สุด คือ
ได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเชื้อไวรัส COVID-19 จากบุคลากรทาง
การแพทย์และสาธารณสุขมากที่สุด

ตารางที่ 6 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการป้องกันตนเอง
จากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19
พฤติ ก รรมการป้ อ งกั น ตนเองจากการแพร่
ระบาดของไวรัส COVID-19
รายละเอียด
r
P-value
ปัจจัยส่วนบุคคล
อายุ
0.035
0.493
รายได้ต่อเดือน
0.126
0.013*
อายุการทางาน
-0.001
0.985
ปัจจัยนา
ความรู้
-0.005
0.981
ทัศนคติ
0.220
0.000*
การรับรู้
0.170
0.001*
ปัจจัยเอื้อ
0.197
0.000*
ปัจจัยเสริม
0.250
0.000*

ตารางที่ 4 ระดับคะแนน ปัจจัยเสริมของผู้ที่ปฏิบัติงานในสนามบิน
สุวรรณภูมิ (n=385)
ระดับคะแนน
จานวน
ร้อยละ
ระดับสูง
261
67.8
ระดับปานกลาง
117
30.4
ระดับต่า
7
1.8
Mean = 3.942 คะแนน, S.D. = 0.767 คะแนน,
Min = 1.89 คะแนน, Max = 5.00 คะแนน

หมายเหตุ * มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

4. พฤติ กรรมการป้ อ งกั นตนเองจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส
COVID-19
พบว่าผู้ที่ปฏิบัติงานในสนามบินสุวรรณภูมิส่วนใหญ่เกิน ร้อย
ละ 90 มีระดับคะแนนพฤติกรรมในระดับสูง ดังตารางที่ 5
พบว่ า ข้ อ ที่ มี ก ารปฏิ บั ติ ม ากที่ สุ ด คื อ คื อ ใช้ ช้อ นกลางเมื่ อ
รับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่น รองลงมา คือ สวมหน้ากากอนามัย
ข้อที่มีการปฏิบัติน้อยที่สุด คือไม่นามือมาสัมผัส ตา จมูก ปาก

5. อภิปรายและสรุปผลการวิจัย
ข้อมูลทั่วไปผู้ปฏิบัติงานในสนามบินส่วนใหญ่อยู่อายุ 20-40 ปีซึ่ง
เป็นช่วงวัยแรงงานที่มีความสาคัญของประเทศมีสุขภาพแรงแรง มี
การศึกษาอยู่ในระดับดีและมีเดือนค่อนข้างสูงเมื่อเทียบค่าแรงขั้นต่า
ของประเทศไทย [6]
เมื่อศึกษาปัจจัยนา ได้แก่ ความรู้ ทัศนคติ และการรับรู้ของกลุ่ม
ผู้ปฏิบัติงานในสนามบิน พบว่าอยู่ในระดับสูงแสดงว่าผู้ปฏิบัติงานใน
สนามมี ก ารติ ด ตามข่ า วสารเกี่ ย วกั บ การแพร่ ร ะบาดของไวรั ส
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[4] กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุ ข. ( 20 กั นยายน 2563).
ร า ย ง า น ส ถ า น ก า ร ณ์ โ ค วิ ด -19. สื บ ค้ น จ า ก
https://covid19.ddc.moph.go.th/
[5] กรมท่าอากาศยาน กระทรวงคมนาคม. ( 1 กรกฎาคม 2563).
แนวทางการให้บริการผู้โดยสารในเส้นทางการบินภายในประเทศ
ระหว่างสถานการณ์ ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรั สโคโรนา 2019
(COVID-19). สืบค้นจาก https://www.airports.go.th/th/
content/11401/3896.html
[6] ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง. เรื่องอัตราค่าจ้างขั้นต่าฉบับที่ 10
(6 ธั นวาคม 2562) สื บค้ นจาก https://www.mol.go.th/wpcontent/uploads/sites/2/2020/01/Prakadwage106Jan2020.pdf

COVID–19 และมีความรู้ความเข้าใจเป็นอย่างดี มีทัศนคติ ที่ดีและมี
การรับรู้เกี่ยวกับการแพร่ระบาดของไวรัส COVID–19
เมื่อศึกษาปัจจัยเอื้อพบว่าผู้ปฏิบัติงานในสนามบิน พบว่ามีปัจจัย
ที่เอื้ อต่ อการป้ อ งกั นเชื้ อไวรัส COVID-19 ในระดั บ สูง เช่น มี ที่ อ ยู่
อาศั ย มี สุ ข ลั กษณะที่ ดี และ มี น้ าสะอาดเพี ยงพอต่ อการ อุ ป โภค
บริโภค แสดงให้เห็นถึงสภาพที่มีอยู่อาศัยมีสภาพแวดล้อมที่ดี มีการ
บริโภคอาหารที่ถูกสุขลักษณะ อย่างไรก็ตาม การหาซื้ออุปกรณ์ต่าง
ๆ ที่จาเป็นหาซื้อได้ค่อนข้างยากเช่น เจลแอลกอฮอล์และ หน้ากาก
อนามัยได้ เนื่องจากขาดแคลนและมีการขึ้นราคาสินค้า ซึ่งหน่วยงาน
ภาครัฐจะต้องเข้มงวดและดูแลต่อไป
เมื่อศึกษาปัจจัยเสริม พบว่ามีปัจจัยเสริมต่อการป้องกันเชื้อไวรัส
ในระดั บ สู ง และพบว่ า กลุ่ ม ตั ว อย่ า งได้ รั บ ข้ อ มู ล ข่ า วสารทางสื่ อ
อินเตอร์เน็ตและ ทางสื่อโทรทัศน์ มากที่สุด ส่วน จากบุคลากรทาง
การแพทย์และสาธารณสุข พบน้อยที่สุดอาจเนื่องมากจากบุคคลกร
ทางด้านสาธารณสุขในประเทศมีน้อยและไม่เพี ยงพอที่ จะรณรงค์
ส่งเสริมในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานในสนามบิน แสดงว่าการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารที่จะเข้าถึงกลุ่มผู้ปฏิบัติงานในสนามบินที่มากสุดคือการใช้
สื่ออินเตอร์เน็ตและสื่อโทรทัศน์
พฤติกรรมการป้องกันกันตัวเองจาการติดเชื้อไวรัส COVID-19
ของผู้ที่ปฏิบัติงานในสนามบินสุวรรณภูมิ อยู่พฤติกรรมในระดับสูงมี
มีพฤติกรรมการใช้ช้อนกลางเมื่อรับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่น
มากที่สุดและมี สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อออกจากบ้านและใน
ที่ทางาน อย่างไรก็ตาม พฤติกรรมการใช้มือ มือมาสัมผัส ตา จมูก
ปากปฏิบัติได้น้อยที่สุดเนื่องจากมีการปฏิบัติกันจนเป็นนิสัย จึงต้อง
ควรมีการให้ข้อมูลข่าวสารเพื่อรณรงค์ป้องกันอย่างต่อเนื่อง
รายได้เฉลี่ย ต่อ เดื อน ทัศ นคติ การรับ รู้ ปัจ จัยเอื้อ และปั จจั ย
เสริม มีความสัมพันธ์กับ พฤติกรรมการป้องกันตนเองจากการแพร่
ระบาดของเชื้ อ ไวรั ส COVID–19 อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่
ระดับ .05 และพบว่า อายุ ประสบการณ์การทางาน และ ความรู้ ไม่
มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัส COVID–19 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

6. เอกสารอ้างอิง
[1] World Health Organization. Coronavirus disease
(COVID-19) (12 October 2020). สื บ ค้ น จ า ก
https://www.who.int/emergencies/diseases/novelcoronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-adetail/coronavirus-disease-covid-19
[2] กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข. (10 มิถุนายน 2563). โรค
ติ ด เชื้ อ ไว รั ส โค โร น า 2019 (COVID-19). สื บ ค้ น จ า ก
https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/index.php
[3] กระทรวงสาธารณสุข. ข้อมูลสาหรับกการป้องกันตนเองจากไวรัส
โคโรน่ าสายพั นธุ์ ใหม่ 2019. (10 มิ ถุ นายน 2563). สื บค้ นจาก
https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/file/introductio
n/introduction01.pdf
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ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน
(PM 2.5) ของพนักงานรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยรามคาแหง
factors associated with protection behavior of small particles less than 2.5
microns (PM 2.5) of Security guard at Ramkhamhaeng University
พูนสุข ลาเลิศ1 จักรกฤษ เสลา2 มงคล รัชชะ3 อนุ สุราช4 และ สมบูรณ์ ใจประการ5
1นักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
1Email: poonsuklalert@gmail.com, 2ChakkritSela@gmail.com, 3Mongkol.r@ru.ac.th,
4Anu98@windowslive.com, 5 s.chaiprakarn@gmail.com
2-5 สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้เป็นแบบเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวาง (Cross sectional Descriptive Research) มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาเพื่อ
ศึ ก ษาปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คล ความรู้ ทั ศ นคติ และพฤติ ก รรมการป้ อ งกั น ฝุ่ น ละอองขนาดเล็ ก ไม่ เ กิ น 2.5 ไมครอน (PM 2.5) และปั จ จั ย ที่ มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ของพนักงานรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัย
รามคาแหง โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล และทาการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนาและวิเคราะห์
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 ไมครอนส่วนใหญ่อยู่ในระดับสูง
ร้อยละ 98.31 และพบว่าความรู้และทัศนคติ มีความสัมพันธ์ในระดับต่ามากกับพฤติกรรม พฤติกรรมการป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน
2.5 ไมครอน (PM 2.5) อย่างมีนัยสาคัญสถิติ ที่ระดับ 0.05
คาสาคัญ: 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 (9 8 . 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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รามคาแหงมีความเสี่ยงต่อการได้รับฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5
ไมครอนมาก เนื่องจากพนักงานรักษาความปลอดภัยต้องปฏิบัติ
หน้าที่ตามจุดต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ทั้งด้านนอกและด้านภายใน
อาคารและไม่ได้รับการป้องกันอันตรายจากฝุ่นอย่างเพียงพอ ทาให้
เสี่ยงต่อการเกิดการเจ็บป่วยจากฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5
ไมครอน (PM 2.5) ได้

1. บทนา (Introduction)
ประเทศไทยเป็นประเทศกาลังพัฒนา มีการพัฒนาทางด้ าน
เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม พาณิชยกรรมและเกษตรกรรมเป็นอย่าง
มาก ทาให้มีโรงงานอุตสาหกรรม การผลิตไฟฟ้า การคมนาคม
ขนส่ งเป็ น จ านวนมาก เริ่ ม จากแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คม
แห่งชาติ ฉบับที่ 1 ได้เริ่มมีการพัฒนาประเทศด้านเศรษฐกิจ เน้น
โครงสร้างพื้นฐานเช่น การชลประทาน การสร้างถนน เกิดเขื่อน
สาคัญได้แก่ เขื่อนภูมิพล เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาในส่วน
ภูมิภาค มีการบุกรุกพื้นที่ป่า เผาป่าเป็นจานวนมาก เปลี่ยนพื้นที่
เกษตรกรรมเป็นอุตสาหกรรมทาให้ประเทศไทยมีการเกิดโตทาง
เศรษฐกิ จ และสั งคมอย่ า งรวดเร็ ว จนเกิ ด ปั ญ หาทางมลพิ ษ ทาง
อากาศโดยเฉพาะฝุ่ น ละอองขนาดเล็ ก ไม่ เ กิ น 2.5 ไมครอน ฝุ่ น
ละอองชนิ ดนี้สามารถแพร่ก ระจายเข้ าสู่ท างเดิน หายใจ กระแส
เลื อ ด และแทรกซึ ม สู่ ก ระบวนการท างานในอวั ยวะต่า ง ๆ ของ
ร่ า งกาย เพิ่ ม ความเสี่ ย งเป็ น โรคเรื้ อ รั ง ซึ่ ง เป็ น ปั ญ หาส าคั ญ ใน
ปัจจุบัน ทาให้องค์การอนามัยโลก (WHO) กาหนดให้ PM 2.5 จัด
อยู่ในกลุ่มที่ 1 ของสารก่อมะเร็ง ตั้งแต่ปี 2556 อีกทั้งยังเป็นสาเหตุ
ให้ 1 ใน 8 ของประชากรโลกเสียชีวิตก่อนวัยอันควร สอดรับกับ
รายงานของธนาคารโลก (World Bank) ที่ระบุว่า ประเทศไทยมี
ผู้เสียชีวิตจากมลพิษในอากาศเป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิตก่อน
วั ย อั น ควรมากถึ ง 50,000 ราย ซึ่ งการเสี ย ชี วิ ต ก่ อ นวั ย อั น ควรนี้
ส่งผลกระทบไปถึงระบบเศรษฐกิจ รวมไปถึงค่าใช้จ่ายที่รัฐจะต้อง
สู ญ เสี ยเกี่ย วเนื่ องกั บ การรัก ษาพยาบาลผู้ ป่ว ยจากมลภาวะทาง
อากาศนี้อีกด้วย (จินตนา ประชุมพันธ์,2561) [1] จากผลการศึกษา
ทั่วโลกพบว่า หากฝุ่นละอองขนาดเล็กสูงกว่าค่ามาตรฐาน จะส่งผล
ให้การตายด้วยระบบทางเดินหายใจเพิ่มขึ้นร้อยละ 7 ถึงร้อยละ 20
การป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.5 การตาย
ด้วยโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดเพิ่มขึ้นร้อ ยละ 2 ถึงร้อยละ 5
การป่วยด้วยโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดเพิ่ม ขึ้นร้ อยละ 5.3
ผู้สูงอายุป่วยด้วยระบบทางเดินหายใจเพิ่มขึ้นร้อยละ 17 ผู้สูงอายุ
ป่วยด้วยโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.6 และยัง
ทาให้สภาพปอดในเด็กแย่ลง (รศ.ดร.พงศ์เทพ วิวรรธนะเดช,2555)
[2] ฝุ่ นล ะ อองเ ป็ นปั ญ ห า ม ลพิ ษ ที่ ส า คั ญอั น ดั บ ห นึ่ ง ของ
กรุงเทพมหานครในปี พ.ศ.2541 ธนาคารโลก (World Bank) ได้ให้
ทุนสนับสนุนการศึกษา เรื่องผลกระทบต่อ สุขภาพอนามัยโดยมี
ระดับความรุนแรงใกล้เคียงกับผลการศึกษาจากเมืองต่าง ๆ ทั่วโลก
โดยระดับของฝุ่นขนาดเล็ก อาจทาให้คนในเขตกรุงเทพมหานคร
ตายก่อนเวลาอันควรถึง 4,000 – 5,500 รายในแต่ละปี (นพภาพร
และคณะ,2547) [3] จากสถิติย้อนหลัง ตั้งแต่ เดือนมกราคม 2560
– มกราคม 2563 พบว่ า มี ค่ า ฝุ่ น ละอองขนาดเล็ ก ไม่ เ กิ น 2.5
ไมครอน (PM 2.5) ระดับสูงสุดคือ เดือนมกราคม 2561 มีขนาด
183 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ลงมาคือ เดือนมกราคม 2563 มี
ขนาด 180 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งในระดับนี้เริ่มมีผลต่อ
สุ ข ภาพของประชาชนตามเกณฑ์ ข องดั ช นี คุ ณ ภาพอากาศของ
ประเทศไทย พนั ก งานรั ก ษาความปลอดภั ย มหาวิ ท ยาลั ย

2. วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล ความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรมการ
ป้ อ งกั น ฝุ่ น ละอองขนาดเล็ก ไม่เ กิ น 2.5 ไมครอน (PM 2.5) และ
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันฝุ่ นละอองขนาด
เล็ ก ไม่ เ กิ น 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ของพนั ก งานรั ก ษาความ
ปลอดภัย มหาวิทยาลัยรามคาแหง

3. วิธีการศึกษา (Methods)
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มประชากรคือ พนักงานรักษาความปลอดภัย ที่ทางาน
ในมหาวิทยาลัยรามคาแหง จานวนทั้งสิ้น 170 คน ใช้วิธีการสุ่ม
ตัวอย่างอย่างง่าย (Simple Random Sampling) จนไดครบกลุ่ม
ตัวอย่าง 118 คน
การคานวณกลุ่มตัวอย่าง ได้กลุ่มตัวอย่าง จานวน 118 คน
โดยใช้สูตรการคานวณของ เครซี่และมอร์แกน โดยมีวิธีการคานวณ
ดังนี้
𝑥 2 𝑁𝑝(1−𝑝)
n = 𝑒 2(𝑁−1)+𝑥2𝑝(1−𝑝)
n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
N = ขนาดของประชากร
e = ระดับความคลาดเคลื่อนการสุ่มตัวอย่างที่ยอมรับได้
𝜒 2 = ค่าไคสแควร์ที่ df เท่ากับ 1 และระดับความเชื่อมั่นร้อย
ละ 95 (𝜒 2 =3.841)
p = สัดส่วนของลักษณะที่สนใจในประชากร (ถ้าไม่ทราบให้
กาหนด p = 0.5)
แทนค่า
(3.841)(170)(0.5)(0.5)
n = 0.052(170−1)+3.841(0.5)(0.5)
= 118 คน
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ คือ
แบบสอบถาม การตรวจสอบความตรงตามเนื้ อ หา (content
Validity) โดยผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ต รวจสอบ และปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขตาม
ข้ อ เสนอแนะ ตรวจสอบความเชื่ อ มั่ น (Reliability) โดยน า
แบบสอบถามที่ปรับปรุงโดยผู้ทรงคุณวุฒิไปทดสอบกับพนักงาน
รักษาความปลอดภัย การกีฬาแห่งประเทศไทย จานวน 30 คน ได้
ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.754 โดยที่แบบสอบถามจะประกอบไป
ด้วยส่วนต่าง ๆ ดังต่อไปนี้คือ
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ส่วนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคล เป็นแบบสอบถามที่มลี ักษณะ
คาถามเป็นแบบปลายเปิดและปลายปิด มีจานวน 7 ข้อ ได้แก่ เพศ
อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์การทางาน โรคประจาตัว การ
สูบบุหรี่ การได้รับความรู้เกีย่ วกับการป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก
2.5 ไมครอน
ส่วนที่ 2 แบบทดสอบความรูเ้ รื่องการป้องกันฝุ่นละออง
ขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน มีจานวน 16 ข้อ มีเกณฑ์การให้
คะแนนดังนี้
ข้อความ
ข้อความเชิงบวก
ข้อความเชิงลบ
ใช่
1 คะแนน
0 คะแนน
ไม่ใช่
0 คะแนน
1 คะแนน
กาหนดระดับคะแนนเป็น 3 ระดับดังนี้
เกณฑ์ระดับ
คะแนนที่ได้ การแปลความหมาย
น้อยกว่าร้อยละ 60 0 - 9 คะแนน ความรู้ระดับต่า
ร้อยละ 60 – 79 10 - 12 คะแนน ความรู้ระดับปานกลาง
ร้อยละ 80 ขึ้นไป 13 - 16 คะแนน ความรู้ระดับสูง
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามทัศนคติเรือ่ งการป้องกันฝุ่นละออง
ขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน มีจานวน 15 ข้อ ลักษณะ
แบบสอบถาม เป็นแบบประเมินค่า (Rating Scale) ให้แสดงความ
คิดเห็น โดยประยุกต์ใช้เกณฑ์การให้คะแนนของ Likert Scale มี
เกณฑ์การให้คะแนนดังนี้
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 ทัศนคติระดับต่า
คะแนนเฉลี่ย 2.34 - 3.67 หมายถึง ทัศนคติระดับปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 3.68 – 5.00 หมายถึง ทัศนคติระดับสูง
ส่ ว นที่ 4 แบบสอบถามพฤติ ก รรมการป้ อ งกั นฝุ่ นละออง
ขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอนจานวน 15 ข้อ ลักษณะแบบสอบถาม
เป็ น แบบประเมิน ค่า (Rating Scale) ให้ แ สดงความคิ ดเห็ น โดย
ประยุกต์ใช้เกณฑ์การให้คะแนนของ Likert Scale มีเกณฑ์การให้
คะแนนดังนี้
ปฏิบัติเป็นประจา หมายถึง มีการปฏิบัตเิ ป็นประจาสม่าเสมอ
(ปฏิบัติ 3–4 วันในรอบ 1 สัปดาห์)
ปฏิบัติบางครั้ง หมายถึง มีการปฏิบัติเป็นประจาสม่าเสมอ
(ปฏิบัติ 1–2วันในรอบ 1 สัปดาห์)
ไม่เคยปฏิบัติ หมายถึง ไม่ได้มีการปฏิบัตเิ ลยในรอบ 1 สัปดาห์
การแปลผล แบ่งเป็น 3 ระดับดังนี้
คะแนนเฉลีย่ 0.00 – 1.00 หมายถึง พฤติกรรมระดับต่า
คะแนนเฉลีย่ 1.01 – 2.01 หมายถึง พฤติกรรมระดับปานกลาง
คะแนนเฉลีย่ 2.02 – 3.00 หมายถึง พฤติกรรมระดับสูง

3.3 วิธีการเก็บรวบรวม
1. สร้างแบบเครื่องมือให้ครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับปัจจัยที่
มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน
2.5 ไมครอน (PM2.5) ของพนั ก งานรั ก ษาความปลอดภั ย
มหาวิทยาลัยรามคาแหง มีทั้งหมด 4 ด้าน ติดต่อประสานงาน ขอ
ความร่วมมือจากมหาวิทยาลั ยรามคาแหง เพื่อขอความร่วมมือใน
การเก็บรวบรวมข้ อมูลจากกลุ่มประชากรที่กาหนดไว้ ด้วยตนเอง
2. นาแบบสอบถามไปยื่นให้กลุ่มตัวอย่างด้วยตนเอง พร้อม
แจ้งขอความร่วมมือวัตถุประสงค์ อธิบายวิธีการกรอกแบบสอบถาม
และแจ้งกาหนดการรับคืนแบบสอบถาม
3. นาแบบสอบถามที่รวบรวมได้ มาพิจารณาความสมบูรณ์
ของการตอบแบบสอบถามเพื่อ ทาการวิเคราะห์ด้ วยวิธี ทางสถิ ติ
ต่อไป
3.4 วิธีวิเคราะห์ข้อมูล สถิติที่ใช้
1.ใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ จานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัย ส่วนบุคคล
ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรม
2.ใช้สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ในการวิเคราะห์
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คล ความรู้ ทั ศ นคติ กั บ
พฤติกรรม

4. ผลการศึกษา
4.1 ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ เพศ อายุ
ระดับการศึกษา ประสบการณ์การทางาน โรคประจาตัว การสูบ
บุหรี่ การได้รับความรู้เกี่ยวกับการป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่
เกิน 2.5 ไมครอน ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่1 แสดงจานวน ร้อยละ ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง
(n = 118 คน)
ข้อมูลส่วนบุคคล
จานวน(คน) ร้อยละ
1.เพศ
ชาย
105
88.98
หญิง
13
11.02
2.อายุ
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
ปริญญาตรี
6
5.08
สูงกว่าปริญญาตรี
-
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4.ประสบการณ์การทางาน
0 - 5 ปี
49
41.53
6 – 10 ปี
31
26.27
11 – 15 ปี
20
16.95
16 – 20 ปี
12
10.17
มากกว่า 20 ปี
6
5.08
5.โรคประจาตัว
ไม่มี
105
88.98
มี
13
11.02
6.การสูบบุหรี่
สูบ
70
59.32
ไม่สูบ
48
40.68
7.การได้รับความรู้เกี่ยวกับฝุ่น
เคย
71
60.17
ไม่เคย
47
39.83
4.2 ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันฝุน่ ละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5
ไมครอน
ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5
ไมครอน พบว่า ความรู้ภาพรวมอยู่ในระดับสูง จานวน 82 คน
คิดเป็นร้อยละ 64.49 รองลงมาอยู่ในระดับปานกลาง จานวน 33
คน คิดเป็นร้อยละ 27.97 และระดับต่า จานวน 3 คน คิดเป็น
ร้อยละ 2.54 ตามลาดับ ดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงจานวน ร้อยละ ของระดับความรู้ในภาพรวมของ
กลุ่มตัวอย่าง (n = 118 คน)
ระดับความรู้ ช่วงคะแนน จานวน (คน) ร้อยละ
ต่า
0 – 9 คะแนน
3
2.54
ปานกลาง 10 – 12คะแนน
33
27.97
สูง
13 -16 คะแนน
82
69.49
รวม
118
100.00

4.4 พฤติ ก รรมการป้ อ งกั น ฝุ่ น ละอองขนาดเล็ ก ไม่ เ กิ น 2.5
ไมครอน
พฤติ ก รรมการป้ อ งกั น ฝุ่ น ละอองขนาดเล็ ก ไม่ เ กิ น 2.5
ไมครอน พบว่า พฤติกรรมภาพรวมอยู่ในระดับสูง จานวน 116
คน คิดเป็นร้อยละ 98.31 รองลงมาอยู่ในระดับปานกลาง จานวน 2
คน คิดเป็นร้อยละ 1.69 และไม่มีพฤติกรรมระดับต่า ตามลาดับ ดัง
แสดงในตารางที่ 4
ตารางที่ 4 แสดงจานวน ร้อยละ ของระดับพฤติกรรมในภาพรวม
ของกลุ่มตัวอย่าง (n = 118 คน)
ระดับพฤติกรรม ช่วงคะแนน จานวน(คน) ร้อยละ
ต่า
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
ความสั ม พั น ธ์ ระหว่ า งปัจ จัย ส่ว นบุค คล ความรู้ ทั ศ นคติ
และพฤติกรรมการป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน
โดยใช้ ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์ ข องเพี ย ร์ สั น พบว่ า อายุ ไม่ มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน
2.5 ไมครอน (PM 2.5) ของพนั ก งานรั ก ษาความปลอดภั ย
มหาวิ ท ยาลั ย รามค าแหง ( r = 0.166, p-value = 0.073)
ประสบการณ์ ก ารท างาน ไม่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ พฤติ ก รรมการ
ป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ของ
พนักงานรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยรามคาแหง (r = 0.122,
p-value = 0.190) ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก
ไม่เกิน 2.5 ไมครอน มีความสัมพันธ์ในระดับต่ามากกับพฤติกรรม
การป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ของ
พนักงานรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยรามคาแหง (r = 0.294,
p-value = 0.001) และทั ศ นคติ เ กี่ ย วกั บ การป้ อ งกั น ฝุ่ น ละออง
ขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน มีความสัมพันธ์ในระดับต่ามากกับ
พฤติกรรมการป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM
2.5) ของพนักงานรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยรามคาแหง (r
= 0.202, p-value = 0.028) ดังแสดงในตารางที่ 5

4.3 ทัศนคติเกี่ยวกับการป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5
ไมครอน
ทัศนคติเกี่ยวกับการป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5
ไมครอน พบว่า ทัศนคติภาพรวมอยู่ในระดับสูง จานวน 83 คน
คิดเป็นร้อยละ 70.34 รองลงมาอยู่ในระดับปานกลาง จานวน 35
คน คิดเป็นร้อยละ 29.66 และไม่มีทัศนคติระดับต่า ตามลาดับ ดัง
แสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 แสดงจานวน ร้อยละ ของระดับทัศนคติในภาพรวมของ
กลุ่มตัวอย่าง (n = 118 คน)
ระดับทัศนคติ ช่วงคะแนน จานวน (คน) ร้อยละ
ต่า
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
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พนักงานรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยรามคาแหง (r = 0.294,
p-value = 0.001) ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ จิราภรณ์ หลาบ
คา,จินตนา ศิริบูรณ์พิพัฒนา และธนาพร ทองสิม (2560) [5] ศึกษา
พฤติกรรมการป้องกันฝุ่นหินของพนักงานโรงโม่หินในอาเภอน้ายืน
จั งหวั ด อุ บ ลราชธานี ผลการศึ ก ษา พบว่ า พนั ก งานโรงโม่ หิ น มี
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 ตามลาดับนอกจากนี้ยังพบว่า 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
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p > 0.05)

ตารางที่ 5 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ความรู้
ทัศนคติ และพฤติกรรมของกลุ่มตัวอย่าง
พฤติกรรมการป้องกันฝุ่นละอองขนาด
เล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน
ปัจจัย
pระดับ
r
value
ความสัมพันธ์
1.ปัจจัยส่วนบุคคล
- อายุ (ปี)
0.166 0.073 ไม่มีความสัมพันธ์
- ประสบการณ์
0.122 0.190 ไม่มีความสัมพันธ์
การทางาน
2.ความรู้
มีความสัมพันธ์ใน
0.294* 0.001
ระดับต่ามาก
3.ทัศนคติ
มีความสัมพันธ์ใน
0.202* 0.028
ระดับต่ามาก

3. ทัศนคติเกี่ยวกับการป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน
2.5 ไมครอน จากการศึกษา พบว่า ทัศนคติเกี่ยวกับการป้องกันฝุ่น
ละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
การป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ของ
พนักงานรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยรามคาแหง (r = 0.202,
p-value = 0.028) ซึ่งแตกต่างกับการศึกษาของ ศิริอุมา เจาะจิตต์,
ปนัดดา พิบูลย์, น้าเพชร หมื่นราช และอโณทัย เกื้อกูล (2561) [6]
ได้ทาการวิจัยเรื่องศึกษาการประเมินความเสี่ยงในการรับสัมผัสฝุ่น
ละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมโครเมตร ระหว่างชุมชนที่อยู่ใกล้และ
ไกลโรงโม่หิน จังหวัดนครศรีธรรมราช จากการศึกษา พบว่า ผลการ
ประเมิ น ภาวะสุ ข ภาพและพฤติ ก รรมการป้ อ งกั น ตั ว เองจากฝุ่ น
ละอองของกลุ่มตัวอย่างนั้น พบว่า ทั้ง 2 ชุมชน ไม่มีพฤติกรรมการ
ป้ อ งกั น ตนเองจากฝุ่ น ละอองและชุ ม ชนใกล้ โ รงโม่ หิ น พบกลุ่ ม
ตัวอย่างมีอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ เช่น หอบ ร้อยละ 6
ภูมิแพ้ ร้อยละ 4 ปอดอักเสบ ร้อยละ 2 ผลการประเมินความเสี่ยง
ในการรับสัมผัสฝุ่นละออง พบว่าทั้งสองชุมชนมีความเสี่ยงในการรับ
สัมผัสฝุ่นละออง โดยชุมชนใกล้โรงโม่หินมีความเสี่ยงมากกว่าชุมชน
ที่ไกลจากโรงโม่หิน ซึ่งความเสี่ยงนี้ส่วนหนึ่งมาจากการ การอาศัย
อยู่ในพื้นที่เป็นเวลานานและพฤติกรรมส่วนบุคคล เช่น การสูบบุหรี่
การดูแลสุขภาพร่างกายตนเอง การออกกาลังกาย โดยปัจจัยทาง
พันธุกรรมก็มีส่วนในอาการแสดงดังกล่าวได้เช่นกัน

หมายเหตุ * มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

5. สรุ ป ผลการศึ ก ษา อภิ ป รายผล และข้ อ เสนอแนะ
5.1 สรุปและอภิปรายผล
1. ปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คล จากการศึ ก ษา พบว่ า อายุ และ
ประสบการณ์ ก ารท างาน ไม่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ พฤติ ก รรมการ
ป้ อ งกั น ฝุ่ น ละอองขนาดเล็ ก ไม่เ กิ น 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ของ
พนั ก งานรั ก ษาความปลอดภั ย มหาวิ ท ยาลั ย รามค าแหง ซึ่ ง
สอดคล้ อ งกั บ การศึ ก ษาของ ณั ฐ นั น ท์ หมั่ น ภั ก ดี (2553) [4]
การศึกษาแหล่งกาเนิดฝุ่นขนาดเล็กภายในอาคารที่พักอาศัยริมถนน
ผลการศึกษาพบว่า ข้อมูลจากแบบสอบถามที่ได้พบว่าข้อมูลทั่วไปที่
ประกอบด้วย เพศ อายุ น้าหนัก ลักษณะการประกอบอาชีพ (หลัก
หรือเสริม) ระยะเวลาการทางานต่อวัน เมื่อนามาวิเคราะห์ทางสถิติ
เปรี ย บเที ย บกั น 3 กลุ่ ม ศึ ก ษา ไม่ มี ค วามแตกต่ า งกั น อย่ า งมี
นัยสาคัญ (p>0.05) แต่ข้อมูลด้านระยะเวลาการประกอบอาชีพต่อ
ปี พบว่ า มี ค วามแตกต่ างกั นอย่า งมีนัย สาคั ญ (p<0.05) ส าหรับ
ข้อมูลสุขภาพอาการและอาการ แสดงของโรคระบบทางเดินหายใจ
พบว่า ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ (p>0.05) ส่วนความ
เสี่ ย งต่ อ การเกิ ด อาการและอาการแสดงของโรคระบบทางเดิ น
หายใจ ที่ มี ห นึ่ ง อาการหรื อ มากกว่ า หนึ่ ง อาการของผู้ ขั บ ขี่
จักรยานยนต์รับจ้างที่อยู่บริเวณริมถนนหลัก (1.246 เท่า) ต่อผู้ขับขี่
จั ก รยานยนต์ รั บ จ้ า งที่ อ ยู่ บ ริ เ วณริ ม ถนนรองสู ง กว่ า ของผู้ ขั บ ขี่
จักรยานยนต์รับจ้างที่อยู่บริเวณริมถนนหลัก (0.938 เท่า) ต่อผู้ขับขี่
จักรยานยนต์รับจ้างที่อยู่บริเวณริมถนนในซอย และสูงกว่าของผู้ขับ
ขี่จักรยานยนต์รับจ้างที่อยู่บริเวณริมถนนรอง (0.711 เท่า) ต่อผู้ขับ
ขี่จักรยานยนต์รับจ้างที่อยู่บริเวณริมถนนในซอย ตามลาดับ

5.2 ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษา
1) จากผลการศึกษาพบว่า พนักงานรักษาความปลอดภัย
มหาวิทยาลัยรามคาแหง มีความรู้เกี่ยวกับการป้องกันฝุ่นละออง
ขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอนอยู่ในระดับสูง คิดเป็นร้อยละ 64.49
ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรมีการจัดอบรมให้ความรู้ ความ
เข้ า ใจเกี่ยวกั บอั นตรายของฝุ่น ละอองขนาดเล็ก การป้ อ งกันแก่
พนักงานรักษาความปลอดภัย
2) จากผลการศึกษาพบว่า พนักงานรักษาความปลอดภัย
มหาวิทยาลัยรามคาแหง มีทัศนคติเกี่ยวกับการป้องกันฝุ่นละออง
ขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอนอยู่ในระดับสูง คิดเป็นร้อยละ 70.34
ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ย วข้ อ งควรให้คาแนะนาแก่ พนั กงานรั ก ษา
ความปลอดภัย และจัดกลุ่มแลกเปลี่ยนข้อมูล ความคิดเห็นเกี่ยวกับ

2. ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน
2.5 ไมครอน จากการศึกษา พบว่า ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันฝุ่น
ละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
การป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ของ
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การป้องกันอันตรายจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก เพื่อใช้ในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

[6] ศิริอุมา เจาะจิตต์, ปนัดดา พิบูลย์, น้าเพชร หมื่นราช และ
อโณทัย เกื้อกูล ศึกษาการประเมินความเสี่ยงในการรับสัมผัส
ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมโครเมตร ระหว่างชุ มชนที่อยู่
ใกล้ แ ละไกลโรงโม่ หิ น จั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช ส านั ก วิ ช า
สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัย 2561

3) จากผลการศึกษาพบว่า พนักงานรักษาความปลอดภัย
มหาวิทยาลัยรามคาแหง มีพฤติกรรมเกี่ยวกับการป้องกันฝุ่นละออง
ขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอนอยู่ในระดับสูง คิดเป็นร้อยละ 98.31
ดั ง นั้ น หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ควรมี ก ารสนั บ สนุ น งบประมาณ
อุปกรณ์ป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก
ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป
1) ควรมีการศึกษาการป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน
2.5 ไมครอน (PM 2.5) ให้ครอบคลุมทั้งในนักศึกษาและบุคลากร
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
2) ควรมีการติดตามพฤติกรรมการป้องกันฝุ่นละอองขนาด
เล็ ก ไม่ เ กิ น 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ของพนั ก งานรั ก ษาความ
ปลอดภัยต่อเนื่อง
3) ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการป้องกันฝุ่น
ละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ของพนักงานรักษา
ความปลอดภัย ในพื้นที่ใกล้เคียง ว่ามีความแตกต่างกันหรือไม่
4) ควรมีการศึกษาตัวแปรอื่นเพิ่มเติมที่คาดว่าจะมีผลต่อ
พฤติกรรมการป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM
2.5) ของพนักงานรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยรามคาแหง
เอกสารอ้างอิง (References)
[1] จินตนา ประชุมพันธ์ PM2.5 ฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศ กับ
วิกฤตสุขภาพที่คนไทยจะต้องแลก.2561 [เข้าถึงเมื่อวันที่ 7
ก.พ. 2563] แหล่ งที่ ม า: https://thestandard.co/pm-2-5environmental-nano-pollutants/
[2] รศ.ดร.พงศ์เทพ วิวรรธนะเดช แนวทางการเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยง
จากมลพิ ษ ทางอากาศ.2555 [เข้ า ถึ งเมื่ อ วั น ที่ 7 ก.พ. 2563]
http://www.oic.go.th/FILEWEB/CABINFOCENTER17/DR
AWER002/GENERAL/DATA0000/00000200.PDF
[3] นพภาพรและคณะ ปั ญ หาด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มในประเทศไทย.
2547 [เข้ า ถึ ง เมื่ อ วั น ที่ 1 ก.พ. 2563] แหล่ ง ที่ ม า: http://
documents.worldbank.org/curated/en/641151468308
951279/pdf/21287a0THAI0TH0Environmental0Monito
r000.pdf
[4] ณัฐนันท์ หมั่นภักดี การศึกษาแหล่งกาเนิดฝุ่นขนาดเล็กภายใน
อาคารที่พักอาศัยริมถนน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี. 2553
[5] จิราภรณ์ หลาบคา, จินตนา ศิริบูรณ์พิพัฒนา และธนาพร ทอง
สิม ศึกษาพฤติกรรมการป้องกันฝุ่นหินของพนักงานโรงโม่หินใน
อาเภอน้ายืน จังหวัดอุบลราชธานี วิทยาลัยแพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2560
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Forages Digestibility in Anglo – Nubian Crossbred Meat Goat by Use
Indicator Method.
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บทคัดย่อ
การทดลองครั้งนี้เป็นการศึกษาปริมาณการกินได้ และการย่อยได้ของโภชนะของกระถิน ใบมะขามเทศ หญ้าแพงโกล่า และหญ้า
เนเปียร์ปากช่อง 1 โดยวิธีใช้สารบ่งชี้ ใช้แพะเนื้อเพศเมียพันธุ์ลูกผสมบอร์แองโกนูเบียน จานวน 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 ผลการทดลองพบว่าปริมาณการกินอาหารได้น้าหนักสดของกระถิน ใบมะขามเทศ หญ้าแพงโกล่า และหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 ไม่มี
ความแตกต่างกันทางสถิต ค่าสัมประสิทธิ์การย่อยได้ของวัตถุแห้งของกระถิน 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 พบว่าพืชอาหารหยาบทั้ง 4 ชนิด ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ ส่วน
ค่าสัม ประสิทธิ์การย่อ ยได้ของเยื่อใย ADF ในกระถิน ใบมะขามเทศ และหญ้ าเนเปียร์ปากช่อง 1 มีค่ าเท่ากับ 55.93, 56.96 และ 48.80
เปอร์เซ็นต์ ซึ่งมีค่าสูงกว่าหญ้าแพงโกล่าที่มีค่าเท่ากับ 43.03 เปอร์เซ็นต์ (P<0.05) จากการศึกษาครั้งนี้สรุปได้ว่ากระถินมีปริมาณโปรตีนสูง มี
ค่าสัมประสิทธิ์การย่ อยได้ของวัตถุแห้ง และโปรตีนที่สูงกว่าหญ้าแพงโกล่า และหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 และกระถินเป็นพืชที่หาได้ง่ายใน
ท้องถิ่นซึ่งมีปริมาณมากกว่าใบมะขามเทศ จึงเป็นพืชอาหารสัตว์ที่เหมาะสมในการนามาใช้เลี้ยงแพะเนื้อลูกผสมบอร์แองโกนูเบียน
ค้าส้าคัญ: การย่อยได้, พืชอาหารสัตว์, แพะเนื้อ, สารบ่งชี้

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
ดังนั้นในการวิจัยครั้งนี้ จึงเป็นการศึกษาค่าการย่อยได้ของกระถิน
ใบมะขามเทศ หญ้าแพงโกล่าสด และหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 สด ที่
เกษตรน ามาใช้ ในการเลี้ ย งแพะเนื้ อ ลู ก ผสมบอร์ แ องโกนู เบี ย น
เพื่อที่จะได้เป็นข้อมูลที่จะนามาใช้ในการจัดการเรื่องการให้อาหาร
หยาบชนิ ด ต่ า งๆ และการเสริ ม อาหารข้ น ที่ เหมาะสมต่ อ การ
เจริญเติบโตของแพะเนื้อต่อไปในอนาคตได้

1. บทน้า
การเลี้ยงแพะเนื้อในการเลือกสายพันธุ์ของแพะลูกผสมบอร์แอง
โกลนูเบียนถือว่าสาคัญต่อเกษตรกร ซึ่งแพะเนื้อลูกผสมบอร์แอง
โกลนูเบียนนั้นเหมาะสมต่อสภาพอากาศในบ้านเราที่มีอากาศแบบ
ร้อนชื้น และมีอัตราการเจริญ เติบโตที่ดี ส่วนอาหารที่นามาใช้ใน
การเลี้ ย งแพะนั้ น มี ค วามส าคั ญ ไม่ น้ อ ยไปกว่า กั น เนื่ อ งจากเป็ น
ปัจจัยสาคัญที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของแพะ ซึ่งแพะเนื้อจะกิน
อาหารหยาบเป็นหลัก และอาจมีการเสริมอาหารข้นในบางช่วงของ
การเลี้ยง โดยอาหารหยาบที่นามาเลี้ยงแพะเนื้อส่วนใหญ่ก็จะเป็น
พืชตระกูลหญ้าหรือถั่วที่ขึ้นตามธรรมชาติ หรือหญ้าที่ปลูกในแปลง
เช่น หญ้าแพงโกล่า หญ้าขน หญ้าเนเปียร์ และหญ้ากินนี เป็นต้น
นอกจากหญ้าที่เป็นพืชอาหารหยาบสดแล้ว ยังมีพืชตระกูลถั่วที่เป็น
ไม้ยืนต้นชนิดต่างๆ เช่น กระถิน ใบมะขามเทศ แค และใบจามจุรี
ที่สามารถนาใบและต้นมาให้แพะกินได้ ทั้งนี้ พืชอาหารหยาบสดที่
เกษตรกรนามาใช้เลี้ยงแพะนั้น แต่ละชนิดจะมีค่าโภชนะ และค่า
การย่อยได้ที่แตกต่างกันออกไป ถ้าเกษตรมีการใช้พืชอาหารหยาบ
สดที่มีคุณค่าทางโภชนะ และการย่อยได้สูงจะช่วยให้การกินได้และ
การย่อยได้ของแพะเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อการการเจริญเติบโต
ของแพะที่ดี และพืชอาหารหยาบชนิดใดที่มีคุณค่าทางโภชนะ และ
การย่อยได้สูงจะท าให้ลดการใช้อาหารข้นลงได้ ซึ่งจะเป็นการลด
ต้ น ทุ น ในการเลี้ ย งแพะ ทั้ งนี้ ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ การย่ อ ยได้ ข องพื ช
อาหารสัตว์นั้น ได้แก่องค์ประกอบของอาหาร ค่า เยื่อใยในอาหาร
องค์ประกอบที่ขัดขวางการย่อยได้เช่น ลิกนิน (lignin) หรือซิลิกา
(silica) ทาให้การย่อยได้ของเยื่อใยลดลง การบด การสับ หรือทา
ให้ ละเอียดจะท าให้อาหารถูกย่อยได้ง่ายขึ้น ทาให้ ค่าการย่อยได้
สูงขึ้น ซึ่งปัจจัยที่มีความสาคัญมาก คือ เยื่อใยที่เป็นองค์ประกอบใน
พืชอาหารหยาบสด เนื่องจากองค์ป ระกอบของเยื่อใย ผนังเซลล์
Neutral detergent fiber (NDF) แ ล ะ Acid detergent fiber
(ADF) ซึ่งมีผลต่อปริมาณการกินได้ และการย่อยได้ของแพะเนื้ อ
โดยค่า NDF และ ADF มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับอัตราการกินได้
ของแพะ ซึ่งถ้าค่า NDF สูงจะมีสัดส่วนกับคาร์โบไฮเดรตที่ย่อยได้
มากขึ้น ส่วนค่า ADF จะมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับอัตราการย่อยได้
ของแพะ ซึ่งถ้าค่า ADF สูง แสดงว่าพืชอาหารสัตว์นั้นจะมีสัดส่วน
ของลิ กนิ น ซึ่ งแพะย่ อ ยไม่ ได้ อ ยู่ม าก เช่ น เดีย วกัน ค่ า ADF ที่ ต่ า
แสดงว่าอาหารหรือพืชอาหารสัตว์มีการย่ อยได้สูง [1] ทั้งนี้ปริมาณ
ค่าเยื่อใย NDF และ ADF จะขึ้นอยู่กับอายุการตัดของพื ชอาหาร
สัตว์ ซึ่งยิ่งมีอายุการตัดที่มากจะมีเยื่อใยสูงมากขึ้น ทั้งนี้ พืชอาหาร
หยาบชนิดต่างๆ ที่เกษตรกรนามาใช้เลี้ยงแพะยังมีข้อมูลอยู่น้อยใน
เรื่อ งการศึ กษาการเปรียบเที ยบการย่อ ยได้ ของพื ชอาหารหยาบ

2. อุปกรณ์และวิธีการวิจัย
สัตว์ทดลอง
แพะเนื้อเพศเมียพันธุ์ลูกผสมบอร์แองโกนูเบียน จานวน 8 ตัว
ซึ่งมีอายุเฉลี่ย 4 เดือน ก่อนทาการทดลองแพะทุกตัวจะได้รับการ
กาจัดปรสิตภายนอกและภายใน ด้วยยาไอโวเม็ก-เอฟ (IVERMECF) และยาบ ารุ ง ทั้ งนี้ ใ ห้ แ พะมี เวลาปรั บ ตั ว กั บ อาหารทดลอง
ประมาณ 2 สัปดาห์ ก่อนเก็บข้อมูลจริงโดยการทดลองใช้เวลาเลี้ยง
2 เดือน
การวางแผนการทดลอง
การทดลองในครั้งนี้ใช้ วิธีต ามแผนการทดลองแบบสลับ ทรีท
เมนต์ (Change over design) โดยแบ่งการทดลองเป็น 4 กลุ่มการ
ทดลองคือ
กลุ่มที่ 1 แพะได้รับกระถินสดอย่างเต็มที่
กลุ่มที่ 2 แพะได้รับใบมะขามเทศสดอย่างเต็มที่
กลุ่มที่ 3 แพะได้รับหญ้าแพงโกล่าสดอย่างเต็มที่
กลุ่มที่ 4 แพะได้รับหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 สดอย่างเต็มที่
กระถินที่นามาใช้จะตัดวัดความสูงจากยอดลงมาประมาณ 1.5
เมตร และนามาสับให้มีขนาด 1-2 เซนติเมตร ใบมะขามเทศจะตัด
ทั้งกิ่งอ่อนและนามาสับให้มีขนาด 1-2 เซนติเมตร ส่วนหญ้าแพงโก
ล่ า และหญ้ าเนเปี ย ร์ ป ากช่ อ ง 1 จะตั ด ให้ เ หนื อ พื้ น ดิ น 10
เซนติเมตร และนามาสับให้มีขนาด 1-2 เซนติเมตร ก่อนนาไปให้
แพะกิน
โรงเรือนทดลอง
โรงเรือ นทดลอง เป็ น โรงเรื อ นโปร่ง ยกพื้ น สู งประมาณ 1.5
เมตร หลังคากระเบื้อง โดยแพะทุกตัวจะได้รับการเลี้ยงดูในคอกขัง
เดี่ ย วขนาด 1.20 × 1.50 เมตร ด้ านหน้ ามี ร างอาหารสาหรั บ ให้
อาหาร มีน้าสะอาดและก้อนแร่ธาตุให้ตลอดเวลา
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พบว่าหญ้ าเนเปียร์ปากช่อง 1 เป็นหญ้ าที่มีความชื้นสูงถึง 85.60
เปอร์เซ็นต์ ซึ่งความชื้นในหญ้าเนเปียร์จะมีผลต่อปริมาณการกินได้
วัตถุแห้งของแพะต่าลง (ตารางที่ 2) ค่าเถ้าในหญ้าเนเปียร์ปากช่อง
1 จะมีค่าสูงถึง 13.12 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งมีค่าสูงกว่าค่าเถ้าของกระถิน
ใบมะขามเทศ และหญ้ าแพงโกล่า มี ค่า เท่ ากั บ 7.51, 9.17 และ
9.19 เปอร์เซ็นต์ ตามลาดับ ส่วนโปรตีนจะพบว่า กระถิน และใบ
มะขามเทศจะมี ค่ า สู ง เท่ า กั บ 20.99 และ 17.80 เปอร์ เ ซ็ น ต์
ตามลาดับ ซึ่งมีค่าสูงกว่าหญ้าแพงโกล่า และหญ้าเนเปียร์ปากช่อง
1 มี ค่ า เท่ า กั บ 10.61 และ 5.05 เปอร์ เ ซ็ น ต์ ตามล าดั บ ทั้ ง นี้
เนื่องจากกระถิน และใบมะขามเทศเป็นพืชตระกูลถั่ว จะมีปริมาณ
โปรตีนในใบสูง ส่วนหญ้าแพงโกล่า และเนเปียร์ปากช่อง 1 เป็นพืช
ตระกูลหญ้าซึ่งจะมีโปรตีนที่ต่ากว่าพืชตระกูลถั่ว แต่ทั้งพืชตระกูล
หญ้า และถั่วจะมีองค์ประกอบของเยื่อใยที่สูงใกล้เคียงใกล้ กันตาม
อายุ การตั ด [5] ในส่ วนของหญ้ าเนเปี ย ร์ป ากช่ อ ง 1 นั้ น จะมี ค่ า
โปรตีนต่ากว่าหญ้าแพงโกล่าเป็นเพราะหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 จะ
มีลักษณะลาต้นใหญ่ และมีสัดส่วนใบน้อยกว่าหญ้าแพงโกล่า จาก
การทดลองนี้จะแสดงให้เห็นได้ว่าพืชตระกูลถั่ว ซึ่งได้แก่ กระถิน
และใบมะขามเทศ จะมีระดับเยื่อใย NDF และ ADF ใกล้เคียงกับ
พืชตระกูลหญ้า ซึ่งได้แก่ หญ้าแพงโกล่า และหญ้าเนเปียร์ปากช่อง
1 โดยในกระถิน ใบมะขามเทศ หญ้าแพงโกล่า และหญ้าเนเปียร์
ปากช่อ ง 1 จะมี ระดั บ เยื่ อ ใย NDF เท่ ากั บ 72.38, 63.84, 72.46
และ 82.04 เปอร์เซ็นต์ ตามลาดับ ทั้งนี้ปริมาณเยื่อใย NDF ซึ่งเป็น
ตัวกาหนดปริมาณการกินอาหารได้ของสัตว์ ซึ่งถ้าในพืชอาหารสัตว์
มีค่า NDF สูงกว่า 75 เปอร์เซ็นต์ จะทาให้การกินได้ของสัตว์ลดลง
ส่วนเยื่อใย ADF ควรมีค่าไม่เกิน 40 เปอร์เซ็นต์ จึงจะส่งผลทาให้
สัตว์สามารถย่อยอาหารได้ดียิ่งขึ้น [6] จากผลการทดลองจะพบว่า
ระดับเยื่อใย ADF ในกระถิน ใบมะขามเทศ หญ้ าแพงโกล่า และ
หญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 จะมีค่าเท่ากับ 61.93, 47.38, 60.94 และ
65.38 เปอร์เซ็นต์ ตามลาดับ จากการทดลองนี้จะเห็นได้ว่าระดับ
เยื่อใย NDF และ ADF ในหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 จะมีค่าสูงกว่าพืช
อาหารหยาบชนิดอื่นๆ เนื่องจากหญ้าเนเปียร์จะมีสัดส่วนของลาต้น
ที่ใหญ่ จึงมีองค์ประกอบของผนังเซลล์พืชมากกว่าพืชอาหารหยาบ
ชนิ ด อื่ น ๆ และส่ ว นใหญ่ เยื่ อ ใยจะเป็ น องค์ ป ระกอบของล าต้ น
มากกว่ า ใบ ในส่ ว นใบจะมี ป ริ ม าณ โปรตี น ที่ สู ง กว่ า ล าต้ น
เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าในกระถิน และใบมะขามเทศจึงมีระดับ
โปรตี น สู ง และเยื่ อ ใยต่ ากว่ า หญ้ า แพงโกล่ า และหญ้ า เนเปี ย ร์
นอกจากนั้ น ประสิ ท ธิ ภ าพการย่ อ ยสลายของพื ชอาหารสั ต ว์ ใน
กระเพาะรูเมน ถ้าพืชอาหารสัตว์มีคุณภาพต่า (มีโปรตีนหยาบต่า
กว่า 7%) จุลินทรีย์ในกระเพาะรูเมนจะไม่สามารถย่อยสลายพื ช
อาหารสัตว์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสัตว์จะสูญเสียน้าหนักตัว
เพิ่มขึ้น [7]
ปริมาณการกินอาหารได้น้าหนักสดของกระถิน ใบมะขามเทศ
หญ้ า แพงโกล่ า และหญ้ า เนเปี ย ร์ ป ากช่ อ ง 1 มี ค่ าเท่ า กั บ 1.19,
0.82, 1.20 และ 1.33 กิโลกรัม/ตัว/วัน ซึ่งไม่ มีความแตกต่ างกั น
ทางสถิติ จากการทดลองนี้ปริมาณการกินพืชอาหารหยาบสดของ

การให้อาหาร
แพะทดลองจะได้รับอาหาร 2 มื้อ คือ ช่วงเช้า และช่วงเย็น จะ
มีด้วยกัน 4 ชนิดคือ กระถินสับสด ใบมะขามเทศสับสด หญ้าแพง
โกล่าสับสด และหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 สับสด โดยแพะทุกตัวจะ
ให้กินอาหารแต่ละชนิด เป็นระยะเวลา 14 วัน โดยแบ่ง 7 วันแรก
เป็นช่วง preliminary หลังจากนั้น ทาการวัดปริมาณการกินได้และ
การย่อยได้เป็นเวลา 7 วัน แล้วจึงให้อาหารชนิดอื่นต่อจนครบทั้ง 4
ชนิด
การเก็บตัวอย่างและบันทึกผล
1. ก่อนการทดลองแพะแต่ละตัวจะถูกชั่งน้าหนักเริ่มต้น
2. บันทึกปริมาณการกินได้ของแพะการบันทึกปริมาณการกิน
ได้ โดยการชั่งปริมาณอาหารที่ให้และปริมาณอาหารที่เหลื อทุกวัน
และคานวณอาหารที่กินได้
3. สุ่มเก็บตัวอย่างอาหารทีแ่ พะกิน และมูลแพะ นามาวิเคราะห์
หาเถ้าที่ไม่ละลายในกรด (acid insoluble ash, AIA) เพื่อใช้เป็น
ตัวบ่งชี้ในการคานวณสัมประสิทธิ์การย่อยได้ของโภชนะต่างๆ [2]
สัมประสิทธิ์การย่อยได้ของวัตถุแห้ง = 100 – (100 x % AIA ในอาหาร)
% AIA ในมูล

โดยเก็บตัวอย่างมูลแพะในทุกวัน เก็บมูลแพะในช่วงเย็น เป็น
ระยะเวลา 7 วันติดต่อกัน จากนั้นนาไปแช่ตู้เย็น หลังจากเก็บครบ
7 วัน นามูลแพะแต่ละตัวมาผสมรวมกัน แล้วนามาอบที่อุณหภูมิ
65-70 องศาเซลเซียส นามาบดผ่า นตระแกรงขนาด 1 มิลลิเมตร
และนาไปวิเคราะห์หาเถ้าที่ไม่ละลายในกรด (acid insoluble ash
, AIA)
4. สุ่ ม เก็ บ ตั ว อย่ า งอาหารที่ แ พะกิ น ทั้ งหมดที่ ใ ช้ ต ลอดการ
ทดลอง เพื่อวิเคราะห์ หาองค์ประกอบทางเคมีในห้ องปฏิ บัติการ
โดยวิ เคราะห์ ป ริ ม าณวั ต ถุ แ ห้ ง เถ้ า ไขมั น และโปรตี น โดยวิ ธี
proximate analysis [3] ปริมาณเยื่อใยในรูป NDF และ ADF) [4]
เปรี ย บเที ย บการย่ อ ยได้ ของโภชนะของอาหารหยาบ ได้ แ ก่
กระถิน มะขามเทศ หญ้าแพงโกล่า และหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 สด
โดยใช้ วิ ธี วิ เคราะห์ ว าเรี ย นซ์ (Analysis of Variance, ANOVA)
ตามแผนการทดลองแบบสลับทรีทเมนต์ (Change over design)
และเปรี ย บเที ย บหาความแตกต่ า งด้ ว ยวิ ธี Duncan’s New
Multiple Range โดยการใช้โปรแกรมสาเร็จรูป

3. ผลและวิจารณ์ผลการวิจัย
องค์ประกอบทางเคมีในอาหารทดลองและปริมาณการกินอาหาร
ได้ของแพะ
ผลการวิเคราะห์ค่าองค์ประกอบทางเคมีของกระถิน ใบมะขาม
เทศ หญ้ า แพงโกล่ า และหญ้ า เนเปี ย ร์ ป ากช่ อ ง 1 (ตารางที่ 1)
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ค่าสัมประสิทธิ์การย่อยได้ของโปรตีนจะพบว่าในกระถิน และใบ
ม ะขาม เท ศ จะมี ค่ าเท่ ากั บ 75.34 และ 73.06 เป อร์ เ ซ็ น ต์
ตามลาดับ ค่าสัมประสิทธิ์การย่อยได้ของโปรตีนของกระถินมีค่าสูง
กว่ า การศึ ก ษาของ Marcos et al., 2014 [8] มี ค่ า เท่ า กั บ 63
เปอร์เซ็นต์ ซึ่งค่าสัมประสิทธิ์ การย่อยได้ของโปรตีน สูงกว่าหญ้ า
แพงโกล่า และหญ้าเนเปียร์ (51.54 และ 40.08 เปอร์เซ็นต์) ทั้งนี้
เนื่องจากองค์ประกอบโปรตีนในกระถิน และใบมะขามเทศมีค่าสูง
กว่ า จึ ง ส่ งผลท าให้ ค่ า การย่ อ ยได้ ข องโปรตี น เพิ่ ม สู งขึ้ น ตามค่ า
องค์ ป ระกอบของโปรตี น ในพื ช อาหารสั ต ว์ วั ช รพงษ์ วั ฒ นกู ล
(2541) [12] รายงานว่าการย่อยได้ของโปรตีนจะขึ้นอยู่กับปริมาณ
โปรตีนในอาหาร ถ้าปริมาณโปรตีนสูงจะมีการย่อยได้สูงขึ้น แต่ถ้า
อาหารมีโปรตีนต่าการย่อยได้ของโปรตีนจะลดลง 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 ตามลาดับ แต่ค่าสัมประสิทธิ์การย่อยได้ของเยื่อใย ADF
ของกระถิน ใบมะขามเทศ (55.93 และ 56.96 เปอร์เซ็นต์) จะมีค่า
สูงกว่าของหญ้ าแพงโกล่า (43.03 เปอร์เซ็นต์) แต่ไม่แตกต่างกั บ
หญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 (48.80 เปอร์เซ็นต์) จากการทดลองครั้งนี้
จะเห็นได้ว่าค่าสัมประสิทธิ์การย่อยได้ของวัตถุแห้ง และโปรตีนของ
กระถิน และใบมะขามเทศจะมีค่าสูงกว่าของหญ้าแพงโกล่า และ
หญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่าแพะจะเลือกกินเฉพาะ
ใบกระถิน และใบมะขามเทศ แต่ในการให้หญ้านั้นจะมีการสับให้ทั้ง
ใบและต้นผสมกันแพะจะกินรวมทั้งต้น และใบจึงส่งผลให้มีค่าการ
ย่อยได้ที่ลดลง และในส่วนของค่าสัมประสิทธิ์การย่อยได้ของเยื่อใย
ADF ของหญ้าแพงโกล่านั้นจะมีค่าต่าอาจมีผลมาจากในหญ้าแพง
โกล่าจะมีองค์ป ระกอบของลิกนินที่สูงกว่าในพื ชอาหารสัตว์ชนิ ด
อื่นๆ [13] ดังนั้นในการนาพืชอาหารสัตว์ไปใช้เลี้ยงแพะเนื้อนั้นจะ
เห็นได้ว่าการย่อยได้ของพืชอาหารสัตว์ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มพืชตระกูล
ถั่วกระถิน หรือใบมะขามเทศ และกลุ่มพืชตระกูลหญ้าแพงโกล่า
หรื อ หญ้ าเนเปี ย ร์นั้ น จะมี ค่ าการย่ อ ยได้ ข องวั ต ถุ แ ห้ ง เฉลี่ ย เพี ย ง
37.17-58.93 เปอร์เซ็นต์ จึงมีความจาเป็นต้องมีการเสริมอาหาร
ข้นให้กับแพะเนื้อด้วยในอัตรา 1.5-2.0 เปอร์เซ็นต์ของน้าหนักตัว
แพะ จึ งจะส่ งผลท าให้ ก ารย่ อ ยได้ สู งขึ้ น และมี ผ ลต่ อ อั ต ราการ
เจริญเติบโตที่ดีขึ้น เพราะอาหารข้นจะมีค่าการย่อยได้ที่สูงกว่าพืช
อาหารสัตว์ และการเลือกใช้กระถินหรือใบมะขามเทศเป็นอาหาร
หยาบจะส่งผลทาให้ค่าการย่อยได้ของโปรตีนสูงขึ้นซึ่งจะส่งผลต่อ
การเพิ่ ม จุ ลิ น ทรี ย์ โดยเฉพาะเชื้ อ ราและแบคที เรี ย ที่ ย่ อ ยเยื่ อ ใย
(cellulolytic bacteria) ในกระเพาะรูเมนได้ [8] ทั้งนี้การเลือกใช้
พืชอาหารสัตว์ต้องพิจารณาจากท้องถิ่นในพื้นที่ว่ามีพืชอาหารสัตว์
ชนิดใด ในส่วนของกระถิน และใบมะขามเทศนั้นจะมีโปรตีนสูงและ
มีขึ้นเองตามธรรมชาติ แต่ถ้าในช่วงฤดูแล้งจะมีการขาดแคลนและ
หายาก ส่วนหญ้าแพงโกล่าและหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 ส่วนใหญ่
เกษตรกรจะปลู ก ใช้ เองภายในฟาร์ ม ซึ่ ง ปริ ม าณและคุ ณ ภาพ
เกษตรกรสามารถกาหนดได้จากอายุการตัดหญ้า โดยถ้าจะนาหญ้า

แพะมีค่าเฉลี่ย 8.72 เปอร์เซ็นต์ของน้าหนักตัว ซึ่งแพะมีน้าหนักตัว
เฉลี่ย 13 กิโลกรัม ทั้งนี้ปริมาณการกินอาหารหยาบสดของแพะมี
ค่าต่ากว่าค่าปกติ โดยแพะจะต้องการอาหารหยาบเฉลี่ยวันละ 10
เปอร์เซ็นต์ของน้าหนักตัว [5] ปริมาณการกินอาหารในรูปวัตถุแห้ง
ของกระถิน ใบมะขามเทศ และหญ้าแพงโกล่า มีค่าเท่ากับ 312,
345 และ 334 กรัม/ตัว/วัน ซึ่งคิดเป็นต่อเปอร์เซ็นต์น้าหนักตัวจะมี
ค่าเท่ากับ 2.40, 2.65 และ 2.57 เปอร์เซ็นต์ ตามลาดับ ซึ่งมีค่าสูง
กว่าการกินได้ของหญ้าเนเปียร์ มีค่าเท่ากับ 192 กรัม/ตัว/วัน และ
1.47 เปอร์เซ็น ต์ (P<0.05) เนื่ องจากความชื้ น ในหญ้ าเนเปี ย ร์สู ง
ส่งผลทาให้ปริมาณการกินได้ในรูปวัตถุแห้งลดลง (ตารางที่ 2)
การย่อยได้ของโภชนะโดยวิธีใช้สารบ่งชี้
การศึกษาการย่อยได้ของวัตถุแห้ง และโภชนะในพืชอาหารทั้ง
4 ชนิ ด ได้ แ ก่ กระถิ น ใบมะขามเทศ หญ้ า แพงโกล่ า และหญ้ า
เนเปียร์ปากช่อง 1 โดยทาการศึกษาการย่อยได้ในตัวแพะ และใช้
เถ้ าที่ ไม่ ละลายในกรด (Acid Insoluble Ash: AIA) เป็ น สารบ่ งชี้
และให้แพะทดลองทุกตัวได้รับพืชอาหารสัตว์ทั้ง 4 ชนิด อย่างเต็มที่
ตลอดการทดลอง พบว่า สัมประสิทธิ์การย่อยได้ของวัตถุแห้งของ
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
ตามลาดับ (ตารางที่ 3) ค่าสัมประสิทธิ์การย่อยได้ของวัตถุแห้งของ
กระถินในการทดลองนี้มีค่าใกล้เคียงกับการทดลองของ Marcos et
al., 2014 [8] มีค่าเท่ากับ 60 และ 70 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งสัมประสิทธิ์
การย่อยได้วัตถุแห้งของกระถิน และใบมะขามเทศจะมีค่าสูงกว่า
หญ้าแพงโกล่า และหญ้าเนเปียร์ ทั้งนี้จะเห็นได้ว่าการให้แพะกิน
กระถิน และใบมะขามเทศแพะจะเล็มกินใบเป็นส่วนใหญ่ซึ่งในใบ
จะมี อ งค์ ป ระกอบของเยื่ อ ใย NDF และ ADF ที่ ต่ ากว่ า ล าต้ น จึ ง
ส่งผลทาให้ค่าสัมประสิทธิ์การย่อยได้สูงกว่าหญ้ าแพงโกล่า และ
หญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 โดยหญ้าทั้ง 2 ชนิดจะมีสัดส่วนของลาต้นที่
มากกว่ากระถิน และใบมะขามเทศ ถึงแม้จะมีการสับลดขนาดของ
หญ้าแล้วก็ตามแต่องค์ประกอบของเยื่อใย NDF และ ADF ที่มีสูงใน
ลาต้นจะส่งผลทาให้ค่าสัมประสิทธิ์การย่อยได้ต่าลง Chobtang et
al. (2008) [9] รายงานว่ า ในหญ้ า เขตร้ อ นซึ่ ง โดยปกติ จ ะแก่
(mature) ค่อนข้างเร็วมาก อายุการตัดที่เพิ่มขึ้นแต่องค์ประกอบ
ทางเคมีที่ เป็ น ประโยชน์ ของหญ้ า เช่ น โปรตีน จะลดลงเร็วมาก
ในทางกลั บ กั น หญ้ า จะเพิ่ ม ผนั งเซล (cell wall) อย่ า งรวดเร็ ว
เช่นเดียวกับรายงานของ Ogden et al. (2006) [10] ที่พบว่า หญ้า
แพงโกล่า มีคุณค่าทางโภชนะลดลงอย่างรวดเร็วเมื่อเก็บเกี่ยวหญ้า
ที่มีอายุเพิ่มมากขึ้น จีระศักดิ์ และคณะ (2555) [11] พบว่า หญ้ า
แพงโกล่าตัดที่อายุ 28 และ 45 วัน มีเปอร์เซ็นต์ผนังเซลล์ และลิก
โนเซลลูโลส ใกล้เคียงกันมาก ซึ่งสามารถยืนยันได้ว่าหญ้าแพงโกล่า
มีการสะสมเยื่อใยได้มากตั้งแต่มีอายุการงอกใหม่น้อยๆ ซึ่งในพืช
อาหารสัตว์ที่มีอายุมากจะมีการสะสมเยื่อใย ADF ในปริมาณที่สูง
มากขึ้น และจะมีส่วนของลิกนินที่เอนไซม์จากจุลินทรีย์ในกระเพาะ
หมักของสัตว์ไม่สามารถย่อยสลายได้จึงส่งผลให้ค่าการย่อยได้ของ
สัตว์ลดลง
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แพงโกล่ า และหญ้ า เนเปี ย ร์ ป ากช่ อ ง 1 มาใช้ เป็ น อาหารหยาบ
สาหรับเลี้ยงแพะนั้นควรตัดที่อายุไม่เกิน 60 วัน จึงจะมีค่าเยื่อใย
NDF และ ADF ต่าส่งผลให้การกินได้ และการย่อยได้เพิ่มสูงมากขึน้
และที่สาคัญต้องให้อาหารข้นเสริมอย่างน้อย 1.5 เปอร์เซ็นต์ของ
น้าหนักตัวแพะ

ต่อการเจริญเติบโตที่ดีต่อแพะเนื้อจึงต้องมีการเสริมอาหารข้นให้กับ
แพะเนื้อด้วยจึงจะทาให้มีอัตราการเจริญเติบโตที่ดียิ่งขึ้น
ข้อเสนอแนะ
การนากระถินมาใช้เป็นพืชอาหารหยาบหลัก ในการเลี้ยงแพะ
เนื้อนั้นจะต้องมีการเสริมอาหารข้นในปริมาณ 300-500 กรัม/ตัว/
วัน เพื่อจะให้แพะมีอัตราการเจริญเติบโตที่สูงขึ้น เพราะเนื่องจาก
กระถินมีปริมาณโปรตีนสูง แต่ค่าการย่อยได้ยังต่ากว่าอาหารข้น
เพราะกระถินเป็นพืชอาหารที่มีผนังเซลล์ NDF และ ADF ที่จะทา
ให้ค่าการย่อยในตัวสัตว์ลดลง

4. สรุปผลการวิจัย
ปริมาณการกินอาหารได้น้าหนักสดของกระถิน ใบมะขามเทศ
หญ้าแพงโกล่า และหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 ไม่มีความแตกต่างกัน
ทางสถิต ส่วนค่าสัมประสิทธิ์การย่อยได้ของวัตถุแห้ง และโปรตีน
หยาบของกระถิน และใบมะขามเทศจะมีค่าสูงกว่ าหญ้าแพงโกล่า
และหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 ค่าสัมประสิทธิ์การย่อยได้ของเยื่อใย
ADF ของกระถิน ใบมะขามเทศ และหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 จะมี
ค่าสูงกว่าหญ้าแพงโกล่า โดยหญ้าแพงโกล่าจะมีค่าสัมประสิทธิ์การ
ย่อยได้ของวัตถุ แห้ งต่ าที่ สุด การย่อยได้ของพื ชอาหารสัต ว์ทั้ ง 4
ชนิดมีค่าเฉลี่ยระหว่าง 37.17-58.93 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งยังไม่เพียงพอ

5. กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยฉบับนี้สาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีต้องขอขอบคุณสาขาวิชา
สั ต วศาสตร์ คณะเทคโนโลยี ก ารเกษตร มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
เพชรบุรี ที่เอื้อเฟื้ออุปกรณ์ และสถานที่ในการทดลองวิจัย

ตารางที่ 1 แสดงค่าองค์ประกอบทางเคมีของกระถิน ใบมะขามเทศ หญ้าแพงโกล่า และหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1
องค์ประกอบทางเคมี

กระถิน

ใบมะขามเทศ

หญ้าแพงโกล่าสด

หญ้าเนเปียร์สด

วัตถุแห้ง (%)

26.21

42.06

27.85

14.40

ความชื้น (%)

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

ลิโนเซลลูโลส (ADF)

61.93

47.38

60.94

65.38

ตารางที่ 2 ปริมาณการกินได้และปริมาณการกินวัตถุแห้งของแพะเนื้อลูกผสมบอร์แองโกนูเบียน
ลักษณะที่ศึกษา

ปริมาณการกินได้
(กิโลกรัม/ตัว/วัน)
ปริมาณการกินวัตถุแห้ง
(กรัม/ตัว/วัน)

กลุ่มการทดลอง

P-value

กลุ่มที่ 1

กลุ่มที่ 2

กลุ่มที่ 3

กลุ่มที่ 4

1.19±0.22

0.82±0.21

1.20±0.36

1.33±0.56

0.0531

312±56.65a

345±88.73a

334±99.71a

192±81.34b

0.0033

a,b ตัวอักษรที่แตกต่างกันในแนวนอนมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ

(P<0.05)
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ตารางที่ 3 ค่าสัมประสิทธิ์การย่อยได้ของโภชนะต่างๆ ของกระถิน ใบมะขามเทศ หญ้าแพงโกล่า และหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1
กลุ่มการทดลอง
กลุ่มที่ 1
กลุ่มที่ 2
กลุ่มที่ 3
กลุ่มที่ 4
P-value

DM
58.93±8.88a
55.16±4.20a
37.17±5.05c
49.23±5.62b
<0.0001

ค่าสัมประสิทธิ์การย่อยได้ของโภชนะ*
CP
NDF
a
75.34±5.02
58.96±8.35
a
73.06±1.49
60.54±2.19
b
51.54±4.33
52.08±4.28
c
40.08±5.11
53.02±4.01
<0.0001
0.0988

a,b,c ตัวอักษรที่แตกต่างกันในคอลัมน์เดียวกันมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ

ADF
55.93±8.96a
56.96±2.38a
43.03±5.09b
48.80±4.37ab

(P<0.05)

[10] Ogden, R. K., W. K. Coblentz, K. P. Coffey, J. E.
Turner, D. A. Scarbrough, J. A. Jennings and M. D.
Richardson. Ruminal in situ disappearance kinetics of
nitrogen and neutral detergent insoluble nitrogen
from common crabgrass forages sampled on seven
dates in northern Arkansas. J. Anim. Sci. 84: 669-677.
2006.
[11] จีระศักดิ์ ชอบแต่ง วรรณา อ่างทอง ณุทนาถ โคตรพรหม สุมน
โพธิจันทร์ และ ราไพร นามสีล.ี ผลของ คุณภาพหญ้าแพงโก
ล่าต่อปริมาณการกินได้ การย่อยได้ และการผลิตก๊าซมีเทนใน
โคเนื้อ. แก่นเกษตร. 40: 166-169. 2555.
[12] วัชรพงษ์ วัฒนกูล . โภชนศาสตร์สัตว์ประยุกต์. อุบลราชธานี.
ภาควิ ช าสั ต วศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย
อุบลราชธานี. 2541.
[13] กรมปศุสตั ว์. รายงานผลงานวิจยั เรื่องการรวบรวมและจัดทา
ข้อมูลด้านคุณค่าทางโภชนะของพืชอาหารสัตว์. กองอาหาร
สัตว์, กรมปศุสตั ว์, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 2553.
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การประเมินฤทธิต์ ้านแบคทีเรียของสารสกัดต่าง ๆ จากพืชสมุนไพรพังแหร
Antibacterial Activity of Various Extracts from Medicinal plant:
Trema orientalis (L.) Blume
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของสารสกัดจากส่วนเปลือกต้ น ใบ และช่อดอกช่อผลของพืชสมุนไพรพังแหร ต่อการยั บยั้ง
การเจริญ ของเชื้อแบคที เรีย 5 ชนิ ด ได้แก่ Bacillus subtilis, Escherichia coli, Proteus mirabilis, Pseudomonas aeruginosa และ
Staphylococcus aureus นาส่วนต่าง ๆ ของสมุนไพรพังแหรมาแยกสกัดด้วยวิธีแช่ยุ่ย โดยมีเมทานอลเป็น ตัวทาละลาย เป็นเวลา 10 วัน
กรองและระเหยเมทานอลจนแห้ง และทาการแยกชั้นของสารสกัดด้วยคลอโรฟอร์ม เฮกเซน และเอทิลอะซิเตท ตามลาดับ จากนั้นศึกษาฤทธิ์
ยับยั้งแบคทีเรียด้วยวิธี agar disc diffusion พบว่าสารสกัดของเปลือกต้นที่สกัดด้วยเอทิลอะซิเตท สามารถยับยั้งแบคทีเรียทดสอบได้ทุกชนิด
และมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของบริเวณยับยั้งตั้งแต่ 7.33±0.58 - 9.33±0.58 มิลลิเมตร โดยมีฤทธิ์ยับยั้งการเจริ ญของ P. mirabilis ได้ดี
ที่สุด ขณะที่สารสกัดคลอโรฟอร์มของใบ มีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรียทดสอบ 2 ชนิด คือ P. aeruginosa (9.33±1.15) และ S.
aureus (8.33±0.58) และสารสกัดของช่อดอกช่อผลที่สกัดด้วยเอทิลอะซิเตท มีฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญของ P. aeruginosa ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางของบริเวณยับยั้งเท่ากับ 9.67±0.58 มิลลิเมตร ขณะที่สารสกัดอื่น ๆ ไม่สามารถยับยั้งแบคทีเรียทดสอบได้ นอกจากนี้เมื่อทดสอบหา
ค่าความเข้ม ข้น ต่ าสุ ด (MIC) ด้ วยวิธี Micro well dilution พบว่ าสารสกั ดของเปลื อกต้ น ที่ สกั ดด้ วยเอทิ ลอะซิเตทยั บ ยั้ง E. coli และ P.
mirabilis ได้ดีที่สุด โดยมีค่า MIC เท่ากับ 250 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร และค่า MIC ในการยับยั้งเชื้อ P. aeruginosa และ S. aureus เท่ากับ
500 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร ส่วนสารสกัดอื่น ๆ มีค่า MIC เท่ากับ 1,000 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตรกับแบคทีเรียทดสอบ
คาสาคัญ: 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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อุตรดิตถ์ นาส่วนของใบ เปลือกต้น และช่อดอกช่อผล มาสกัดโดยใช้
ตั ว ท าละลายที่ แ ตกต่ า งกั น ได้ แ ก่ Chloroform, Hexane และ
Ethyl acetate นาสารสกัดหยาบที่ได้มาศึกษาฤทธิ์ในการยับยั้งการ
เจริ ญ ของเชื้ อ แบคที เ รี ย Bacillus subtilis, Escherichia coli,
Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa,
Proteus mirabilis โดยใช้วิธี agar disc diffusion และทดสอบหา
ค่าความเข้มข้นต่าสุดของสารสกัดที่ยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย (minimum
inhibitory concentration, MIC)

1. บทนา
พั ง แหร (Trema orientalis Linn. Blume) เป็ น ไม้ ยื น ต้ น ไม่
ผลัดใบอยู่ในวงศ์กัญชา (Cannabaceae) ซึ่งพืชในวงศ์นี้หลายสกุลมี
ความสาคัญต่อเศรษฐกิจ และมีสารสาคัญที่สามารถนามาใช้ในการ
พัฒนาเป็นยารักษาโรค [1-2] พังแหรสามารถพบในพื้นที่ป่าผสมผลัด
ใบ ป่ า ดิ บ แล้ ง ป่ า ดิ บ ชื้ น ป่ า ดิ บ เขา พื้ น ที่ เสื่ อ มโทรม และพื้ น ที่
เกษตรกรรม เป็นไม้เนื้ออ่อนโตเร็ว เปลือกต้นเรียบหรือมีรอยแตก
ยาวบาง ๆ มีสีเขียวอมเทาหรือน้าตาล ลักษณะในเป็ นใบเดี่ยวเรียง
สลับ รูปไข่แกมใบหอก หรือรูปไข่แกมหัวใจ ปลายใบเรียวแหลม ผิว
ใบสาก ออกดอกเป็นช่อสั้น ๆ ขนาดเล็ก กระจุกอยู่ที่ซอกใบ มีสีขาว
อมเขียว ผลสดจะกลมแข็ง ผลเป็นสีเขียวเมื่อผลสุกจะเปลี่ยนเป็นสี
ดา ออกดอกและติดผลช่วงเดือนมีนาคมถึงกันยายน [3] จากรายงาน
การศึ ก ษาสารประกอบหลั ก ทางพฤกษเคมี ใ นปั จ จุ บั น ของ
Adinortey et al. [4] ได้ ท าการทบทวนการใช้ ป ระโยชน์ ข องพื ช
สมุนไพรพังแหร พบว่าแต่ละส่วนของพืชมีการนามาใช้รักษาโรคที่
แตกต่างกัน เช่น ใบใช้เกี่ยวกับการรักษาโรคหลอดลมอักเสบติดเชื้อ
หนองใน มีสารสาคัญกลุม่ แทนนินและฟลาโวนอยด์ [5] เปลือกต้นใช้
เกี่ยวกับการลดไข้ ลดการอักเสบ และติดเชื้อ มีสารสาคัญกลุ่มคูมา
ริน และสารประกอบฟีนอลิค รากใช้ห้ามเลือดและอาการปวดท้อง
มี สารส าคั ญ กลุ่ ม คู ม าริ น และสเตอรอล และช่ อ ดอกช่ อ ผลชงดื่ ม
บรรเทาอาการไอ หลอดลมอักเสบ และภาวะปอดติดเชื้อในเด็ก [6]
มีสารสาคัญ กลุ่มสเตอรอล ส่วนใหญ่จะพบว่าเป็ นพืชสมุนไพรที่ใช้
รักษาเกี่ยวกับการติดเชื้อแบคทีเรีย [7-9] จะเห็นได้ว่าส่วนประกอบ
ของใบ ช่อดอกช่อผล เปลือกต้นและเมล็ดของพังแหร แสดงกิจกรรม
ทางเภสัชวิทยาต่าง ๆ เช่น เป็นยาระบาย ฤทธิ์ลดน้าตาล ยาลดไข้
ยาแก้ปวด ยากันชัก และมีคุณสมบัติเป็นยาต้านเชื้อจุลชีพ ซึ่งแสดง
ให้ เห็ น ว่า ในส่ ว นต่ า ง ๆ ของพั งแหรมี ส ารออกฤทธิ์ ท างชี วภาพที่
สาคัญ
จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าพังแหรเป็นหนึ่งในพืชสมุนไพรกลุ่มไม้
ต้ น ในวงศ์ กั ญ ชาที่ มี ค วามน่ า สนใจเกี่ ย วกั บ สารส าคั ญ ที่ มี ฤ ทธิ์
เกี่ยวข้องกับการรักษาโรคติดเชื้อจากจุลชีพ การศึกษาทางพฤกษเคมี
และลักษณะทางเคมีของพืชจึงมีความสาคัญและเป็นพื้นฐานในการ
พั ฒ นาต่ อ ยอดการใช้ ป ระโยชน์ ต ลอดจนการพั ฒ นายาจากพื ช
สมุนไพรดังกล่าว ซึ่งเกี่ยวข้ องกับการรักษาการติดเชื้อได้ในอนาคต
งานวิจัยนี้จึงได้ดาเนินการศึกษาพฤกษเคมีและฤทธิ์ต้านจุลนิ ทรีย์ของ
สารสกัดส่วนต่าง ๆ ของพื ชสมุนไพรพังแหรที่กระจายพันธุ์ในพื้นที่
กลุ่มป่ าภูเมี่ยง-ภู ทอง เพื่ อเป็น ข้อมูลพื้นฐานสาหรับโอกาสในการ
พัฒนาพืชสมุนไพรดังกล่าวให้มีมาตรฐานทางสมุนไพรตลอดจนการ
พัฒนายารักษาโรคด้วยเทคโนโลยีชีวภาพทางเภสัชกรรมต่อไป

3. วิธีการวิจัย
3.1 การเก็บตัวอย่าง
ดาเนินการขออนุญาตเข้าศึกษาวิจัยในพื้นที่อุทยานภูหินร่องกล้า
เพื่ อเป็ นตัวแทนของสั งคมพื ช ส าหรับ พื้นที่ ประเภทขอบป่า พื้น ที่
เสื่ อมโทรม และพื้ น ที่ เกษตรกรรมใกล้เคี ยง ได้ด าเนิ น การสุ่มเก็ บ
กระจายในทุกพื้นที่ของกลุ่มป่าที่มีการพบตัวอย่างพืช แล้วทาการ
บันทึกข้อมูลลักษณะทางสัณฐานวิทยาของพืช ตัวอย่างพืชที่นามา
ศึกษาจัดทาเป็นตัวอย่างพรรณไม้แห้ง และตั วอย่างดองในส่วนของ
ช่อดอกช่อผลในเอทิลแอลกอฮอล์ (70% ethanol)
3.2 การเตรียมสารสกัด
น าส่ วนใบ เปลื อ กต้ น และช่ อ ดอกช่ อ ผล ตากแห้ งในที่ ร่ม บน
กระดาษเยื่ อ บางจนแห้ ง สนิ ท น าไปบดด้ ว ยเครื่ อ งบดไฟฟ้ า จน
ละเอียด เติม methanol ให้ท่ วมตัวอย่าง เก็บ ไว้ในที่มืดเป็นเวลา
10 วั น จากนั้ น น ามากรองเอาเฉพาะส่ ว นของสารละลายด้ ว ย
กระดาษกรองเบอร์ 1 น าสารละลายที่ ก รองได้ ม าท าให้ แ ห้ งด้ ว ย
เครื่องกลั่นระเหยสุญญากาศแบบหมุน (Rotary evaporator) จะได้
สารสกัดหยาบ (Crude extract) ทาการ Partition crude extract
ด้ วยกรวยแยก โดยใช้ คุ ณ สมบั ติ ก ารละลายในน้ ากลั่ น และตั วท า
ละลายคลอโรฟอร์ ม (Chloroform) เฮกเซน (Hexane) และ
เอทิลอะซิเตท (Ethyl acetate) ตามลาดับ ด้วยอัตราส่วน 1:1 ใช้
เวลาพักสารตัวทาละลายให้เกิดการแยกชั้น 30 นาที จากนั้นไขเก็บ
เฉพาะส่ว น lipophilic extract มาระเหยจนแห้ ง ชั่ งน้ าหนั กแล้ ว
เติ ม methanol ในอั ต ราส่ ว นสารสกั ด 0.1 กรั ม ต่ อ เมทานอล 1
มิลลิลิตร
3.3 การทดสอบฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์ด้วยวิธี Agar disc diffusion
ทดสอบฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์ของสารสกัดหยาบจากพืชสมุนไพรพัง
แหรด้วยวิธี agar disc diffusion เตรียมอาหารแข็ง Nutrient agar
(NA) ปิ เปตสารละลายจุ ลิ น ทรี ย์ ป ริม าตร 100 ไมโครลิ ต ร ลงบน
ผิ ว หน้ า อาหารแข็ ง แล้ ว ใช้ Spreader เกลี่ ย ให้ ทั่ ว ผิ ว หน้ า อาหาร
จากนั้นวางแผ่น paper disc (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มิลลิเมตร)
ที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้วลงบนจานอาหาร NA หยดสารสกัดที่ต้องการ
ทดสอบลงบนแผ่น paper disc โดยหยดสารสกัดตาแหน่งละ 10
ไมโครลิตร ใช้ตัวทาละลายนั้น ๆ เป็นตัวควบคุมเชิงลบ (negative
control) และยาปฏิชีวนะ Streptomycin เป็นตัวควบคุมเชิงบวก

2. ขอบเขตการวิจัย
ศึกษาพฤกษเคมีเชิงนิเวศของพืชสมุ นไพรพังแหร โดยการเก็บ
ตัวอย่างตัวแทนจากในพื้นที่กลุ่มป่าภูเมี่ยง–ภูทอง ซึ่งประกอบด้วย 5
พื้นที่ที่มีนิเวศวิทยาถิ่นอาศัยแตกต่างกัน ครอบคลุมพื้นที่ 4 จังหวัด
ได้แก่ จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดเลย และจังหวัด
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4.2 ผลการหาค่าความเข้มข้นต่าสุดของสารสกัดที่ยับยั้งการเจริญ
ข อ งเชื้ อ แ บ ค ที เรี ย (Minimal inhibitory concentration,
MIC)
การศึก ษาความเข้ ม ข้น ต่ าที่ สุด ที่ ส ามารถยั บ ยั้ งเชื้ อแบคที เรี ย
(MIC) ของสารสกั ด จากพื ช สมุ น ไพรพั ง แหร ใช้ วิ ธี Micro well
dilution โดยอาศัยผลของสารสกัดที่สามารถยับยั้ งเชื้อแบคทีเรียได้
ด้วยวิธี agar disc diffusion ได้ผลดังตารางที่ 2 จากตารางพบว่า
สารสกัด เอทิลอะซิเตทของเปลือกต้ น มีฤทธิ์ยับยั้ง E. coli และ P.
mirabilis ได้ ดี ที่ สุ ด โดยมี ค่ า MIC เท่ า กั บ 250 ไมโครกรั ม ต่ อ
มิลลิลิตร รองลงมาคือ P. aeruginosa และ S. aureus ที่มีค่า MIC
เท่ า กั บ 500 ไมโครกรั ม ต่ อ มิ ล ลิ ลิ ต ร และ B. subtilis มี ค่ า MIC
เท่ากับ 1,000 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร ขณะที่สารสกัดคลอโรฟอร์ม
ของใบพังแหรมีค่าความเข้มข้นต่าสุดที่สามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย
P. aeruginosa และ S. aureus เท่ า กั บ 1,000 ไมโครกรั ม ต่ อ
มิลลิลิตร และสารสกัดเอทิลอะซิเตทของใบ มีค่า MIC ที่สามารถ
ยับยั้งเชื้อ B. subtilis ได้ เท่ากับ 1,000 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร ส่วน
Streptomycin มีค่าการยับยั้งต่าที่ สุดต่อเชื้อ B. subtilis, E. coli,
P. mirabilis, P. aeruginosa และ S. aureus เท่ากับ 31.25, 125,
62.5, 62.5, 1,000 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร ตามลาดับ

(positive control) จากนั้นนาไปบ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส
เป็นเวลา 24 ชั่วโมง นามาวัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของบริเวณ
ยับยั้ง (inhibition zone) หน่วยเป็นมิลลิเมตร
3.4 การหาค่าความเข้มข้นต่าสุดของสารสกัดที่ยับยั้งการเจริญ
ของเชื้อจุลินทรีย์ (Minimal inhibitory concentration, MIC)
นาหลอดทดลองที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว จานวน 10 หลอด ปิเปต
อาหารเลี้ยงเชื้อ NB ใส่ในหลอดที่ 2-10 หลอดละ 1 มิลลิลิตร ปิเปต
สารสกัดที่ต้องการทดสอบใส่ในหลอดที่ 1 จานวน 2 มิลลิลิตร จาก
นั้นปิเปตสารสกัดหลอดที่ 1 จานวน 1 มิลลิลิตร ใส่ลงในหลอดที่ 2
ทาซ้าในทานองเดียวกันไปจนถึงหลอดที่ 10 ให้มีความเข้มข้นตั้งแต่
4,000 – 7.81 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร ปิเปตสารสกัดแต่ละหลอดใส่
ลงใน Microplate หลุมละ 100 ไมโครลิตร เติมอาหารเลี้ยงเชื้อ NB
85 ไมโครลิตร จากนั้นเติมเชื้อจุลินทรีย์ลงไปหลุมละ 15 ไมโครลิตร
แล้ ว น าไปบ่ ม ที่ อุ ณ หภู มิ 37 องศาเซลเซี ย ส เป็ น เวลา 16 – 18
ชั่วโมง น าไปวัดความขุ่ นด้ วยเครื่ อง microplate reader ที่ ค วาม
ยาวคลื่น 600 นาโนเมตร โดยเทียบความขุ่นกับตัวควบคุม
4. ผลการวิจัย
4.1 ผลการทดสอบฤทธิ์ ต้ า นแบค ที เ รี ย ด้ ว ยวิ ธี Agar disc
diffusion
จากการศึ ก ษาฤทธิ์ ในการยั บ ยั้ งการเจริ ญ ของเชื้ อ แบคที เรี ย
Bacillus subtilis, Escherichia coli, Proteus mirabilis,
Pseudomonas aeruginosa แ ล ะ Staphylococcus aureus
ของส่วนเปลือกต้น ใบ และช่อดอกช่อผล ที่สกัดด้วยคลอโรฟอร์ม เฮ
กเซน และเอทิ ล อะซิ เ ตท ที่ ค วามเข้ ม ข้ น ของสารสกั ด 1,000
ไมโครกรัม ต่ อ มิ ล ลิ ลิ ต ร พบว่า สารสกั ด ของเปลื อ กต้ น ที่ ส กั ด ด้ ว ย
เอทิลอะซิเตท มีฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญเชื้อแบคทีเรียทดสอบได้
ทุกชนิด โดยมีฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญของ P. mirabilis ได้ดีที่สุด
มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของบริเวณยับยั้งเฉลี่ยเท่ากับ 9.33±0.58
มิ ล ลิ เมตร ดั งรู ป ที่ 1 รองลงมาคื อ E. coli (8.67±1.15) ส่ ว นสาร
สกัดของใบที่สกัดด้วยคลอโรฟอร์ม มีฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญของ
เชื้อแบคทีเรียทดสอบได้ 2 ชนิด คือ P. aeruginosa (9.33±1.15)
และ S. aureus (8.33±0.58) ในขณะที่ชั้นของเอทิลอะซิเตทสามา
รถยั บ ยั้ ง การเจริ ญ ของเชื้ อ ได้ เ พี ย งชนิ ด เดี ย ว คื อ B. subtilis
(6.67±0.58) และสารสกัด ของช่อ ดอกช่อผลที่ส กัดด้ วยเอทิ ลอะซิ
เตท มีฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริ ญของ P. aeruginosa มีขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลางของบริเวณยับยั้งเท่ากับ 9.67±0.58 มิลลิเมตร ดังรูป
ที่ 2 ขณะที่ ย าปฏิ ชี ว นะ Streptomycin ที่ ค วามเข้ ม ข้ น 1,000
ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร สามารถยับยั้งเชื้ อแบคทีเรียทดสอบได้ทุก
ชนิดและมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของบริเวณยับยั้งเชื้อ B. subtilis,
E. coli, P. mirabilis, P. aeruginosa แ ล ะ S. aureus เท่ ากั บ
29.7±0.58, 20.7±1.15, 18.3±0.58, 20.7±0.58 และ 17±2.65
มิลลิเมตร ตามลาดับ ดังตารางที่ 1

5. วิจารณ์ผล
การศึ กษาฤทธิ์ในการยับ ยั้ งการเจริญ ของแบคที เรีย Bacillus
subtilis, Escherichia coli, Proteus mirabilis, Pseudomonas
aeruginosa และ Staphylococcus aureus ของส่ วนเปลื อ กต้ น
ใบ และช่อดอกช่อผล ที่สกัดด้วยคลอโรฟอร์ม เฮกเซน และเอทิลอะ
ซิเตท พบว่าสารสกัดของเปลือกต้นที่สกัดด้วยเอทิลอะซิเตท มีฤทธิ์
ในการยับยั้งการเจริญเชื้อแบคทีเรียทดสอบได้ทุกชนิด เมื่อทดสอบ
ด้วยวิธี disc diffusion และจากการศึ ก ษาความเข้ มข้ น ต่ าที่ สุ ด ที่
สามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย (MIC) พบว่าสารสกัดเอทิลอะซิเตทของ
เปลือกต้นมีฤทธิ์ยับยั้ง E. coli และ P. mirabilis ได้ดีที่สุด โดยมีค่า
MIC เท่ า กั บ 250 ไมโค รกรั ม ต่ อ มิ ล ลิ ลิ ต ร 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
สกัดเอทิลอะซิเตทจากเปลือกลาต้นพืชสมุนไพรพังแหรพบว่าที่ความ
เข้มข้น 600 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร สามารถยับยั้งเชื้อการเจริญของ
เชื้อ E. coli ได้ ซึ่งฤทธิ์ต้านแบคทีเรียของสารสกัดจากพังแหรนี้ยัง
สอดคล้ องกับ ตะขบป่าซึ่ งเป็ น พื ชในวงศ์ กัญ ชา โดยพั ทวัฒ น์ และ
คณะ [11] ได้รายงานว่าสารสกัดจากเปลือกของตะขบป่าที่สกัดด้ วย
เอทานอลมีฤทธิ์ในการยับยั้ งเชื้อแบคทีเรีย E. coli, B. subtilis, P.
aeruginosa และ S. aureus ขณะที่ สารสกัด จากส่ วนอื่น ๆ ของ
สมุนไพรพังแหรสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ทดสอบ
ได้บางชนิดเท่านั้น อาทิ สารสกัดของใบที่สกัดด้วยคลอโรฟอร์ม มี
ฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรียทดสอบได้ 2 ชนิด คือ
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วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุ โลก สาหรับ การเอื้อเฟื้อเครื่องมื อและ
อุปกรณ์สาหรับการทาวิจัยในครั้งนี้

P. aeruginosa และ S. aureus ในขณะที่ชั้นของเอทิลอะซิเตทของ
ใบสามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อได้เพียงชนิดเดียว คือ B. subtilis
และสารสกัดของช่อดอกช่อผลที่สกัดด้วยเอทิลอะซิเตท มีฤทธิ์ในการ
ยั บ ยั้ ง การเจริ ญ ของ P. aeruginosa และ E.coli สอดคล้ อ งกั บ
งานวิจัยของ Rahman et al. [12] ที่รายงานว่าสารสกัดเอทานอล
จากใบของพื ชสมุน ไพรพั งแหรพบว่ามีฤทธิ์ยับ ยั้งเชื้อ E. coli ได้ ดี
ที่สุ ด โดยมีค่ า MIC คื อ 1.25 มิ ล ลิก รัมต่ อมิ ล ลิลิ ตร และสามารถ
ยับยั้งเชื้อ B. subtilis ที่ความเข้มข้น 10 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร จาก
รายงานวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาด้านพฤกษเคมีและสารสาคัญของพัง
แหรนั้นมีการรายงานสารสาคัญที่เกี่ยวข้องกับการรักษาการติดเชื้อ
ได้แก่ ส่วนใบมีส่วนประกอบของสารทรีมามอล (Trematol), แทน
นิน (Tannins), ฟลาโวนอยด์ (Flavovoids) เป็นต้น [5] ส่วนเปลือก
ต้นมีส่วนประกอบของสารสโคโปเลติน (Scopoletin), ทรีมามอล
(trematol), สเวอร์ โรไซด์ (sweroside) เป็ น ต้ น [13-14] ส าหรั บ
พิ ษ วิท ยาของสารสกัด จากส่วนต่ าง ๆ ของพั งแหรนั้ น กล่ าวขวั ญ
และคณะ [15] ศึกษาสารสกัดหยาบส่วนเปลื อกต้นพบว่าสามารถ
ยับยั้งการผลิตสารพรอสตาแกลนดินที่ก่อให้เกิดการอักเสบของเซลล์
แมคโครฟาจได้ และไม่เป็นพิษต่อเซลล์มนุษย์ สารสกัดเฉพาะส่วนใบ
ใช้เกี่ยวกับการรักษาโรคหลอดลมอักเสบติดเชื้อ หนองใน ซึ่งมีสาเหตุ
มาจากแบคทีเรียก่อโรค และสารสกัดส่วนเปลือกต้นให้ผลการยับยั้ง
ที่ดีต่อเชื้อแบคทีเรียที่ทาให้เกิดปอดติดเชื้อ [16] และแม้ว่าสารสกัด
เปลือกต้นของสมุนไพรพังแหรซึ่งเป็นส่วนที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดใน
การยั บ ยั้ ง แบคที เ รี ย ทดสอบจะมี ค่ า MIC สู ง กว่ า ยาปฏิ ชี ว นะ
Streptomycin ที่มีค่า MIC ต่อแบคทีเรียทดสอบระหว่าง 3.125 100 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร แต่สารสกัดเปลือกต้นของสมุนไพรพัง
แหรแสดงให้ เห็ น ถึ ง ศั ก ยภาพในการเป็ น สารต้ า นแบคที เรี ย จาก
ธรรมชาติที่สามารถพัฒนาเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไปในอนาคต
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ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยเส้นผ่านศูนย์กลางบริเวณยับยั้งของสารสกัดชนิดต่าง ๆ
สารสกัด
เอทิลอะซิเตทของ
เปลือกต้น
คลอโรฟอร์มของใบ
พังแหร
เอทิลอะซิเตทของใบ
พังแหร
เอทิลอะซิเตทของช่อ
ดอกช่อผล
Streotromycin

B. subtilis

ค่าเฉลี่ยเส้นผ่านศูนย์กลางของบริเวณยับยั้ง (mm)
E. coli
P. mirabilis
P. aeruginosa

S. aureus

8.33± 2.08

8.67± 1.15

9.33± 0.58

8.33± 0.58

7.33± 0.58

-

-

-

9.33± 1.15

8.33± 0.58

6.67± 0.58

-

-

-

-

-

9.00

-

9.67± 0.58

-

29.7± 0.58

20.7± 1.15

18.3± 0.58

20.7± 0.58

17± 2.65

ตารางที่ 2 ค่า MIC ของสารสกัดพืชสมุนไพรพังแหรในการยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรีย
สารสกัด
เอทิลอะซิเตทของ
เปลือกต้น
คลอโรฟอร์มของใบ
พังแหร
เอทิลอะซิเตทของใบ
พังแหร
เอทิลอะซิเตทของช่อ
ดอกช่อผล
Streotromycin

B. subtilis

ค่าความเข้มข้นต่าสุดที่สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อได้ (µg/mL)
E. coli
P. mirabilis
P. aeruginosa

S. aureus

1,000

250

250

500

500

-

-

-

1,000

1,000

1,000

-

-

-

-

-

1,000

-

1,000

-

3.125

12.5

6.25

6.25

100

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

520

ภาคบรรยาย

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ประจาปี พ.ศ. 2563 วันที่ 15 – 16 ธันวาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

รูปที่ 1 วงใสที่เกิดจากการยับยั้งการเจริญของ Proteus milabilis
ของสารสกัดเปลือกต้นที่สกัดด้วยเอทิลอะซิเตท
หมายเหตุ : 1 = Chloroform fraction
2 = Hexane fraction
3 = Ethyl acetate fraction

รูป ที่ 2 วงใสที่ เกิ ด จากการยั บ ยั้ งการเจริ ญ ของ Pseudomonas
aeruginosa ของสารสกัดช่อดอกช่อผลที่สกัดด้วยเอทิลอะซิเตท
หมายเหตุ : 1 = Chloroform fraction
2 = Hexane fraction
3 = Ethyl acetate fraction
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การประเมินฤทธิต์ ้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากพืชสมุนไพรกาลังเจ็ดช้างสาร
Evaluation of Antioxidant Activity of Lasianthus lucidus Blume Extracts
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บทคัดย่อ
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากพืชสมุนไพรกาลังเจ็ดช้างสาร นาส่วนใบและเปลือกต้น
ของพืชสมุนไพรกาลังเจ็ดช้างสารมาแยกสกัดด้วยวิธีการแช่ยุ่ย โดยมีเมทานอลเป็นตัวทาละลายเป็นเวลา 10 วัน จากนั้นกรองและระเหย
เมทานอลออกแล้วนาสารสกัดหยาบเมทานอลมาแยกชั้นด้วยคลอโรฟอร์ม เฮกเซน และเอทิลอะซิเตท ตามลาดับ การประเมินฤทธิ์ต้าน
อนุ มู ล อิ ส ระชั้ น คลอโรฟอร์ ม เฮกเซน และเอทิ ล อะซิ เตท จากพื ช ทั้ ง 2 ส่ ว น ใช้ วิ ธี 2,2’-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) radical
scavenging, ferric reducing antioxidant power (FRAP) และ azino-bis (3- ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid) (ABTS) จาก
การทดลองพบว่าศักยภาพในการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดส่วนใบและเปลือกต้นรวมถึงตัวทาละลายที่ใช้ แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ (P<0.05) โดยสารสกัดชั้นเอทิลอะซิเตทของส่วนใบมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ DPPH สูงที่สุด โดยมีค่า IC50 = 1.11±0.04
มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ขณะที่สารสกัดชั้นคลอโรฟอร์มของส่วนเปลือกต้นมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระสูงที่สุดเมื่อทดสอบด้วยวิธี FRAP และ ABTS
โดยมีค่าการยับยั้งอนุมูลอิสระเท่ากับ 386.54±7.32 และ 323.55±18.58 มิลลิกรัมสมมูลกรดแกลลิกต่อกรัมสารสกัด
คาสาคัญ: วงศ์เข็ม, กาลังเจ็ดช้างสาร, 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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มิลลิลิตรให้ท่วมตัวอย่างในขวดแก้ว ทิ้งไว้ 10 วันในที่ทึบแสง กรอง
ด้ ว ยกระดาษกรองเบอร์ 1 น าไปกลั่ น ระเหยด้ ว ยเครื่ อ งระเหย
สุ ญ ญากาศแบบหมุ น ที่ ค วามดั น 337 mbar อุ ณ หภู มิ 48 องศา
เซลเซี ย สสารสกั ด จากการกลั่ น ระเหยที่ ไ ด้ เ ติ ม น้ ากลั่ น และ
คลอโรฟอร์ม อั ตราส่ วน 1:1 เขย่ าสารก่ อ นน าไปแยกชั้ น ในกรวย
กรอง 30 นาที ไขชั้นคลอโรฟอร์มไปกลั่นระเหยด้ว ยเครื่องระเหย
สุ ญ ญากาศแบบหมุ น ที่ ค วามดั น 472 mbar อุ ณ หภู มิ 48 องศา
เซลเซียส แล้วนาสารสกัดจากการกลั่นระเหยไปชั่งน้าหนักและเติม
เมทานอลเก็บใส่ขวดสีชาในปริมาณความเข้มข้นของสารสกัดหยาบ
0.1 กรัมต่อตัวทาละลายเมทานอล 1 มิลลิลิตร บันทึกเป็นสารสกัด
ชั้นคลอโรฟอร์ม (Chloroform fraction; CF) นาชั้นที่เหลือในกรวย
กรองมาสกัดซ้าด้วยเฮกเซนปริมาตร 100 มิลลิลิตร เขย่าแล้วตั้งทิ้ง
ไว้ ให้ แ ยกชั้ น 30 นาที ไขส่ ว นของชั้ น เฮกเซนไปกลั่ น ระเหยด้ ว ย
เครื่องระเหยสุญญากาศแบบหมุน ที่ความดัน 240 mbar อุณหภูมิ
48 องศาเซลเซียส แล้วนาสารสกัดจากการกลั่นระเหยไปชั่งน้าหนัก
และเติม เมทานอลเก็บใส่ข วดสี ชา บัน ทึกเป็น สารสกัดชั้ น เฮกเซน
(Hexane fraction; HF) (น้ าหนั ก สาร 0.1 กรัม : สารละลายเมทา
นอล 1 มิลลิลิตร) นาชั้นที่เหลือทาเช่นเดียวกับการแยกชั้น เฮกเซน
โดยเปลี่ยนเป็นการสกัดด้วยเอทิลอะซิเตท กลั่นระเหยด้วยความดัน
360 mbar จะได้ ส ารสกั ด ชั้ น เอทิ ล อะซิ เ ตท (Ethyl acetate
fraction; EF) นาสารสกัดจากการกลั่นระเหยไปชั่งน้าหนักและเติม
เมทานอลเก็บใส่ขวดสีชาในปริมาณความเข้มข้นของสารสกัดหยาบ
0.1 กรัม ต่ อ ตั ว ท าละลายเมทานอล 1 มิ ล ลิ ลิ ต ร เพื่ อ การน าไปใช้
ทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในขั้นตอนต่อไป

1. บทนา
อนุมูลอิสระเป็นสาเหตุสาคัญที่ทาให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ซึ่ง
อนุมูลอิสระเกิดได้ทั้งจากกระบวนการทางานของร่างกายและเกิด
จากมลภาวะต่างๆ ในสิ่งแวดล้อม การกาจัดอนุมูลอิสระเกิดจากการ
ทางานของสารต้านอนุมูลอิสระ โดยเฉพาะสารต้านอนุมูลอิสระที่พบ
ในผักและผลไม้จึงทาให้ผู้บริโภคนิยมรับประทานผักและผลไม้สด
รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่ได้จากพืชสมุนไพร
ก าลั งเจ็ ด ช้ า งสาร มี ก ารน ามาใช้ ป ระโยชน์ เ ป็ น ยาสมุ น ไพร
พื้ น บ้ า น เป็ น พื ช ในสกุ ล Lasianthus วงศ์ ก าแฟหรื อ วงศ์ เ ข็ ม
(Rubiaceae) โดยมีรายงานว่าพืชในสกุลนี้ อาทิ กาแฟ มีฤทธิ์ ยับยั้ง
การท างานของอนุ มู ล อิ ส ระสู ง และเป็ น พื ช ที่ มี ค วามส าคั ญ ทาง
เศรษฐกิจอย่างมากในปัจจุบัน ขณะที่พืชสมุนไพรกาลังเจ็ดช้างสาร
เป็นพืชที่พบการกระจายพันธุ์บริเวณป่าดิบเขาขอบป่าหรือใกล้ชุมชน
ในบางพื้นที่ มีสรรพคุณในการบารุงเลือด บารุงกาลัง แก้ปวดเมื่อย
แต่ ยั งไม่ มี รายงานวิ จั ย ของการน ามาใช้ ป ระโยชน์ ที่ แ น่ ชัด ดั งนั้ น
งานวิจัยครั้งนี้จึงต้ องการศึก ษาฤทธิ์ต้านอนุมู ลอิสระของสารสกั ด
หยาบจากพืชสมุนไพรกาลังเจ็ดช้างสารเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการ
อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากพืชสกุลนี้ต่อไป

2. ขอบเขตการวิจัย
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ก็ บ ตั ว อย่ า งพื ช สมุ น ไพรก าลั ง เจ็ ด ช้ า งสาร
ชนิด Lasianthus lucidus Blume ที่ใบแก่เต็มที่ ไม่มีโรคและแมลง
และเปลือกลาต้นหรือเปลือกกิ่งที่มีสีน้าตาล เอาเฉพาะส่วนเปลือก
ไม่ เอาเนื้ อ ไม้ ในเขตพื้ น ที่ อุ ท ยานภู หิ น ร่อ งกล้ า จั งหวั ด พิ ษ ณุ โลก
เตรี ย มสารสกั ด หยาบด้ ว ยเมทานอล และแยกสกั ด ด้ วยชั้ น
คลอโรฟอร์ ม เฮกเซน และเอทิ ล อะซิ เ ตท ประเมิ น ฤทธิ์ ต้ า น
อนุ มู ล อิ 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)

3.3 การทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ
3.3.1 วิธี 2,2’-Diphenyl-1-picrylhydrazyl radical (DPPH)
ความสามรถในการจับกับสารอนุมูลอิสระทาได้โดยการผสมสาร
ตั ว อย่ า ง 0.5 มิ ล ลิ ลิ ต รกั บ สารละลาย 1.5 มิ ล ลิ ลิ ต ร ของ DPPH
0.1 มิลลิโมลาร์ ในเอทานอล ส่วนตัวอย่างควบคุ มจะประกอบด้วย
เมทานอล 0.5 มิ ลลิ ลิตรกั บ สารละลาย 1.5 มิ ลลิลิ ตร ของ DPPH
นาตัวอย่างมาเขย่าแล้วตั้งทิ้งไว้เป็นเวลา 30 นาที ดัดแปลงตามวิธี
ของ สุภกร และคณะ (2558) [1] และ Brainina และคณะ (2019)
[2] วั ด ค่ า การดู ด กลื น แสงที่ 517 นาโนเมตร การค านวณค่ าการ
ยับยั้งสารอนุมูลอิสระ ดังนี้

3. วิธีการวิจัย
3.1 การเก็บตัวอย่าง
ทาหนังสือขออนุญาตเข้าไปทาการเก็บตัวอย่างพืชสมุนไพรกาลัง
เจ็ ด ช้ า งสาร ส่ ว นของเปลื อ กล าต้ น และใบในเขตพื้ น ที่ อุ ท ยาน
ภูหินร่องกล้า จังหวัดพิษณุโลก โดยเลือกลักษณะที่สมบูรณ์ เพื่อใช้
เป็นตัวอย่างอ้างอิง และนามาเตรียมตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์ฤทธิ์ต้าน
อนุ มู ล อิ ส ระ ณ คณะวิท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี มหาวิ ท ยาลั ย
ราชภัฏพิบูลสงคราม

Ac = ค่าการดูดกลืนแสงของตัวอย่างควบคุม
As = ค่าการดูดกลืนแสงของตัวอย่างทดลอง

3.2 การเตรียมสารสกัดพืชสมุนไพรกาลังเจ็ดช้างสาร
นาตัวอย่างสดของพืชส่วนใบ และเปลือกต้นส่วนละ 100 กรัมมา
ทาความสะอาดและตากในที่อากาศถ่ายเทได้ โดยไม่ โดนแสงแดด
เมื่อตัวอย่างแห้งดีแล้ว นาไปบดให้ละเอียดพร้อมกับชั่งน้าหนักแห้ง
ได้น้าหนักตัวอย่างพืชส่วนใบ 82.08 กรัม และส่วนเปลือกต้น 33.84
กรัม จากนั้นแช่แต่ละส่วนด้วยสารละลายเมทานอลปริมาตร 300

ค่ายั บยั้งที่ 50 เปอร์เซ็น ต์ คานวณจากการสร้างกราฟระหว่างค่ า
เปอร์เซ็นต์การยับยั้งกับความเข้มข้นของสารสกัด
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ผลผลิ ต สู ง ที่ สุ ด (2.57%) รองลงมาคื อ สารสกั ด คลอโรฟอร์ ม
เปลือกต้นที่มีค่าเปอร์เซ็นต์ผลผลิต เท่ากับ 1.86 ขณะที่สารสกัดชั้น
เฮกเซน และเอทิ ล อะซิ เตท มี ค่ า เปอร์ เซ็ น ต์ ผ ลผลิ ต ต่ า (<1%)
ลักษณะของสารสกัดส่วนใบและเปลือกต้นมีสีเข้มในตัวทาละลายชั้น
คลอโรฟอร์ม และใสในตัวทาละลายชั้นเฮกเซนและเอทิลอะซิเตท
โดยแบ่งเป็นลักษณะสีของสารสกัดส่วนใบจะให้สีเขียวและสารสกัด
เปลือกต้นให้สีน้าตาล ตรงตามลักษณะของสีโครงสร้างพืชสมุนไพร
กาลังเจ็ดช้างสาร

3.3.2 วิธี Ferric reducing antioxidant power (FRAP)
การเตรี ย มสารละลาย FRAP ประกอบด้ ว ย 10 มิ ล ลิ โมลาร์
ของสารละลาย TPTZ ใน 40 มิ ล ลิ โ มลาร์ Hydrochloric acid
(20 มิลลิลิตร), 20 มิลลิโมลาร์ Ferric (II) chloride (20 มิลลิลิตร)
และอะซิ เตทบั ฟ เฟอร์ ( 5 มิ ล ลิ ลิ ต ร, 300 มิ ล ลิ โมลาร์ , pH 3.6)
ดัดแปลงตามวิธีของ Brainina และคณะ (2019) [2] และ กิตติพัฒน์
และปานทิพย์ (2560) [3] โดยเตรียมใหม่ทุกครั้ง ในการทดลองนา
ตัวอย่าง 0.1 มิลลิลิตร ผสมกับ FRAP reagent (1.5 มิลลิลิตร) และ
1.4 มิ ล ลิ ลิ ต ร ของอะซิ เตทบั ฟ เฟอร์ (300 มิ ล ลิ โมลาร์ , pH 3.6)
จากนั้นทิ้งไว้ที่ อุณ หภูมิห้องเป็นเวลา 30 นาทีและนาไปวัดค่าการ
ดู ด กลื น แสงที่ 593 นาโนเมตร โดยใช้ Gallic acid เป็ น สาร
มาตรฐานและค่ า FRAP value คานวณออกมาในหน่ วยมิลลิก รัม
สมมูลกรดแกลลิก/กรัมของสารสกัด

4.2 การทดสอบฤทธิ์ต้านอนุ มูล อิส ระของสารสกั ดพื ช สมุน ไพร
กาลังเจ็ดช้างสาร
จากการทดสอบฤทธิ์ ต้ า นอนุ มู ล อิ ส ระของสารสกั ด ชั้ น
คลอโรฟอร์ม เฮกเซน และเอทิลอะซิเตทจากส่วนใบและเปลือกต้น
ของก าลังเจ็ด ช้ า งสาร ด้ ว ยวิธี DPPH, FRAP และ ABTS ได้ ผ ลดั ง
ตารางที่ 2 ในการทดสอบความสามารถในการต้านออกซิเดชันด้วย
วิ ธี DPPH พบว่ า สารสกั ด เอทิ ล อะซิ เ ตทของส่ ว นใบมี ฤ ทธิ์ ต้ า น
อนุ มู ล อิ ส ระ DPPH ได้ ดี ที่ สุ ด (P<0.05) โดยมี ค่ า IC50 เท่ า กั บ
1.11±0.04 มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อ มิ ล ลิ ลิ ต ร รองลงมาคื อ สารสกั ด ชั้ น
คลอโรฟอร์ ม และเอทิ ล อะซิ เตทของส่ ว นเปลื อ กต้ น ที่ มี ค่ า 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 าดั บ ขณะที่ ส ารสกัด คลอโรฟอร์ม ของส่ วนใบและสารสกั ด
เฮกเซนของทั้ งส่ วนใบและเปลื อ กต้ น มี ค่ าการยั บ ยั้ งอนุ มู ล อิ ส ระ
DPPH ที่ ต่ า (IC50 >10 มิ ล ลิก รัม ต่ อ มิ ล ลิลิ ต ร) ขณะที่ ก ารทดสอบ
ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี FRAP พบว่าสารสกัดชั้นคลอโรฟอร์ม
ของส่วนเปลือกต้นมีฤทธิ์ต้านอนุมูล อิสระสูงที่สุด (P<0.05) เท่ากับ
386.54±7.32 มิลลิกรัมสมมูลกรดแกลลิกต่อกรัมสารสกัด รองลงมา
คือสารสกัดเอทิลอะซิเตทและคลอโรฟอร์มของส่วนใบที่มีค่า FRAP
value เท่ า กั บ 111.49±6.98 และ 100.69±7.29 มิ ล ลิ ก รั ม สมมู ล
กรดแกลลิกต่อกรัมสารสกัด ตามลาดับ ขณะที่สารสกัดอื่นๆ มี ค่า
การต้ า นอนุ มู ลอิ สระต่ าโด ยมี ค่ า FRAP value อยู่ ร ะห ว่ า ง
1.80±0.32 ถึง 22.85±3.91 มิลลิกรัมสมมูลกรดแกลลิกต่อกรัมสาร
สกัด ส่วนการทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี ABTS พบว่าสาร
สกัดชั้นคลอโรฟอร์มของเปลือกต้นมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระสูงที่สุด
(P<0.05) เท่ า กั บ 323.55±18.58 มิ ล ลิ ก รั ม สมมู ล กรดแกลลิ ก ต่ อ
กรั ม สารสกั ด รองลงมาคื อ สารสกั ด ชั้ น เอทิ ล อะซิ เ ตทและ
คลอโรฟอร์มของส่วนใบ และชั้นเอทิลอะซิเตทของส่วนเปลือกต้น
มี ค่ า เท่ า กั บ 156.99±16.03, 93.85±8.01 แ ล ะ 53.86±7.34
มิ ล ลิ ก รั ม สมมู ล กรดแกลลิ ก ต่ อ กรั ม สารสกั ด ขณะที่ ส ารสกั ด ชั้ น
เฮกเซนของส่ ว นใบและเปลื อ กต้ น มี ค่ าการยั บ ยั้ งอนุ มู ล อิ ส ระต่ า
เท่ า กั บ 8.69±0.5 และ 4.25±0.9 มิ ล ลิ ก รัม สมมู ล กรดแกลลิ ก ต่ อ
กรัมสารสกัดตามลาดับ

3.3.3 วิธี 2,2’-Azino-bis (3- ethylbenzothiazoline-6sulfonic acid) (ABTS)
ความสามารถในการจับกับสารอนุมูลอิ สระด้วยวิธี ABTS ทาได้
โดยการผสม 2.45 มิ ล ลิ โ มลาร์ Potassium persulfate กั บ 7
มิลลิโมลาร์ ABTS อัตราส่วน 1:1 แล้วเก็บไว้ในที่มืดเป็นเวลา 16-18
ชั่ ว โมง อุ ณ หภู มิ ห้ อ ง จากนั้ น น ามาเจื อ จางด้ ว ย 50 มิ ล ลิ โมลาร์
Phosphate buffer (pH 7.4) ให้ มี ค่ า การดู ด กลื น แสงใน ช่ ว ง
0.700±0.200 ดัดแปลงตามวิธีของ Brainina และคณะ (2019) [2]
และ กิต ติ พั ฒ น์ และปานทิ พ ย์ (2560) [3] สาหรับ การทดสอบใช้
ตัวอย่าง 0.1 มิลลิลิตรกับสารละลาย 3.0 มิลลิลิตร ของ ABTS ส่วน
ตั ว อย่ า งควบคุ ม จะประกอบด้ ว ยเมทานอล 0.1 มิ ล ลิ ลิ ต รกั บ
สารละลาย 3.0 มิลลิลิตร ของ ABTS จากนั้นนาตัวอย่างมาเขย่าแล้ว
ตั้งทิ้งไว้เป็นเวลา 30 นาทีจากนั้นนาไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ 734
นาโนเมตร โดยใช้ Gallic acid เป็นสารมาตรฐานและค่าการยับยั้ง
อนุมูลอิสระ ABTS คานวณออกมาในหน่วยมิลลิกรัมสมมูลกรดแกล
ลิกต่อกรัมสารสกัด
3.3.4 วิเคราะห์ข้อมูล
วิ เคราะห์ ข้ อ มู ล ทางสถิ ติ ข องการทดลองใช้ โ ปรแกรม SPSS
(Statistical package for the social science) วิ เ คราะห์ ค วาม
แป รป รวนของข้ อ มู ล (Analysis of Variance, ANOVA) แล ะ
เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยใช้ Duncan’s Multiple
comparison test ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05

4. ผลการวิจัย
4.1 ค่าเปอร์เซ็นต์ผลผลิตของสารสกัดพืชสมุนไพรกาลั งเจ็ดช้าง
สาร
จากการเตรียมสารสกัดเมทานอลของส่วนใบและเปลือกต้นของ
พืชสมุนไพรกาลังเจ็ดช้างสาร และแยกชั้นสารสกัดด้วยคลอโรฟอร์ม
เฮกเซน และเอทิลอะซิเตท ได้เปอร์เซ็นต์ผลผลิตระหว่าง 0.17-2.57
(ตารางที่ 1) โดยสารสกั ด ชั้ น คลอโรฟอร์ ม ของใบมี ค่ า เปอร์ เซ็ น ต์

5. อภิปรายผลการวิจัย
การทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดพืชสมุนไพรกาลัง
เจ็ ด ช้ า งสารในเมทานอล ที่ ใ ช้ ตั ว ท าละลายคลอโรฟอร์ ม (CF)
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หลายชนิ ด เช่ น Staphylococcus aureus, Pseudomonas
aeruginosa, Bacillus cereus และ Escherichia coli ของสาร
สกั ด จากพื ชก าลั งเจ็ด ช้า งสาร (Souza และคณะ [8], Deng และ
คณะ [9], Rai และ Lalramnghinglova [10], Napiroon และคณะ
[11,12])

เฮกเซน (HF) และเอทิลอะซิเตท (EF) พบว่าผลผลิตของสารสกัดคิด
เป็ น ร้ อ ยละ 0.17-2.57 (ตารางที่ 1) และเมื่ อ น าสารสกั ด แต่ ล ะ
ส่วนของพื ชสมุ น ไพรกาลั งเจ็ด ช้ างสารมาทดสอบฤทธิ์ต้ านอนุ มู ล
อิ ส ระ โดยทดสอบฤทธิ์ ต้ า นการออกซิ เดชั น 3 วิ ธี ได้ แ ก่ 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
ชั้น เอทิ ล อะซิ เตทของใบก าลั งเจ็ ด ช้า งสารมี ค วามสามารถในการ
ยับยั้งอนุมูลอิสระสูงที่สุด (IC50= 1.11 mg/mL) เมื่อเปรียบเทียบกับ
ตัวทาละลายเฮกเซนและคลอโรฟอร์ม ซึ่งเอทิลอะซิเตทเป็นตัวทา
ละลายที่มีขั้วสูงกว่าทาให้สามารถสกัดสารเคมีที่เป็นโมเลกุลที่มีขั้ว
และมีคุณสมบัติในการยับยั้งอนุมูลอิสระ DPPH ออกมาได้มากกว่า
ซึ่งมีประโยชน์ในการพัฒนากระบวนการสกัดสารจากพืชหรือกลุ่มพืช
สกุล Lasianthus ที่เป็นระบบ มีประสิทธิภาพ ช่วยในการวิเคราะห์
และติดตามสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ รวมถึงรูปแบบการทดสอบทาง
เคมี และเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ สอดคล้องกับงานวิจัยของ
สุภกร บุญยืน และคณะ [1] ที่ได้ศึกษาฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระและ
ฤทธิ์ต้านแบคทีเรียของสารสกัดจากดอก ก้ านดอก ใบ และก้านใบ
ของโบตั๋น และพบว่าสารสกัดหยาบเอทิลอะซิเตทของก้านใบโบตั๋นมี
ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกและปริมาณสารฟลาโวนอยด์มากที่สุด
และยังมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ DPPH ได้ดีที่สุด ซึ่งการศึกษาครั้งนี้ยัง
ได้นาสารสกัดจากกาลังเจ็ดช้างสารมาทดสอบฤทธิ์ ต้านอนุมูลอิสระ
ด้วยวิธี FRAP และ ABTS เพิ่มเติมด้วย พบว่า ส่วนเปลือกต้นในชั้น
คลอโรฟอร์มมีความสามารถในการยับยั้ง อนุมูลอิสระสูงถึง 386.54
และ 323.55 มิ ล ลิ ก รั ม สมมู ล กรดแกลลิ ก ต่ อ กรั ม สารสกั ด แห้ ง
ตามลาดับ โดยในการติดตามปฏิกิริยาของทั้งสองวิธี จะพิจารณา
ตามการเปลี่ยนแปลงของการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่ นที่ใช้เป็น
ตัวชี้วัดปฏิกิริยาที่เกิดขึ้น และการเปลี่ยนสี ของสารละลาย ตามวิธี
มาตรฐานในการทดสอบ [2], [3] ซึ่งผลการทดลองนี้ทาให้ทราบว่า
การใช้ตัวทาละลายคลอโรฟอร์มสามารถนาไปพัฒนากระบวนการ
สกัด และศึกษาสารออกฤทธิ์ที่ผสมอยู่ในสารสกัดเปลือกต้นของพืช
สมุนไพรชนิดนี้ได้ในอนาคต งานวิจัยที่ผ่านมามีรายงานถึงฤทธิ์ต้าน
อนุ มู ล อิ ส ระของพื ช สมุ น ไพรสกุ ล ก าลั ง เจ็ ด ช้ า งสารหลายชนิ ด
Choudhury และคณะ [4] ได้ศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสาร
สกั ด เมท านอลจากพื ชก าลั ง เจ็ ด ช้ า งส ารชนิ ด Lasianthus
oblongus King & Gamble และพบว่าสารสกัดดังกล่าวมีฤทธิ์ ต้าน
อนุมูลอิระสูง อีกทั้งยังได้รายงานถึงการพบสารสโคโปเลตินซึ่งเป็น
สารกลุ่มฟีนอลโคมารินเป็นองค์ประกอบหลักในทุกส่วนของสมุนไพร
สกุ ล ก าลั งเจ็ ด ช้ า งสาร นอกจากนี้ Tal และ Robeson [5] มี ก าร
รายงานถึงคุณสมบัติการเป็นสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพด้านอื่น ๆ ของ
พืชสกุลกาลังเจ็ดช้ างสารอีกหลายประการ อาทิ ความสามารถใน
การยับยั้งการเกิดโรคเกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือด รวมถึงระบบ
ประสาทและกล้ามเนื้อ ฤทธิ์ต้านโรคเบาหวานและยังสามารถใช้เป็น
สารกันเลือดแข็งตัวได้อีกด้วย (Adesina [6], Chang และคณะ [7])
นอกจากนี้ ยั งมี ก ารรายงานถึ งฤทธิ์ต้ านการติ ด เชื้ อจากแบคที เรี ย

6. สรุปผลการวิจัย
สารสกัดจากพืชสมุนไพรกาลังเจ็ดช้างสารในเมทานอลที่ใช้
ตัวทาละลาย คลอโรฟอร์ม เอทิลอะซิเตท และเฮกเซน มาทดสอบ
ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ด้วยวิธี DPPH, FRAP และ ABTS พบว่า สาร
สกัดส่วนใบชั้นเอทิลอะซิเตทมีความสามารถในการยับยั้งอนุมูลอิสระ
DPPH สู งที่ สุ ด (IC50= 1.11 mg/mL) สารสกั ด ส่ วนเปลื อ กต้ น ชั้ น
คลอโรฟอร์มมีความสามารถในการยับยั้งอนุมูลอิสระด้วยวิธี FRAP
และ ABTS สูงที่ สุด เท่ ากับ 386.54±7.32 และ 323.55±18.589
มิลลิกรัมสมมูลกรดแกลลิก/กรัมสารสกัด ตามลาดับ ผลงานวิจัยนี้
แสดงให้ เห็ น ถึ ง ศั ก ยภาพการเป็ น สารต้ า นอนุ มู ล อิ ส ระของพื ช
สมุนไพรสกุลกาลังเจ็ดช้างสารที่สามารถใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการ
พัฒนาและใช้ประโยชน์จากพืชชนิดนี้ต่อไป
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ตารางที่ 4.1 ค่าเปอร์เซ็นต์ผลผลิตของสารสกัดพืชสมุนไพรกาลังเจ็ด
ช้างสาร
สารสกัด
ใบ
เปลือกต้น

เปอร์เซ็นต์
ผลผลิต
คลอโรฟอร์ม
2.57
เฮกเซน
0.33
เอทิลอะซิเตท
0.17
คลอโรฟอร์ม
1.86
เฮกเซน
0.66
เอทิลอะซิเตท
1.36
ตัวทาละลาย

สีของสารสกัด
เขียวเข้ม
ใส
เขียวใส
น้าตาล
ใส
ใส

ตารางที่ 4.2 การทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดพืชสมุนไพรกาลังเจ็ดช้างสาร

สารสกัด
ใบ
เปลือกต้น

ตัวทาละลาย
คลอโรฟอร์ม
เฮกเซน
เอทิลอะซิเตท
คลอโรฟอร์ม
เฮกเซน
เอทิลอะซิเตท

DPPH IC50
(mg/mL)

>10d
>10d
1.11±0.04a
2.44±0.37b
>10d
5.61±0.09c

FRAP

(mg gallic acid equivalent/g extract)

100.69±7.29c
18.37±6.70d
111.49±6.98b
386.54±7.32a
1.80±0.32e
22.85±3.91d

ABTS

(mg gallic acid equivalent/g extract)

93.85±8.01c
8.690±0.5e
156.99±16.03b
323.55±18.58a
4.253±0.9e
53.86±7.34d

ค่าเฉลี่ย ± ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจากการทดลอง 3 ซ้า
*ตัวเลขที่มีอักษรพิมพ์เล็กก้ากับ มีความแตกต่างกันทางสถิตทิ ี่ระดับความเชื่อมั่น 95%
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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 สาอางค์3
ทิวธวัฒ นาพิรุณ4 และ กีรติ ตันเรือน2
1สาขาวิชาชีววิทยา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
3สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
4ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Corresponding author E-mail: keerati.t@psru.ac.th

2สาขาวิชาเทคโนโลยีชวี ภาพ

บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาศักยภาพการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ จากส่วนต่าง ๆ ได้แก่ ใบ เปลือกต้นและช่อดอก ของพัง
แหรโดยการนาแต่ละส่วนของพืชมาแยกสกัดด้วยวิธีการแช่ยุ่ยโดยมีเมทานอลเป็นตัวทาละลายและแยกชั้นของสารสกัดคลอโรฟอร์ม เฮกเซน
และเอทิลอะซิเตท ตามลาดับ นาสารสกัดชั้นคลอโรฟอร์ม (CF), เฮกเซน (HF) และเอทิลอะซิเตท (EF) ไปทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ
พบว่า สารสกัดชั้น เฮกเซนของเปลือกต้นมีฤทธิ์ยับยั้ง 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 วิธ ี 2,2’-azino-bis (3- ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid) (ABTS) ม ีค ่า
เท่ากับ 458.51±2.70 และ 373.76±0.18 มิลลิกรัมสมมูลกรดแกลลิกต่อกรัมสารสกัด
คาสาคัญ: 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. บทนา

3. วิธีการวิจัย

ปัจ จุบ ัน การบริโ ภคอาหารเสริม หรือ การรับ ประทานยาที ่มี
ส่ว นผสมของพืช สมุน ไพรได้ร ับ ความนิย มจากผู ้บ ริโ ภคมากขึ ้น
เนื่องจากผู้บ ริโภคมีความตระหนัก ถึงอันตรายจากการใช้สารเคมี
สารอนุม ูล อิส ระเป็น ต้น เหตุห นึ ่ง ที ่ ท าให้เ กิด โรคต่า งๆ อาทิเช่น
โรคมะเร็ง โรคหัว ใจ โรความจาเสื่อ ม โรคภูมิแ พ้ และเกิด ความ
ผิดปกติของระบบประสาท [1] โดยพืชสมุนไพรเป็นแหล่งของสาร
ต้า นอนุม ูล อิส ระที ่มีค วามสามารถในการยับ ยั ้งอนุม ูล อิส ระแต่มี
ประสิท ธิภ าพที่แ ตกต่า งกัน ซึ่งอนุมูล อิส ระที่เป็น ทั้งเอนไซม์แ ละ
ไม่ใช่เอนไซม์ เช่น วิตามินบี , วิตามินอีและบีตา-แคโรทีน [2] ด้วย
เหตุนี้การศึกษาเพื่อประเมินฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระจากพืชสมุนไพร
ก่อ นการน าไปใช้เ ป็น ส่ว นประกอบในผลิต ภัณ ฑ์ต ่า ง ๆ จึง มี
ความสาคัญเป็นอย่างมาก
พืช สมุน ไพรในวงศ์ก ัญ ชา หรือ Cannabaceae โดยเฉพาะ
กัญ ชา (Cannabis) เป็น พืช สมุน ไพรที ่ก าลัง ได้ร ับ ความนิย ม
เนื่องจากมีสรรพคุณทางยาที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล อย่างไรก็
ตามแม้ว่าประเทศไทยจะอนุญาตให้มีการใช้ประโยชน์ทางยาแต่ก็
ยังมีข้อจากัดในการนามาใช้ค่อนข้างมาก [3] การศึกษาสรรพคุณ
ต่างๆ ของพืชสมุนไพรชนิดอื่นที่อยู่ในวงศ์นี้จึ งมีความน่าสนใจ โดย
พัง แหร (Trema orientalis (L.) Blume) เป็น พืช ที ่อ ยู ่ใ นวงศ์
กัญ ชา ส่ว นใหญ่พ บในเขตร้อ นและเขตอบอุ ่น ทั ่ว โลก ส่ว นใน
ประเทศไทยมักพบขึ้นตามที่โล่งแจ้ง ป่าเบญจพรรณและตามชาย
ป่าดงดิบ อย่างไรก็ตามรายงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับฤทธิ์ทางชีวภาพ
และการใช้ประโยชน์ของพังแหรยังมีไม่มากนัก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ฤทธิ ์ต ้า นอนุม ูล อิส ระ ซึ ่ง การศึก ษาฤทธิ ์ต ้า นอนุม ูล อิส ระ มี
ความส าคัญ ต่อ การน าสารสกัด จากพัง แหรไปพัฒ นา และใช้
ประโยชน์ทั้งในอุต สาหกรรมยา อาหาร และเครื่อ งสาอางต่อ ไป
ดังนั้นงานวิจัยนี้จึง ได้ศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกั ดจาก
ส่วนต่างๆ ของพังแหรเพื่อ เป็นข้อมูลพื้น ฐานและแนวทางในการ
อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากพังแหรต่อไป

3.1 การเก็บตัวอย่าง
ทาหนังสือขอเข้าอนุญาตเข้าเก็บตัวอย่างพืชสมุนไพรพังแหร
ในเขตพื้นที่อุทยานภูหินร่องกล้า อาเภอด่านซ้าย จังหวัด เลย โดย
เก็บตัวอย่างแบบการสุ่มเก็บกระจายในทุกพื้นที่ของกลุ่มป่าที่มีการ
พบตัวอย่างพืชแล้วทาการบันทึกข้อมูล ทาง ลัก ษณะทางสัณ ฐาน
วิทยาของพืช เพื่อนามาประกอบการระบุช นิดพืชโดยใช้ ลักษณะ
ทางสัณ ฐานวิท ยาของใบ ล าต้น โครงสร้า งดอก ตามรูป วิธ าน
ตัวอย่างพืชที่นามาศึกษาจัดทาเป็นตัวอย่างพรรณไม้แห้ง
3.2 การเตรียมสารสกัดพังแหร
น าตัว อย่ างสดของพื ชส่ วนเปลื อ กต้ น ใบ และช่ อ ดอกส่ วนละ
300 กรัม มาทาความสะอาด แยกส่วนของเปลือกต้น ใบ และช่อ
ดอก จากนั้นตากในพื้นที่ที่มีอากาศถ่ายเทโดยไม่โดนแสงแดด เมื่อ
ตัวอย่างแห้งสนิทแล้ว นาไปปั่นให้ละเอียดพร้อมกับชั่งน้าหนักแห้ง
ได้ น้ าหนั ก ตั ว อย่ า งพื ช ส่ ว นเปลื อ กต้ น 118.11 กรั ม ส่ ว นของใบ
95.13 กรัม และส่วนช่อดอก 140.25 กรัม จากนั้นแช่แต่ละส่วนด้วย
เมทานอลปริมาตร 300 มิลลิลิตร ให้ท่วมตัวอย่างในขวดแก้ว ทิ้งไว้
10 วัน นาสารละลายมากรองผ่านกระดาษกรองเบอร์ 1
นาไปกลั่นระเหยด้วยเครื่องระเหยสุญญากาศแบบหมุน ที่ความ
ดัน 337 mbar อุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียสเพื่อระเหยแยกเมทานอ
ลออก นาสารสกัดหยาบเมทานอลมาแยกด้วยวิธีการ Partition ด้วย
น้ากลั่น และคลอโรฟอร์ม อัตราส่วน 1:1 เขย่าสารก่อนน าไปแยก
ชั้นในกรวยแยก 30 นาที ไขชั้นคลอโรฟอร์มไปกลั่นระเหยด้วยเครื่อง
ระเหยสุ ญ ญากาศแบบหมุ น ที่ ค วามดั น 472 mbar อุ ณ หภู มิ 45
องศาเซลเซียส แล้วนาสารสกัดจากการกลั่นระเหยไปชั่งน้าหนักและ
เติมเมทานอลเก็บใส่ขวดสีชาในปริมาณความเข้มข้นของสารสกัด
หยาบ 0.1 กรัมต่อตัวทาละลายเมทานอล 1 มิลลิลิตร บันทึกเป็ น
สารสกัดชั้นคลอโรฟอร์ม (Chloroform fraction; CF)
นาชั้นน้าในกรวยแยกมาเติมเฮกเซน อัตราส่วน 1:1 ใช้เวลาพัก
สารตัวทาละลายให้เกิดการแยกชั้น 30 นาที เมื่อสารสะสายแยก
ชั้นแล้วทาการไขชั้นเฮกเซน ไปกลั่นระเหยด้วยเครื่องกลั่นระเหย
แบบสุญญากาศแบบหมุน (Rotary evaporator) ที่ความดัน 360
mbar อุณ หภูม ิ 45 องศาเซลเซีย ส จนแห้ง ชั ่งน้ าหนัก แล้ว เติม
methanol ในอัตราส่วนน้าหนักสารสกัด 0.1 กรัมต่อเมทานอล 1
มิลลิลิตร เก็บไว้ในขวดสีชาที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส บันทึกเป็น
สารสกัดชั้น เฮกเซน (Hexane fraction ; HF)
นาชั้น น้าในกรวยแยกมาเติม เอทิลอะซิเตท อัต ราส่วน 1:1 ใช้
เวลาพัก สารตัวทาละลายให้เกิดการแยกชั้น 30 นาที เมื่อสารสะ
สายแยกชั้นแล้วทาการไขชั้นเอทิลอะซิเตทไปกลั่นระเหยด้วยเครื่อง
กลั ่น ระเหยแบบสุญ ญากาศแบบหมุน (Rotary evaporator) ที่
ความดัน 240 mbar อุณ หภูม ิ 45 องศาเซลเซีย ส จนแห้ง ชั ่ง
น้ าหนัก แล้ว เติม methanol ในอัต ราส่ว นน้ าหนัก สารสกัด 0.1
กรัมต่อเมทานอล 1 มิลลิลิตร เก็บไว้ในขวดสีชาที่อุณหภูมิ 4 องศา

2. ขอบเขตการวิจัย
ในงานวิจัยนี้จะใช้ชิ้นส่วนของพังแหร 3 ส่วน คือ เปลือกต้น ใบ
และช่อดอก โดยการเก็บชิ้นส่วนตัวอย่างเปลือกต้นที่มีสีน้าตาลไม่
เอาเนื้อไม้ ส่วนของใบใช้ใบแก่เต็มที่ ไม่มีโรคและแมลง และช่อดอก
ที่มีสีเขียวเข้ม ทั้ งที่เป็น ช่อดอกและช่อผล เก็บตัวอย่างพื ช ได้จ าก
พื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า อาเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
ในการเตรียมสารสกัดนั้นจะเตรียมได้จากคลอโรฟอร์ม เฮกเซนและ
เอทิล อะซิเตท โดยนาสารสกัด แต่ล ะส่ว นมาทาการประเมิน ฤทธิ์
ต ้า น อ น ุม ูล อ ิส ร ะ ด ้ว ย วิธ ี 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-6sulfonic acid) (ABTS)
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ประกอบด้วย เมทานอล 0.1 มิลลิลิตรกั บสารละลาย 3 มิลลิลิตร
ของ ABTS จากนั ้น น าตัว อย่างมาเขย่าแล้ว ตั้งทิ ้งไว้เป็น เวลา 30
นาทีจากนั้นนาไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ 734 นาโนเมตร โดยใช้
กรดแกลลิกเป็นสารมาตรฐานและค่าการยับยั้งอนุมูลอิสระ ABTS
คานวณออกมาในหน่วยมิลลิกรัมสมมูลกรดแกลลิกต่อกรัมสารสกัด

เซลเซีย ส บัน ทึก เป็น สารสกัด ชั้น เอทิล อะซิเตท (Ethyl acetate
fraction ; EF)
3.3 การทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ
3.3.1 วิธี 2,2’-Diphenyl-1-picrylhydrazyl radical (DPPH)
[4]
ความสามารถในการจับกับสารอนุมูลอิสระทาได้โดยการผสม
สารตัวอย่าง 0.5 มิลลิลิตรกับสารละลาย 1.5 มิลลิลิตร ของ DPPH
ใน เอท าน อล (0.1 มิล ลิโ ม ล าร์) ส่ว น ตัว อ ย่า งค วบ คุม จ ะ
ประกอบด้วยเมทานอล 0.5 มิลลิลิตรกับสารละลาย 1.5 มิลลิลิตร
ของ DPPH นาตัวอย่างมาเขย่าแล้วตั้งทิ้งไว้เป็นเวลา 30 นาที วัด
ค่าการดูดกลืนแสงที่ 517 นาโนเมตร การคานวณค่าการยับยั้งสาร
อนุมูลอิสระ ดังนี้

3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเ ค ราะ ห ์ข ้อ ม ูล ท างส ถิต ิด ้ว ย ก า ร ใช้โ ป รแ ก รม SPSS
(statistical package for the social science) เว อ ร ์ชั ่น 1 9
วิเ คราะห์ค วามแปรปรวนของข้อ มูล (Analysis of Variance,
ANOVA) และเทีย บความแตกต่างของค่าเฉลี่ย โดยใช้ Duncan’s
Multiple comparison test ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
4. ผลการวิจัย
4.1 ค่าเปอร์เซ็นต์ผลผลิต ปริมาณสารทั้งหมดของสารสกัดหยาบ
คลอโรฟอร์ม เฮกเซน และเอทิลอะซิเตท ของพังแหร
จากการเตรียมสารสกัดเปลือกต้น ใบและช่อดอกด้วยสารสกัด
คลอโรฟอร์ม เฮกเซน และเอทิล อะซิเ ตท ของพัง แหร มีค ่า
เปอร์เซ็น ต์ผ ลผลิต อยู่ในช่วง 0.21-1.21 เปอร์เซ็น ต์ (ตารางที่ 1)
โดยสารสกัด ในชั ้น คลอโรฟอร์ม ส่ว นของใบพืช มีค ่า เปอร์เซ็น ต์
ผลผลิตสูงที่สุด (1.21%) รองลงมาคือสารสกัดชั้นคลอโรฟอร์มของ
ส่วนเปลือกต้น ที่มีค่าเปอร์เซ็นต์ผลผลิต เท่ากับ 1.03 ขณะที่ส าร
สกัดชั้นเฮกเซน เอทิลอะซิเตท และสารสกัดส่วนของช่อดอก มีค่า
เปอร์เซ็นต์ผลผลิตต่า (<1%)

โดย Acontrol คือ ค่าการดูดกลืนแสงของหลอดควบคุม
Asample คือ ค่าการดูดกลืนแสงของหลอดสารสกัดตัวอย่าง
IC50 คานวณจากการสร้างกราฟระหว่างค่าเปอร์เซ็นต์การยับยั้งกับ
ความเข้มข้นของสารสกัด
3.3.2 วิธี Ferric reducing antioxidant power (FRAP)
การเตรียมสารละลาย FRAP ประกอบด้วย 10 มิลลิโมลาร์ของ
สารละลาย TPTZ ใน 40 มิล ลิโ มลาร์ กรดไฮโดรคลอริก (20
มิลลิลิตร), 20 มิลลิโมลาร์ เฟอร์ริคคลอไรค์ (20 มิลลิลิตร) และอะ
ซิเ ตทบัฟ เฟอร์ ( 25 มิล ลิล ิต ร, 300 มิล ลิโ มลาร์, pH3.6) โดย
เตรียมใหม่ทุกครั้ง ในการทดลองนาตัวอย่าง 0.1 มิลลิลิตร ผสมกับ
FRAP reagent (1.5 มิล ลิลิต ร) และ 1.4 มิล ลิลิต ร ของอะซิเตท
บัฟ เฟอร์ (300 มิล ลิโมลาร์, pH3.6) จากนั้นทิ้งไว้ที่อุณ หภูมิห้อ ง
ปกติเป็นเวลา 30 นาทีและนาไปวัดค่าการดู ดกลืนแสงที่ 593 นาโน
เมตร โดยใช้ก รดแกลลิก เป็น สารมาตรฐานและค่า FRAP value
คานวณออกมาในหน่วยมิลลิกรัม สมมูลกรดแกลลิก ต่อกรัมของสาร
สกัด

4.2 การศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี 2, 2’–Diphenyl-1picrylhydrazyl free radical scavenging (DPPH)
จากการทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูล อิสระของสารสกัดส่วนเปลือก
ต้น ใบและช่อดอก จากพังแหรด้วยสารสกัดคลอโรฟอร์ม เฮกเซน
และเอทิล อะซิเ ตท ด้ว ยวิธ ี 2,2’–Diphenyl-1-picrylhydrazyl
free radical scavenging (DPPH) พบว่า สารสกัดเปลือกต้นชั้นเฮ
กเซนมีความสามารถในการยับยั้งอนุมูลอิสระ DPPH สูงที่สุด เมื่อ
เปรียบเทียบกับสารสกัดจากส่วนอื่นๆ ของพืช อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิต ิ (P<0.05) (รูป ที ่ 1) โดยมีค วามสามารถในการยับ ยั้งอนุม ูล
อิสระที่ 50 เปอร์เซ็นต์ (IC50) เท่ากับ 24.90±3.73 ไมโครกรัมต่อ
มิล ลิล ิต ร รองลงมาเป็น สารสกัด เปลือ กต้น ใบ และช่อ ดอกชั ้น
เอทิล อะซิเตท ซึ ่ง มีค ่า เท่า กับ 81.09±1.75, 154.77±0.70 และ
158.74±0.62 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร ตามลาดับ
4.3 การศึก ษาฤทธิ ์ต ้า นอนุม ูล อิส ระด้ว ยวิธ ี Ferric reducing
antioxidant power (FRAP)
จากการทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูล อิสระของสารสกัดส่วนเปลือก
ต้น ใบและช่อดอก จากพังแหรด้วยสารสกัดคลอโรฟอร์ม เฮกเซน
แ ล ะ เอ ทิล อ ะ ซ ิเ ต ท ด้ว ย วิธ ี Ferric reducing antioxidant
power (FRAP) พบว่า สารสกัดใบชั้นเอทิลอะซิ เตท ของพังแหรทั้ง
3 ส่วน มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระสูงแตกต่างจากสารสกัดเฮกเซนและ

3 .3.3 ว ิธ ี 2 ,2 ’-Azino-bis (3 -ethylbenzothiazoline-6 sulfonic acid) (ABTS)
การทดสอบความสามารถในการจับกับสารอนุมูลอิสระด้วยวิธี
ABTS ท าได้โ ดยการผสม 2.45 มิล ลิโ มลาร์ โพแทสเซีย มเปอร์
ซัลเฟต กับ 7 มิลลิโมลาร์ ABTS อัตราส่วน 1:1 แล้วเก็บไว้ในที่มืด
เป็นเวลา 16-18 ชั่วโมง อุณหภูมิห้อง จากนั้นนามาเจือจางด้วย 50
มิล ลิโมลาร์ ฟอสเฟตบัพ เฟอร์ (pH7.4) ให้มีค ่า การดูด กลืน แสง
ในช่วง 0.700±0.200 สาหรับการทดสอบใช้ตัวอย่าง 0.1 มิลลิลิตร
กับสารละลาย 3 มิลลิลิตร ของ ABTS ส่วนตัวอย่างชุดควบคุมจะ
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ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี FRAP พบว่า สารสกัดเอทิลอะซิเตท
ของใบพัง แหรมีค วามสามารถในการต้า นออกซิเ ดชัน ในระบบ
FRAP สูงที่สุด มีค่าเท่ากับ 458.51±2.70 มิลลิกรัมสมมูลกรดแกล
ลิกต่อกรัมสารสกัด และสารสกัดเปลือกต้นชั้นเอทิลอะซิเตทมีความ
ในการยับ ยั ้ง อนุม ูล อิส ระ ABTS สูง ที ่ส ุด เท่า กับ 373.76±0.18
มิล ลิกรัมสมมูลกรดแกลลิก ต่อ กรัม สารสกัด ซึ่งเป็น ค่าการยับ ยั้ง
อนุม ูล อิส ระที ่ส ูง จากรายงาน วิจ ัย ของ Accra [9] ได้ศ ึก ษา
สารสาคัญของพังแหรพบสารสาคัญที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพหลายชนิด
รวมถึงสารสาคัญที่ออกฤทธิ์เกี่ยวข้องกับการรักษาการติดเชื้อ อาทิ
ท รีม าม อล (trematol), แ ท น น ิน (tannins), ฟ ล าโวน อ ย ด์
(flavovoids) เป็นต้น

คลอโรฟอร์ม ของพืช ส่ว นเดีย วกัน อย่า งมีน ัย ส าคัญ ทางสถิติ
(P<0.05) (รูป ที ่ 2) โด ย ส ารส กัด ชั ้น เอท ิล อะ ซิเ ต ท ขอ งใบ
ความสามารถในการยับ ยั ้ง อนุม ูล อิส ระได้ส ูง ถึง 458.51±2.70
มิลลิกรัมสมมูลกรดแกลลิกต่อกรัมสารสกัด รองลงมาคือสารสกัด
เอทิล อะซิเ ตทของเปลือ กต้น และช่อ ดอกที ่ม ีค ่า FRAP value
เท่ากับ 337.65±0.18 และ 257.58±1.12 ตามลาดับ
4.4 การศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี 2, 2’-Azino-bis (3ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid) (ABTS)
จากการทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูล อิสระของสารสกัดส่วนเปลือก
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 (3ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid) (ABTS) พ บ ว่า ส าร
สกัดเปลือกต้นของพังแหรชั้นเอทิลอะซิเตทมีความสามารถในการ
ยับ ยั ้งอนุม ูล อิส ระสูงที่สุด เมื่อ เปรีย บเทีย บกับ ส่ว นอื ่น ๆ อย่า งมี
นัยสาคัญ ทางสถิติ (P<0.05) (รูปที่ 3) โดยมีความสามารถในการ
ยับยั้งอนุมูลอิส ระ ABTS ได้สูงถึง 373.76±0.18 มิลลิกรัมสมมูล
กรดแกลลิกต่อกรัมสารสกัด รองลงมาคือเอทิลอะซิเตทจากช่อดอก
และใบ โดยมีฤ ทธิ์ยับ ยั้งอนุม ูล อิส ระ เท่า กับ 351.21±0.55 และ
322.65±0.67 มิล ลิก รัม สมมูล กรดแกลลิก ต่อ กรัม สารสกัด
ตามลาดับ

6. สรุปผลการวิจัย
สารสกัดจากส่วนของเปลือกต้น พังแหร ใบพังแหร และช่อดอก
พังแหร ในเมทานอลน ามาสกัด ด้ว ยคลอโรฟอร์ม เฮกเซน และ
เอทิลอะซิเตท มีความสามารถในการยับยั้งอนุมูลอิสระแตกต่างกัน
โดยสารสกัด ชั้น เฮกเซนของเปลือ กต้น พังแหรมีฤ ทธิ์ยับ ยั้งอนุมูล
อิส ระ DPPH สูง ที ่ส ุด มีค ่า เท่า กับ 24.90±3.73 ไมโครกรัม ต่อ
มิลลิลิตร สารสกัดเอทิลอะซิเตทของใบพังแหร มีความสามารถใน
การต้า น ออกซิเ ด ชัน ใน ระบ บ FRAP สูง ที ่ส ุด มีค ่า เท่า กับ
458.51±2.70 มิลลิกรัมสมมูลกรดแกลลิกต่อกรัมสารสกัด และสาร
สกัดเปลือกต้นพังแหรชั้นเอทิลอะซิเตทมีความในการยับยั้งอนุมูล
อิส ระ ABTS สูงที่ส ุด เท่า กับ 373.76±0.18 มิล ลิก รัม สมมูล กรด
แกลลิกต่อกรัมสารสกัด จากงานวิจัยนี้จะเห็นได้ว่าพังแหร เป็นพืช
ที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระที่ดี ซึ่งหากมีการศึกษาเพิ่มเติมถึงชนิดของ
สารสาคัญ ที่ออกฤทธิ์อย่างเฉพาะเจาะจง จะเป็นข้อมูลที่ดีต่อการ
อนุรัก ษ์แ ละการใช้ป ระโยชน์ ทั ้งในอุต สาหกรรมยา อาหาร และ
เครื่องสาอางต่อไปจากพืชชนิดนี้อย่างยั่งยืนต่อไป

5. อภิปรายผลการวิจัย
จากการเตรียมสารสกัดเปลือกต้น ใบ และช่อดอกด้วยสารสกัด
คลอโรฟอร์ม เฮกเซน และเอทิลอะซิเตท ของพืชพังแหร พบว่าได้
เปอร์เซ็นต์ผลผลิตของสารสกัดตั้งแต่ช่วง 0.21 ถึง 1.21 เปอร์เซ็นต์
เมื่อทาการศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูล อิสระผ่านกลไกการต้านการเกิด
อ อ ก ซ ิเ ด ช ัน ด ้ว ย วิธ ี 2,2’–Diphenyl-1-picrylhydrazyl free
radical scavenging (DPPH), วิธี Ferric reducing antioxidant
power ( FRAP)
แ ล ะ ว ิธ ี 2,2’-Azino-bis (3ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid) (ABTS) พบว่า ฤทธิ์
ต้า นอนุม ูล อิส ระของส่ว นต่า ง ๆ ของพังแหรและชนิด ของตัว ท า
ละลายที่ใช้ โดยการทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูล อิส ระด้วย วิธี DPPH
โดยมีอนุมูลอิสระ DPPH เป็นสารทดสอบ พบว่าสารสกัดเฮกเซน
ของเปลือกต้นมีค่าการยับยั้งอนุมูลอิสระ DPPH สูงที่สุด โดยมีค่า
IC50 เท่ากับ 24.90±3.73 µg/mL ซึ่งถือว่าเป็นค่า IC50 ที่น้อยเมื่อ
เทียบกับ ค่า IC50 ในการศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH
จากพืช สมุน ไพรชนิด อื ่น ๆ อาทิ ขิง (36.30±2.60 µg/mL) [5]
และเหง้า ข่า ลิง (71.64±2.45 µg/mL) [6] เป็น ต้น Adinortey
และคณะ [7] รายงานว่าเปลือกต้นของพังแหรที่สกัดด้วยเฮกเซนมี
ฤทธิ์ในการลดน้าตาลในเลือดจากผู้ป่วยโรคเบาหวานได้ นอกจากนี้
กัญ ชงซึ ่งจัด อยู่ในวงศ์กัญ ชา พบว่า มีฤ ทธิ์ต้า นอนุมูล อิส ระที ่ช่ว ย
ยับยั้งความเสื่อมของเซลล์ ทั้งนี้ยังสามารถลดสภาวะการอักเสบ
ของผิวหนังได้ สามารถนาใช้ประโยชน์ในด้านอาหาร รวมทั้งเป็น
ส่วนประกอบในเครื่องสาอางอีกด้วย [8] และเมื่อทาการทดสอบ

7. กิตติกรรมประกาศ
คณะผู้วิจัยขอขอบคุณทุนวิจัยมุ่งเป้าปีงบประมาณ 2563 คลัส
เตอร์สมุนไพรไทย สานักงานพัฒ นาการวิจัยการเกษตร (องค์การ
มหาชน) (สวก.) ที่ ใ ห้ ก ารสนั บ สนุ น ทุ น วิ จั ย และศู น ย์ เครื่ อ งมื อ
วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุ โลก สาหรับ การเอื้อเฟื้อเครื่องมือและ
อุปกรณ์สาหรับการทาวิจัยในครั้งนี้
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ตารางที่ 1 ค่าเปอร์เซ็น ต์ผลผลิต (% Yield) ปริม าณสารทั้งหมด
ของสารสกัดหยาบคลอโรฟอร์ม เฮกเซน และเอทิลอะ ซิเตท ของ
พังแหร
ส่วนของ
พืชพัง
แหร
เปลือกต้น
ใบ
ช่อดอก

สารสกัด

เปอร์เซ็นต์
ผลผลิต

สีของ
สารสกัด

คลอโรฟอร์ม
เฮกเซน
เอทิลอะซิเตท
คลอโรฟอร์ม
เฮกเซน
เอทิลอะซิเตท
คลอโรฟอร์ม
เฮกเซน
เอทิลอะซิเตท

1.03
0.41
0.61
1.21
0.79
0.82
0.62
0.21
0.99

เขียวใส
ใส
แดงอิฐ
เขียวใส
ใส
ใส
เขียวใส
ใส
ใส

ค่าเฉลี่ย ± ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจากการทดลอง 3 ซ้า
*ตัว เลขที่มีอัก ษรพิมพ์เล็ก ก ากับ มีค วามแตกต่า งกัน ทางสถิติที่ระดับ ความ
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 ซ้า
*ตัว เลขที่มีอัก ษรพิมพ์เล็ก ก ากับ มีค วามแตกต่า งกัน ทางสถิติที่ระดับ ความ
เชื่อมั่น 95% โดยวิธี Duncan’s multiple comparison test (P<0.05)

ค่าเฉลี่ย ± ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจากการทดลอง 3 ซ้า
*ตัว เลขที่มีอัก ษรพิมพ์เล็ก ก ากับ มีค วามแตกต่า งกัน ทางสถิติที่ระดับ ความ
เชื่อมั่น 95% โดยวิธี Duncan’s multiple comparison test (P<0.05)

รูป ที่ 1 ค่าความสามารถในการยับ ยั้งฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ (IC50)
จากส ารส กัด ต่า งๆ ของพัง แห ร ด้ว ยวิธ ี 2,2’-Diphenyl-1picrylhydrazyl radical (DPPH)

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 (3ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid) (ABTS)
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พฤติกรรมนกแก้วโม่งในพื้นที่วัดโพธิ์ประทับช้างจังหวัดพิจิตร
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) พฤติกรรมการเกี้ ยวพาราสี 2) การก้าวร้าว และ 3) พฤติกรรมการสื่อสารด้วยเสียง ส่วน
พฤติกรรมเชิงปริมาณได้ทาการศึกษาพฤติกรรม 3 รูปแบบ ได้แก่ 1) พฤติกรรมการกิน พบว่า มีการพบเห็นพฤติกรรมการกินมากที่สุดในฤดูฝน
2) พฤติ กรรมการก้าวร้าว พบว่า นกมีก ารแสดงพฤติ กรรมการก้าวร้าว มากที่ สุดในฤดู แ ล้ง ทั้ งนี้ พบว่า ทั้ ง 2 พฤติ กรรมดังกล่าวนี้มี การ
แสดงออกของพฤติกรรมในช่วงเย็นมากที่สุด และ 3) พฤติกรรมการเกี้ยวพาราสี พบได้เพียงช่วงเช้าของฤดูฝน ขณะทีจ่ าการสังเกตในครั้งนีไ้ ม่มี
การพบเห็นในฤดูแล้ง
คาสาคัญ: ชนิดใกล้สูญพันธุ์ นกแก้วโม่ง นกประจาถิ่น 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
ใต้ [1-2] ปั จจุ บั น ในประเทศไทยนกแก้ วโม่ งจัด อยู่ในสถานะกลุ่ ม
นกแก้วที่ใกล้สูญพันธุ์และเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามพระราชบัญญัติ
สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พุทธศักราช 2535 ที่อนุญาตให้เพาะพันธุ์
ได้ [3]
ตาบลโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร พื้นที่ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็น
นาข้ า ว สวนผลไม้ มี แ ม่ น้ าพิ จิ ต รเก่ า ไหลอยู่ บ ริ เวณทางด้ า นทิ ศ
ตะวัน ตกของวัด จากคาบอกเล่ าของผู้ค นในชุ มชนพบว่า ในอดี ต

1. บทนา
นกแก้วโม่ง (Palaeornis eupatria) จัดเป็นกลุ่มนกแก้วขนาด
เล็กจนถึงขนาดกลางมีความยาววัดจากหัวถึงปลายหางได้ราว 57-58
เซนติ เมตร ล าตั วมี สีเขี ย ว จะงอยปากมี ลั ก ษณะงุ้ม ใหญ่ สี แดงสด
บริเวณหัวไหล่จะมีแถบสีแดงแต้มอยู่ทั้งสองข้างตัวผู้จะมีวงแหวนสี
ดารอบคอ ในขณะที่ตัวเมียจะไม่มีวงแหวนสีดารอบคอ จัดเป็นนก
ประจาถิ่นพบมากในแถบเอเชียตะวันตกจนถึงเอเชียตะวันออกเฉียง
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บริเวณโดยรอบยังเต็มไปด้วยป่าไม้เนื่องจากยังมีชุมชนไม่มากนัก ทา
ให้เป็น ที่ อยู่อาศัยของสัต ว์ห ลายชนิ ด เช่น หมูป่ า นกแขกเต้ า นก
กะลิง รวมไปถึงนกอพยพ เช่น นกกระสาดา นกเป็ดผี นกอินทรีปีก
กลาย ปัจจุบันได้มีการขยายตัวของเศรษฐกิจ สังคมและการเพิ่มขึ้น
ของประชากร มีการเปลี่ยนพื้นที่เกษตรกรรมให้เป็นชุมชนมากขึ้น
และมีการจัดกิจกรรมของมนุษย์ที่เข้ามารบกวนการใช้ชีวิตของนกใน
พื้นที่มากขึ้น จึงทาให้สภาพแวดล้อมโดยทั่วไปมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่ง
อาจส่งผลกระทบต่อการดารงชีวิตของสัตว์ต่างๆ โดยเฉพาะนกใน
พื้นที่
วั ด โพธิ์ ป ระทั บ ช้ า งเป็ น วั ด ที่ ตั้ งอยู่ ใจกลางชุ ม ชนซึ่ งในอดี ต มี
จานวนนกแก้วโม่งอาศัยอยู่เป็นจานวนมาก แต่ในปัจจุบันพื้นที่ชุมชน
ได้มีการขยายตัวมากขึ้นส่งผลทาให้มี่จานวนนกแก้วโม่งลดน้อยลง
อีกทั้งในพื้นที่ดังกล่าวยังไม่เคยมีการศึกษาเชิงนิเวศเกี่ยวกับนกแก้ว
โม่ งในพื้ นที่ วัดโพธิ์ประทั บช้างอย่างเป็น รูป ธรรม ดั งนั้น จึงมีความ
จาเป็นที่จะทาการศึกษาเพื่อให้ทราบถึงพฤติกรรมต่าง ๆ ของนกแก้ว
โม่งในพื้นที่วัดโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการ
จัดการพื้นที่ เพื่อการอนุรักษ์และอยู่รวมกันของมนุษย์และนกแก้ว
โม่งในพื้นที่วัดโพธิ์

การเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ กาหนดพื้นที่ ที่จะทาการสารวจโดย
เลือกพื้นที่ วัดโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ในเขตโบราณสถาน ทา
การสารวจพฤติกรรมนกแก้วโม่ง 1 ฝูง จานวน 17 ตัว ที่เข้ามาใช้
ประโยชน์ในวัดโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร สารวจพฤติกรรมโดย
ท าการส ารวจตามจุ ด ที่ ก าหนดคื อ อยู่ กึ่ งกลางในบริ เวณตั ว พระ
อุโบสถที่สามารถเห็นบริเวณที่นกแก้วโม่งเกาะโดยรอบได้ โดยในการ
สารวจพฤติกรรมนกแก้วโม่งครั้งนี้จะทาการเก็บข้อมูลในรูปแบบการ
เก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยใช้ระยะเวลาในการศึกษาวิ จัยครั้งนี้คือ
ฤดูฝนตั้งแต่เดือนมิถุนายน เดือนกรกฎาคม และเดือนธันวาคม พ.ศ.
2562 และฤดู แ ล้ งตั้ งแต่ เดื อ นมกราคม เดื อ นเมษายน และเดื อ น
พฤษภาคม พ.ศ. 2563 โดยยืนอยู่ที่จุดศูนย์กลางหรือการนับโดยตรง
ของจุดสารวจและทาการบันทึกข้อมูลพฤติกรรมของนกที่พบเห็น นา
ผลที่ได้มาบันทึกข้อมูลรูปแบบพฤติกรรมของนก
2.3 การวิเคราะห์ข้อมูล
นาข้อมูลการบันทึกจานวนครั้งของพฤติกรรมที่แสดงออกในแต่
ละแบบมาเปรียบเทียบและอภิปรายผล
3. ผลการวิจัย
จากการศึกษาพฤติกรรมของนกแก้วโม่งในพื้นที่วัดโพธิ์ประทับ
ช้าง จังหวัดพิจิตร โดยการศึกษาพฤติกรรมทั้งเชิงคุณภาพและเชิง
ปริมาณ สามารถจาแนกพฤติกรรมได้ 2 ประเภท คือ 1) พฤติกรรม
ทั่วไปพบ 4 รูปแบบ และ 2) พฤติกรรมทางสังคมพบ 3 รูปแบบ

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

3.1 พฤติกรรมเชิงคุณภาพ
3.1.1 พฤติกรรมทั่วไป
3.1.1.1 การกินอาหารบริเวณหน้ารัง
ในขณะที่นกจะทาการกินนกจะเกาะอยู่บริเวณที่สามารถเกาะได้
อย่างสะดวกเช่น กิ่งไม้หรือคอนไม้โดย เท้าข้างหนึ่งทาการเกาะกับ
กิ่งหรือคอนไม้และเท้าอีกข้างใช้สาหรับจับยึดอาหารโดยใช้ 2 นิ้ ว
หน้าและ 2 นิ้วหลังทาการยึดเกาะอาหาร จากนั้นใช้จะงอยปากด้าน
ในจิกเปลือกผลไม้ก่อน ในขณะที่ใช้จะงอยปากจิกเปลือกของผลไม้
ลิ้นด้านในจะสัมผัสกับเนื้อผลไม้ที่จะทาการกิน โดยผลไม้ที่นกทาการ
กินจากการสารวจพบผลไม้ 2 ชนิด ได้แก่ ผลของต้นจันหรืออินจัน
และผลของต้นมะเดื่อ โดยลักษณะของผลไม้ที่ถูกกิน ผลของจันมี
ลักษณะด้านข้างถูกลอกเปลือกออกและเนื้อด้านในถูกกิน โดยผล
ของจันที่นกกินนั้น จะเป็นผลสุกที่มีสีเหลืองและกลิน่ หอม การกินผล
มะเดื่อของนกจะมีรูปแบบการกินที่เหมือนกับการกินผลจัน โดยนก
จะเลือกกินผลมะเดื่อที่สุกที่มีสีแดงแต่จะไม่กินผลที่สุกงอมจนเกินไป
ในขณะที่นกทาการกินนั้นปีกของนกจะแนบชิดติดกับลาตัว หางเก็บ
แนบชิดปลายหางคู่ในสุดแนบชิดยาวสวยงาม
(ภาพที่ 1)

2.2 พื้นที่การศึกษาและการสารวจ
กาหนดพื้นที่ ที่จะทาการสารวจโดยเลือกพื้นที่ วัดโพธิ์ประทับ
ช้าง อาเภอวัดโพธิ์ป ระทั บช้าง จังหวัดพิ จิตร ในเขตโบราณสถาน
จากนั้น ทาการลงพื้นที่สารวจพฤติกรรมนกแก้วโม่ง 1 ฝูงมีจานวน
ทั้งหมด 17 ตัว ที่เข้ามาใช้ประโยชน์ในวัดโพธิ์ประทับช้าง จังหวัด
พิจิตร ทาการเก็บข้อมูลพฤติกรรมโดยทาการสารวจตามจุดที่กาหนด
คื อ อยู่ กึ่ งกลางในบริ เวณตั ว พระอุ โบสถที่ ส ามารถเห็ น บริ เวณที่
นกแก้วโม่งเกาะโดยรอบได้ โดยในการสารวจพฤติกรรมนกแก้วโม่ง
ครั้งนี้จะทาการ เก็บข้อมูลในรูปแบบการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ ใช้
เวลาในการศึกษาพฤติกรรมแบ่งเป็น 3 ช่วงเวลา ช่วงละ 60 นาที
โดยรอบเช้ าเวลาตั้ งแต่ 07:00 น. - 08:00 น. รอบกลางวั น ตั้ งแต่
เวลา 12:00 น. – 13:00 น. และช่ ว งเย็ น ตั้ งแต่ เวลา 16:00 น. –
17:00 น. ในแต่ ล ะชาวงท าการบั น ทึ ก ข้ อมู ล 15 นาที พั ก 5 นาที
และท าการบันทึ กรูปแบบพฤติกรรมของนกที่ พบเห็ นลงในตาราง
สารวจนกภาคสนาม

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

535

ภาคบรรยาย

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ประจาปี พ.ศ. 2563 วันที่ 15 – 16 ธันวาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

ข้างไปข้างหน้าทามุมประมาณ 45 องศา โดยหางทั้งคู่นอกและคู่ใน
สุดกางออกเต็มที่เพื่อเพิ่มแรงด้านขณะที่จะทาการลงเกาะ
3.1.1.4 การนอนบริเวณหน้ารัง
โดยลักษณะทั่วไปคือ 2 ขาเกาะบนกิ่งไม้ปีกทั้ง 2 ข้างแนบชิด
ลาตัวของนกหัวของนกบางครั้งมีการซบบริเวณไหล่ของปีก อาจมีทั้ง
ยืนและนั่งในเวลาเดียวกันตาทั้ง 2 ข้างหลับลงปลายหางทั้งคู่นอก
และคู่ในแนบชิดกัน และอาจมีส่งเสียงเป็น บางครั้ง เสี ยงเป็น แบบ
เสียงสูงร้องสั้นเป็นระยะ ๆ เช่น แอ๊ก-แอว๊ก (ภาพที่ 4)

3.1.1.2 การเกาะบริเวณหน้ารัง
การเกาะของนกขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและสิ่งเร้าโดยรอบของ
นก โดยการเกาะมีอยู่ 2 ประเภท ได้แก่ การเกาะแบบ 2 ขา และกา
เกาะแบบขาเดียว
การเกาะแบบ 2 ขา เป็นเกาะบนกิ่งไม้หรือคอนไม้ ปีกทั้ง 2 ข้าง
แนบชิดลาตัว ปลายหางแนบชิดกันโดยการเกาะนั้น อาจมีทั้งยืนและ
นั่งในเวลาเดียวกัน การเกาะ 2 ขานั้นนกจะเกาะกิ่งไม้หรือคอนไม้ใน
ที่โล่ง เช่น บนยอดไม้ ขาทั้ง 2 ข้างเกาะกับกิ่งไม้ มีการส่งเสียงสูงยาว
แหลม (แอ๊ก- แกว๊ก) ลาตัวอาจตั้งตรงหรือโน้มตัวไปด้านหน้า ปีกจะ
แนบชิดลาตัว หางคู่ในและนอกแนบชิดกัน
การเกาะแบบขาเดียว เป็นการเกาะที่ขาด้านใดด้านหนึ่งเกาะกับ
กิ่งไม้และขาอีกข้างหนึ่งทาการเหยียดหรือยืดขา ปีกทั้ง 2 ข้างแนบ
ชิดลาตัว ปลายหางแนบชิดกัน หรือบางครั้งขาด้านหนึ่งเกาะกับกิ่งไม้
ขาอี ก ข้ า งหนึ่ งมี ก ารยื ด ขาไปด้ า นหน้ า หรื อ ด้ า นข้ า ง ปี ก กางออก
เล็กน้อยโดยที่ส่วนไหลกางออกแต่ส่วนปลายปีกแนบชิดลาตัว หางคู่
ในแนบชิ ด หางคู่ น อกอาจมี ก ารกางออกบ้ าง และอาจมี ห ลั บ เป็ น
บางครั้ง (ภาพที่ 2)
3.1.1.3 การบิน
การบินของนกที่พบแบ่งออกได้เป็น 2 รูปแบบ
3.1.1.3.1 การบินเดี่ยว
ก่อนที่น กจะท าการบิน ถ้านกอยู่ในที่ราบส่วนใหญ่ นกมี การวิ่ง
สลั บ ขา 2-4 ก้ า ว จากนั้ น นกจะโน้ ม ตั ว ท ามุ ม ประมาณ 45 องศา
ก่อนที่จะกางปีกรูปตัววี (V) และทาการออกบิน ถ้านกอยู่บนคอน
หรือบนกิ่งไม้ นกจะทาการโน้มตั วไปข้างหน้ากางปีกรูปตัววี (V) ทา
การกระโดดโดยยืดขาทั้ง 2 ข้างให้สุดและทาการบินออกไปข้างหน้า
โดยการบินนี้เป็นการบินเพียงตัวเดี่ยว ในขณะที่นกทาการบินอยู่ ขา
ทั้ง 2 เก็บแนบชิด ลาตั วด้ านล่างโคนหางคู่ในแนบชิดกัน ห้ างด้าน
นอกกางออกเป็ น รูป พั ด เพื่ อ ช่ ว ยในการเปลี่ ย นทิ ศ ทางในการบิ น
ในขณะที่นกจะทาการลงเกาะ นกจะโน้มขาทั้ง 2 ข้างไปข้างหน้าทา
มุมประมาณ 45 องศา โดยหางทั้งคู่นอกและคู่ในสุดกางออกเต็มที่
เพื่อเพิ่มแรงด้านขณะที่จะทาการลงเกาะ (ภาพที่ 3)
3.1.1.3.2 การบินรวมฝูง
ในขณะที่นกจะทาการออกตัวจะมีการกระโดดทามุมประมาณ
45 องศาก่อนจะทาการกางปีกทั้ง 2 ข้างเป็นรูปตัววี (V) หลังจาก
นั้นนกจะทาการกระพือปีกในทันที่ โดยการบินรูปแบบรวมฝูงมักบิน
กันเป็นกลุ่มเล็กๆจนถึงกลุ่มใหญ่ๆ โดยทั่วไปจะมีจานวน 2-5 หรือ
มากกว่ า นั้ น ขึ้ น อยู่ กั บ จ านวนนกที่ จ ะท าการออกบิ น ในครั้ ง นั้ น
รูปแบบการบินรวมฝูงนั้นในการบินของกลุ่มนกในจานวนมากๆที่ดู
ซับซ้อน โดยรูปแบบการบินจะไม่มีตัวใดตัวหนึ่งเป็นผูน้ า แต่ทุกตัวจะ
ทาการดูจากตัวที่อยู่ และในขณะที่ทุกตัวดูตัวที่อยู่โดยรอบ ทิศทาง
เลยมักจะไปในทิศทางเดียวกันตลอด และในการดูเช่นนี้ส่งผลให้นก
ไม่มีการบินชนกันเองขณะบินหรือเปลี่ยนทิศทาง ในขณะที่ทาการ
บินรวมฝูงรูปแบบของการกระพือปีกมีทั้งกระพือขึ้นลง และกางปีก
ขนานไปกั บตัว ในขณะที่ นกจะท าการลงเกาะ นกจะโน้มขาทั้ง 2

3.1.2 พฤติกรรมทางสังคม
3.1.2.1 ก้าวร้าว
นกจะมีพฤติกรรมก้าวร้าวใส่ทั้งสายพันธุ์เดียวกันและต่างสาย
พันธุ์ โดยการก้าวร้าวใส่สายพันธุ์เดี่ยวกันนั้นเกิดจากการที่นกเพศ
เดี ย วกั น หรื อ ต่ างเพศกั น รุ ก ล้ าพื้ น ที่ อ าศั ย ของกั น และกั น โดยขน
บริเวณตัวของนกจะพองฟู บางครั้งอาจกางปีกหรือกระพือปีกเบาๆ
พร้อมส่งเสียงร้องเป็นเสียงต่ายาว ร้องหยุดเป็นจังหวะเช่น แค๊ก-แค๊ก
และอาจมีการโจมตีใส่กันในบางครั้ง การโจมตีของสายพันธุ์เดียวกัน
นั้นมักเกิดในเพศผู้ มักพบการก้าวร้าวในขณะกินอาหาร หรือแย้งชิง
อาหารและ แย้งชิงพื้นที่เกาะ และการแย้งชิงตัวเมียในฤดูผสมพันธ์
ส่ ว นพฤติ ก รรมก้ า วร้ า วต่ อ นกสายพั น ธุ์ อื่ น เช่ น นกเอี้ ย งหงอน
นกพิ ร าบ นกเขา และนกแขกเต้ า โดยขนบริ เวณตั ว จะพองฟู
บางครั้งอาจกลางปีกหรือกระพือปีกเบาๆ เสียงร้องเป็นเสียงต่ายาว
ร้องหยุดเป็นจังหวะเช่น แค๊ก -แค๊ก นกจะทาการคู่แต่ไม่พบการทา
ร้ายกันระหว่างต่างสายพันธุ์ (ภาพที่ 5)
3.1.2.2 การเกี้ยวพาราสี
นกตัวผู้ จะทาการเต้น โดยที่ขนหางกางแผ่เป็นพายยกปีกเป็นรูป
ตัวเอ็ม (M) แต่ไม่ได้กางปีก 2 ขาเกาะคอนแน่น เอียงตัวไปด้านหน้า
สลั บ กั บ ถอยตั ว ไปด้ า นหลั ง โยกหั ว ซ้ า ย ขวาเป็ น จั งหวะ และใช้
จะงอยปากถูกับจะงอบปากตัวเมียเป็นจังหวะ ในขณะที่ตัวผู้แสดง
พฤติ ก รรมการเกี้ ย วพานั้ น อาจมี ก ารส่ งเสี ย งร้อ งเป็ น จั งหวะสั้ น ๆ
รูปแบบเสียงมีลักษณะสูงและสั้น (แกว๊ก -แกว๊ก) หางคู่ในและคู่นอก
กางออก ส่วนนกตัวเมีย จะทาการยืนมองตัวผู้อยู่ด้านข้าง 2 ขาเกาะ
คอนแน่น โยกหัวตามจังหวะของตัวผู้แต่จะไม่ขยับตัว ปีกแนบชิด
ลาตัวเมื้อตัวผู้นาจะงอยปากมาถูจะงอยปากตัวผู้จะอยู่ด้านบนและ
จะงอยปากของตัวเมียจะอยู่ด้านล่าง โดยพฤติกรรมการเกี้ยวพานี้
อาจกินเวลา 1-3 นาที เป็ นอย่าต่า หางคู่ในและคู่น อกแนบชิดกัน
(ภาพที่ 6)
3.1.2.3 การสื่อสารด้วยเสียง
พบการส่งเสียงของนกแก้วโม่งทั้งหมด 4 รูปแบบ ได้แก่
เสียงร้องขณะบิน จะเป็นเสียงร้อง (แกว๊ก) ชุดละ 2 พยางค์ แต่
ละพยางค์จะเป็นเสียงค่อนข้างแหลมและลากเสียงยาวพอประมาณ
เสียงร้องขณะเกาะยืนหรือนอน จะเป็นเสียงสูงสั้นเป็นระยะๆ
เช่น แอ๊ก-แอ๊ก
เสี ย งร้ อ งรวมฝู ง จะมี ลั ก ษณะเสี ย งที่ แ หลมและถี่ ติ ด กั น เช่ น
แกว๊ ก -แกว๊ ก -แกว๊ ก โดยถ้ า มี ตั ว ใดตั ว หนึ่ งร้ อ งตั ว อื่ น จะร้ อ งตาม
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เหมือนปฏิกิริยาลูกโซ่ รูปแบบเสียงเหล่านี้เป็นรูปแบบเสียงร้องเพื่อ
แสดงตัวตน เพื่อให้นกทราบตาแหน่งที่อยู่ของกันและกัน
เสียงร้องเวลาก้าวร้าว เป็นเสียงร้องที่ใช้ในการคู่ศตรูซึ้งส่วนมาก
เป็นนกเพศเดียวกันหรือสิ่งมีชีวิตที่อาจเป็นภัยคุกคามแก่นก รูปแบบ
เสียงเป็นเสียงร้องแหบๆต่าลากยาวเป็นระยะๆเช่น แค๊ก-แค๊ก

วางไข่ได้มากขึ้น แต่มักพบการปรากฏตัวของนกโตเต็มวัย ค่อนข้าง
น้อยเนื่องจากมี สภาพอากาศที่มีฝนตกและชื้น ทาให้นกมีการออก
จากรังที่ น้ อย การเกาะ โดยการเกาะมีอ ยู่ 2 ประเภท ได้ แก่ การ
เกาะแบบ 2 ขา และ การเกาะแบบขาเดียว โดยการเกาะแบบการ
เกาะแบบ 2 ขา เป็นการเกาะเพื่อแสดงตัวตน การเกาะแบบขาเดียว
เป็นการเกาะเพื่อนกจะได้พักผ่อนโดยเป็นการเกาะที่นกจะได้ผ่อน
คลายด้ วยการยื นขาเดี ยว Angelici และ Fiorillo [5] กล่าวว่าพบ
พฤติกรรมการเกาะในช่วงเย็นเนื่องจากในช่วงเย็นมีอากาศที่ เย็นจัด
และมีหิมะตกจึงทาให้มีพบเห็นนกแก้วโม่งเกาะคอนบนต้นไม้เป็น
กลุ่มจานวนมาก การบิน แบ่ งออกเป็ น 2 ประเภท ได้แก่ การบิ น
เดี่ยวและการบินรวมฝูง โดยการบินเดียวนั้น นกมักบินเพียงตัวเดียว
ส่วนการบินรวมฝูงนั้น โดยทั่วไปจะมีจานวน 2-5 หรือมากกว่านั้น
รูปแบบการบินรวมฝูงนั้นในการบินของกลุ่มนกในจานวนมากๆที่ดู
ซับซ้อน เป็นรูปแบบการบินเพื่อหลบหลีกนักล่า โดยรูปแบบการบิ น
จะไม่มีตัวใดตัวหนึ่งเป็นผู้นา รูปแบบการบินเช่นนี้จะส่งผลให้เกิดการ
หักเหของแสงเงา ทาให้เกิดภาพลวงตาเพื่อป้องกันนักล่าหรือทาให้
นักล่าซับสน ส่งผลให้ตัว นกมีความปลอดภัยและโอกาสที่จะตกเป็น
เหยื่อของผู้ล่านั้นน้อย ขวัญจิต ทองเพ็ชร [6] พบว่า เป็ดแดงมักบิน
ไปรวมกลุ่มกันโดยนกตัวหนึ่งในกลุ่มจะมองไปรอบๆและร้องเบาๆใน
ลาคอทาให้นกตัวอื่นๆในกลุ่มบินตาม โดยมักพบการบินเดี่ยวและ
รวมฝู งมั ก พบในช่ ว งเย็ น มากกว่ าเวลากลางวั น อาจเนื่ อ งมาจาก
ในช่วงเย็น มีอากาศไม่ร้อนและมีแสงแดดที่ไม่ แรง จึงท าให้ มักพบ
พฤติกรรมการบินมากในช่วงฤดูแล้ง ทีท่ าให้นกสามารถออกมาแสดง
ตัวตนได้นานกว่าในฤดูฝน และมักพบพฤติกรรมการบินน้อยที่สุดใน
ฤดู ฝ น อาจเนื่ อ งมาจากในฤดู ฝ นส่ ว นมากมี ฝ นตกจึ งท าให้ น กไม่
ออกมาแสดงพฤติกรรมต่าง ๆ ในบริเวณที่ทาการศึกษา ในปี 1991
Ferraro [4] กล่าวว่า การมีปริมาณน้าฝนมากส่งผลให้มีจานวนนกที่
วางไข่ได้มากขึ้น แต่มักพบการปรากฏตัวของนกโตเต็มวัย ค่อนข้าง
น้อยเนื่องจากมี สภาพอากาศที่มีฝนตกและชื้น ทาให้นกมีการออก
จากรังที่น้อย การนอนบริเวณหน้ารัง พบมากในฤดูฝน เนื่องด้วยใน
ฤดูฝนมีสภาพอากาศที่เย็นและชื้นทาให้นกแสดงพฤติกรรมต่าง ๆ
น้อยลงจึงอาจทาให้นกรักษาอุณหภูมิในร่างกายให้อบอุ่น Angelici
และ Fiorillo [5] กล่าวว่านกแก้วโม่งที่อพยพเข้ามาในกรุงโรมจะมี
วิธีกักเก็บพลังงานด้วยการที่นกจะเกาะบนกิ่งไม้อยู่ด้วยกันเป็นกลุ่มๆ
เพื่อรักษาความอบอุ่นในร่างกาย
พฤติกรรมทางสังคม 3 รูปแบบได้แก่ การก้าวร้าว จากการศึกษา
พบว่านกมีพฤติกรรมก้าวร้าวที่ไม่แตกต่างในในช่วงฤดู โดยในช่วงฤดู
ผสมพันธุ์ของนกแก้วโม่ง นกแก้วโม่งตัวผู้เลยมีพฤติกรรมในการต่อสู้
ในเพศเดียวกัน โดยส่วนใหญ่การก้าวร้าวจะพบบริเวณด้านหน้า หรือ
ด้ า นข้ า งของรั ง นกแก้ ว โม่ ง อาจเป็ น เพราะนกตั ว ผู้ มี พ ฤติ ก รรม
ก้าวร้าวเพื่อแย่งชิงตัวเมียในฤดูผสมพันธุ์ที่ นอกจากนี้การก้าวร้าวยัง
พบกับนกต่างสายพันธุ์ เช่น นกเอี้ยงหงอน นกพิราบ นกเขา และนก
แขกเต้า ส่วนมากมักพบพฤติกรรมนี้ในช่วงเย็นเนื่องจากมีนกออกมา
เกาะคอนไม้เป็นจานวนมาก เลยเกิดการก้าวร้าวเพื่อแย้งชิงคอนไม้
ในการเกาะค่อนข้างมาก ปรีชา ไพรินทร์ [7] พบว่า การก้าวร้าวจะ

3.2. พฤติกรรมเชิงปริมาณ
จากการสารวจได้มีการศึกษาพฤติกรรมเชิงปริมาณของนกแก้วโม่ง 3
รูปแบบได้แก่
3.2.1 การกินอาหารบริเวณหน้ารัง
พบว่าการกินอาหารบริเวณหน้ารังของนกแก้วโม่งมากที่สุดในฤดู
ฝน และในฤดูแล้งมีการพบเห็น การกิน อาหารบริเวณหน้ารัง น้อ ย
ที่สุด
3.2.2 การก้าวร้าว
พบการก้าวร้าวของนกแก้วโม่ง พบว่าไม่แตกต่างกัน ในฤดู แล้ ง
และฤดูฝน
3.2.3 การเกี้ยวพาราสี
พบการเกี้ยวพาราสีของนกแก้วโม่ง ในช่วงฤดูฝนมากที่สุด และ
ไม่พบการเกี้ยวพาราสีของนกในฤดูแล้ง โดยแผนภูมิแสดงพฤติกรรม
ในช่วงรอบวันและช่วงฤดูกาล แสดงดังในภาพที่ 7 และ 8

4 อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการศึ ก ษาพฤติ ก รรมของนกแก้ ว โม่ ง ในพื้ น ที่ วั ด โพธิ์
ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร พบพฤติกรรมทั่วไป 4 รูปแบบ การกิน
อาหารบริเวณหน้ารัง โดยนกใช้โคนจะงอยปากด้านในขบเปลือ ก
ผลไม้ให้แตกออกก่อน จากนั้นจะใช้ปลายจะงอยปากจิกเปลือกของ
ผลไม้ลิ้นด้านในจะสัมผัสกับเนื้อผลไม้ อาจเนื่องจากนกมีการใช้ลิ้น
สัมผัสกับเนื้อผลไม้เพื่อทดสอบเนื้อสัมผัสของผลไม้ว่าเหมาะกับการ
กินหรือไม่ โดยสังเกตจากการที่นกกินผลจัน พบว่านกจะมีการใช้ลิ้น
สัมผัสกับเนื้อภายในของลูกจันที่สุกพอดีและสุกงอม และจะเลือกกิน
เฉพาะลูกที่สุกพอดีเท่านั้น ส่วนการกินของผลมะเดื่อนกแก้วโม่งจะ
เลื อ กกิ น เฉพาะลู ก ที่ สุ ก พอดี โ ดยไม่ ส นใจลู ก ที่ สุ ก งอม ทั้ งนี้ อ าจ
เนื่องจากเปลือกภายนอกของลูกจันในระยะสุกพอดีและสุกงอมจะ
ค่อนข้างแข็งเหมือนกันทาให้นกแก้วโม่งแสดงการใช้ลิ้นทดสอบเนื้อ
ภายใน ส่วนผลของมะเดื่อมีเปลือกที่บางจึงทาให้นกสามารถสัมผัส
ได้ง่ายกว่าจึงไม่จาเป็นต้องใช้ลิ้นในการทดสอบเนื้อสัมผัสและพบว่า
นกมีการกินอาหารบริเวณรังในช่วงเย็นมากที่สุด เนื่องจากในฤดูฝนมี
ปริมาณน้าฝนที่ตกลงมามากทาให้ ท าให้ในพื้นที่ มีการออกผลของ
ผลไม้จึงทาให้ นกแก้วโม่งสามารถหาอาหารได้ง่ายจึงทาให้พบเห็น
การออกหากินบริเวณรังที่มากจึงทาให้พบเห็นการกินบริเวณหน้า รัง
ที่มาก ในขณะที่ฤดูแล้งมีปริมาณน้าฝนที่ตกลงมาน้อยทาให้อาหารมี
ในพื้นที่มีปริมาณที่น้อยลงจึงทาให้นกแก้วโม่งต้องใช้เวลาหาอาหาร
บริเวณนอกพื้นที่จึงทาให้พบเห็นการกินอาหารบริเวณหน้ารังที่น้อย
Ferraro [4] กล่ า วว่ า ในปี ที่ มี ป ริ ม าณน้ าฝนมากจะมี อ าหารอุ ด ม
สมบรูณ์ทาให้นกมีสามารถหาอาหารได้มากขึ้นส่งผลให้มีจานวนนกที่
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เกิดขึ้นเมื่อนกอีกตัวเข้ามาใกล้หรือเข้ามาบริเวณที่นกตัวนั้นอยู่ก่อน
โดยนกมักมีการก้าวร้าวเพื่อป้องกันอณาเขต การเกี้ยวพาราสี มักเกิด
ในช่วงเช้าบริเวณหน้ารังของนกแก้วโม่ง มักแสดงพฤติกรรมการเกี้ยว
พาราสีประมาณ 1-3 นาที โดยพบพฤติกรรมนี้ในช่วงฤดู ฝนที่เป็ น
ลอยต่ อ กั บ ฤดู แ ล้ งเนื่ อ งจากเป็ น ช่ ว งฤดู ผ สมพั น ธ์ข องนกแก้ วโม่ ง
สอดคล้องกับ สุขุม วิเวก [8] ที่กล่าวว่าฤดูผสมพันธ์จะเริ่มจากเดือน
พฤศจิกายน ไปจนถึงราวปลายเมษายน การสื่อสารด้วยเสียง พบ
ทั้งหมด 4 รูปแบบ ได้แก่เสียงร้องขณะบิน เสียงร้องเกาะคอนหรือ
นอนหลับ เสียงร้องรวมฝูง ซึ่งเสียงร้องเหล่านี้เป็นเสียงร้องเพื่อแสดง
ตัวตน เพื่อให้นกทราบตาแหน่งที่อยู่ของกันและกัน โดยเสียงร้องเพื่อ
แสดงตัวตนมักสามารถได้ยินเสียงร้องได้ทั้งวัน แต่จะได้ยินมากใน
ช่วงเวลาเย็น ซึ่ งสอดคล้องกับ การวิจัยของขวัญ จิต ทองเพ็ ชร [6]
กล่าวว่าเสียงร้องเรียก (Contact Call) คือ เสียงร้องเรียกที่นกใช้ใน
การติดต่อสื่อสารกัน ระหว่างนกตัวหนึ่งกับนกอีกตัวหนึ่ง หรือติดต่อ
กับฝูง นกชนิดเดียวกัน เพื่อทราบตาแหน่งของกัน และกันเป็นเสียง
ที่นกใช้ทั้งใน และนอกฤดูผสมพันธุ์ มักได้ยินเวลาเช้าและเย็น ซึ่ง
เป็นเสียงร้องที่สัตว์มักมีการร้องเพื่อแสดงตัวตนออกมา และเสียง
ร้องเวลาก้าวร้าว เป็นเสียงร้องที่ใช้ในการคู่ศตรูซึ้งส่วนมากเป็นนก
เพศเดียวกันหรือสิ่งมีชีวิตที่อาจเป็นภัยคุกคามแก่นกในบริเวณนั้น

6. กิตติกรรมประกาศ
ผู้ วิ จั ย ขอขอบคุ ณ ศู น ย์ วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี คณะ
วิท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พิ บู ล สงคราม
จังหวัดพิษณุโลก ที่ให้ความอนุเคราะห์ใช้วัสดุอุปกรณ์ ในการสารวจ
นก และขอขอบคุณเจ้าอาวาสและคณะสงฆ์ที่ให้การอนุเคราะห์ใน
การสารวจนกแก้วโม่งในพื้นที่วัดโพธิ์ประทับช้าง อาเภอโพธิ์ประทับ
ช้าง จังหวัดพิจิตร ที่อนุญาตให้ลงพื้นสารวจพฤติกรรมของนกแก้ว
โม่งในครั้งนี้จนสาเร็จได้ด้วยดี ผู้วิจัยจึงกราบขอบพระคุณเป็นอย่าง
สูงไว้ ณ ที่นี้
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5. สรุป
จากการศึกษาพฤติกรรมของนกแก้วโม่งในพื้นที่วัดโพธิ์ประทับ
ช้ า ง จั งหวั ด พิ จิ ต ร โดยการศึ ก ษาพฤติ ก รรมทั้ งเชิ งคุ ณ ภาพ เชิ ง
ปริมาณ สามารถจาแนกพฤติกรรมได้ 2 ประเภท คื อ พฤติ กรรม
ทั่วไปพบ 4 รูปแบบ และพฤติกรรมทางสังคมพบ 3 รูปแบบ
พฤติกรรมทั่วไป
1) พฤติกรรมการกิน พบว่าจากการสังเกตนกแก้วโม่งในพื้นที่วัด
โพธิ์ประทับช้างนั้นพบพฤติกรรมการกินของนกมากที่สุดในฤดู ฝน
และพบพฤติกรรมการกินน้อยที่สุดในช่วงฤดูแล้ง โดยนกแก้วโม่งมี
การกินผลไม้ 2 ชนิด โดยเป็นผลไม้ที่อยู่ภายในวัด ได้แก่ ผลของต้น
จันหรืออินจัน และผลของต้นมะเดื่อ
2) พฤติ ก รรมการเกาะ จากการศึ ก ษาพบว่ า มี ก ารเกาะ 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
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ภาพที่ 1: พฤติกรรมการกิน

ภาพที่ 2: พฤติกรรมการเกาะ

ภาพที่ 3: พฤติกรรมการบิน

ภาพที่ 4: พฤติกรรมการนอน
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ภาพที่ 6: พฤติกรรมการเกี้ยวพาราสี

ภาพที่ 5: พฤติกรรมการก้าวร้าว

A. นกเพศผู้โยกตัวไปด้านหลังในขณะที่นกตัวเมียเกาะนิ่ง B. นกเพศ
ผู้ชูหัวและกางหางออกเป็นพายนกตัวเมียเกาะนิ่ง C. นกเพศผู้ใช้
จะงอยปากประกบจะงอยปากเพศเมีย

ภาพที่ 2: แสดงแผนภูมิเปรียบเทียบพฤติกรรมการกิน
การก้ า วร้ า ว และการเกี้ ย วพาราสี ในช่ ว งฤดู ก าลของนกแก้ ว โม่ ง

ภาพที่ 7: แสดงแผนภูมิเปรียบเทียบพฤติกรรมการกิน
การก้าวร้าว และการเกี้ยวพาราสีในช่วงรอบวันของนกแก้วโม่ง
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บทคัดย่อ
เนื้อดินปั้นสโตนแวร์ เป็นเนื้อดินปั้นสาหรับผลิตภัณฑ์เซรามิกที่เผาทีอ่ ุณหภูมิ 1200-1250 องศาเซลเซียส ปัจจุบันมีการศึกษาการ
พัฒนาการลดอุณหภูมิการเผาเนื้อดินปั้นเพื่อเป็นการประหยัดพลังงานและลดต้นทุนการผลิต งานวิจัยนี้จึงสนใจที่จะศึกษาการลดอุณหภูมิเผา
และลดน้าหนักหลังเผาของเนื้อดินปั้นสโตนแวร์ เป็นการศึกษาวิจัยเชิงทดลองเพื่อเป็นแนวทางสาหรับผู้ประกอบการเซรามิกในจังหวัดลาปาง
ใช้วัตถุดิบหลัก ได้แก่ ดินดาแม่ทะ จังหวัดลาปาง มาปรับปรุงอัตราส่วนผสมเพื่อลดอุณภูมิเผาและน้าหนักผลิตภัณฑ์หลังเผาด้วยการใช้วัสดุตัว
เติมจากธรรมชาติที่เหลือใช้ในชีวิตประจาวัน ได้แก่ เปลือกไข่ไก่และชานอ้อยแห้ง ทาการปรับสูตรเนื้อดินโดยใช้ ทฤษฎีเชิงเส้น ด้วยการเติม
เปลือกไข่ไก่ร้อยละ 0, 10, 15, และ 20 เติมชานอ้อยในทุกปริมาณการเติมเปลือกไข่ที่อัตราส่วน 0, 10, และ 30 ร้อยละโดยปริมาตร บดผสม
และอัดขึ้นรูปแท่งทดสอบ เผาที่อุณหภูมิ 1100, 1150 และ 1200 องศาเซลเซียส นาไปทดสอบสมบัติหลังการเผา ได้แก่ ค่าความแกร่ง การดูด
ซึมน้า และการน้าหนักหลังการเผา เปรียบเทียบกับสมบัติของเซรามิก ที่ใช้ดินดาแม่ทะร้อยละ 100 เผาที่อุณหภูมิ 1250 องศาเซลเซียส ใน
งานวิจัยนีพ้ บว่าเปลือกไข่และชานอ้อยสามารถช่วยลดอุณหภูมิการเผาและน้าหนักหลังเผาได้
คาสาคัญ: เนื้อดินปั้น ความแกร่ง น้าหนักหลังการเผา 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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การพั ฒ นาเนื้ อ ดิ น ปั้ น ของ เซรามิ ก ประเภทสโตนแวร์ ให้ กั บ
ผู้ ป ระกอบการเซรามิ ก ในจั งหวั ด ล าปาง ในการลดต้ น ทุ น ด้ า น
พลังงานการเผาและลดน้าหนักผลิตภัณฑ์หลังการเผาและเพื่อเป็น
แนวทางในการพัฒ นาศักยภาพและการปรับตัวของกระบวนการ
ผลิตเซรามิกสาหรับผู้ประกอบการอย่างยั่งยืนต่อไป

1. บทนา (Introduction)
อุ ต สาหกรรมเซรามิ ก จั ด เป็ น อุ ต สาหกรรมที่ มี ค วามส าคั ญ ที่
ภาครัฐให้การสนับสนุนและส่งเสริม เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้
วัต ถุดิบ ในประเทศเป็ นส่ วนใหญ่ การผลิตมี ทั้งเป็น อุต สาหกรรม
ขนาดใหญ่ แ ละอุต สาหกรรมขนาดย่ อย ในกระบวนการผลิ ต นั้ น
นอกจากจะมีดิน หินและแร่ธาตุ เป็นส่วนประกอบหลักในการผลิต
นอกจากวัตถุดิบที่ใช้ในกระบวนการผลิตเซรามิกแล้ว ต้นทุนการ
ผลิต ที่ สาคัญ ยังมาจากการเผา โดยส่ วนใหญ่ ในกระบวนการเผา
จ าเป็ น ต้ อ งใช้ แ ก๊ ส และพลั ง งานไฟฟ้ า การเผาในแต่ ล ะครั้ ง ใช้
พลั งงานเชื้ อ เพลิ ง ในปริ ม าณมาก ซึ่ งราคาแก๊ ส ปิ โตรเลี ย มเหลว
(Liquefied Petroleum Gas; LPG) มีแนวโน้มที่จะปรับตัวอยู่ขึ้น
เรื่อย ๆ ราคาพลังงานไฟฟ้าก็เช่นกัน
เซรามิกสโตนแวร์ เป็นผลิตเซรามิกประเภทหนึ่งที่มีการผลิต
ค่อนข้างมาก ส่วนใหญ่จะใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิกประเภท
ผลิตภัณ ฑ์ที่ ใช้บนโต๊ะอาหาร แจกัน เป็น ส่วนใหญ่ เนื่องจากเป็น
เซรามิ กที่ มีเนื้ อละเอี ยดหรือหยาบ มีเนื้ อแน่ น และแข็งแกร่ง แต่
หนักมาก น้าและของเหลวไม่สามารถซึมผ่านได้หรือซึมผ่านได้น้อย
มาก ส่วนมากจะเผาที่ช่วงอุณหภูมิ 1190 - 1290 องศาเซลเซียส สี
ของผลิตภัณฑ์อาจเป็นสีของดิน คือ สีเทา สีน้าตาล คล้ายเนื้อเซรา
มิกเอิร์ทเธินแวร์ แต่เสียงเคาะจะดังกังวานกว่า และลักษณะผิวจะ
เนียนกว่า แม้ว่าเซรามิกชนิดสโตนแวร์จะเป็นที่นิยมค่ อนข้างมาก
แต่ บ างครั้งมั ก ยังมีผู้ ซื้อ ที่ ไม่ ชอบความหนาเทอะทะและน้ าหนั ก
[1-2]
เพื่อให้ผลิตภัณฑ์เซรามิกมีการพัฒนา ให้ตรงตามความต้องการ
ของผู้บริโภคมากขึ้นและลดต้นทุนการผลิตของผู้ผลิต งานวิจัยนี้จึง
มีแนวคิดที่จะลดน้าหนักหลังเผาของเนื้อดินปั้นและลดอุณหภูมิเผา
ของเนื้ อ ดิ น ส าหรับ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เซรามิ ก ประเภทสโตนแวร์ โดยที่
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ ไม่เปลี่ยนไปจากเดิม มีงานวิจัยมากมายที่
ท าการศึ ก ษาเกี่ย วกั บ การลดน้ าหนั กของเนื้ อ เซรามิก [3-5] เช่ น
การน ากากมั น ส าปะหลั ง มาเป็ น ส่ ว นผสมในเนื้ อ ดิ น ปั้ น ใน
เครื่ อ งปั้ น ดิ น เผาบ้ า นด่ า นเกวี ย น พบว่ า สามรถลดน้ าหนั ก ของ
ผลิตภัณฑ์ได้ถึงร้อยละ 50 นอกจากนี้ยังมีการศึกษาการลดอุณหภูมิ
เผาของเนื้ อ ดิ น โดยการเติ ม ธาตุ ห มู่ อั ล คาไลน์ ที่ เป็ น ตั ว ช่ ว ยลด
อุณหภูมิ เช่น ธาตุแคลเซียม (Ca) แมกนีเซียม (Mg) โซเดียม (Na)
เป็นต้น ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงทาการศึกษาการลดอุณหภูมิการเผา
เนื้อดินปั้นสโตนแวร์ ได้แก่ดินดาแม่ทะ จังหวัดลาปาง ที่ใช้กันมาก
ในสถานประกอบการเซรามิกในจังหวัดลาปาง มาทาการปรับปรุง
และพัฒนาโดยการนาเอาวัตถุดิบที่หาได้ง่ายและเป็นวัสดุเหลือใช้ใน
ชีวิตประจาวัน ได้แก่ เปลือกไข่ไก่ที่มีองค์ประกอบของแคลเซียม
คาร์บอเนต (CaCO3) และชานอ้อย ที่มีส่วนผสมของเยื่อเซลลูโลสที่
มีคุณสมบัติช่วยในการยึดเหนี่ยวเนื้อดิน และองค์ประกอบของซิลิ
กา ผสมลงในเนื้อดิน ด าแม่ท ะ เผาที่อุณ ภู มิ 1100 – 1200 องศา
เซลเซียส จากนั้นศึกษาสมบัติของเนื้อดินปัน้ หลังการเผา ด้านความ
แกร่ ง การหดตั ว การดู ด ซึ ม น้ าและน้ าหนั ก หลั งเผาของเนื้ อ ดิ น
เปรียบเทียบกับเนื้อดินดาแม่ทะร้อยละ 100 เพื่อเป็นแนวทางใน

2. วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาการลดอุณภูมิการเผาและน้าหนักหลังเผาของเนื้อ
ดินสโตนแวร์ จังหวัดลาปาง จากการเติ มจากการเติมเปลือกไข่ไก่
และชานอ้อย
2. เพื่อเปรียบเทียบสมบัติ ด้านความแกร่ง การหดตัว การดูด
ซึมน้า และน้าหนักหลังเผาของเนื้อดินปั้นสโตนแวร์ ก่อนและหลัง
การพัฒนาเนื้อดิน

3. สมมุติฐานงานวิจัย
การพั ฒ นาเนื้ อ ดิ น ปั้ น ด้ วยการเติ ม เปลื อ กไข่ไก่แ ละชานอ้ อ ย
สามารถลดอุ ณ หภู มิ ก ารเผาและน้ าหนั ก ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ห ลั งเผาของ
เซรามิกประเภทสโตนแวร์ได้
4. ขอบเขตงานวิจัย
1. ขอบเขตการศึกษา
(1) สมบัติของเนื้อดินสโตนแวร์
(2) สารตัวเติม ได้แก่ เปลือกไข่และชานอ้อย
(3) ศึกษาสมบัติ ได้แก่ ความแกร่ง การหดตัว การดูดซึม
น้า และน้าหนักหลังการเผา
2 ขอบเขตทางด้านกลุ่มตัวอย่าง
(1) เนื้อดินปัน้ สโตนแวร์ ใช้ดินดาแม่ทะ จังหวัดลาปาง
(2) สารตัวเติม
- เปลือกไข่ไก่ บดละเอียด กรองผ่านตระแกรง 100
เมช
- ชานอ้อย ที่ได้จากการรีดน้า ตากแห้งและตัดความ
ยาวอยู่ ที่ 0.5 – 1 เซน ติ เม ต ร ขนาด เส้ นผ่ าน
ศูนย์กลางอยู่ที่ 0.01-0.03 เซนติเมตร

5 วิธีดาเนินงานวิจัย
การวิจัยเรื่องการศึกษาและพัฒนาสมบัติของเนื้อดินสโตนแวร์
จังหวัดลาปาง เพื่ อลดอุณ ภูมิเผาและน้าหนั กหลั งเผาโดยใช้วัส ดุ
เหลือทิ้งจากธรรมชาติ เป็นการวิจัยเชิงทดลองในห้องปฏิบั ติการ
เพื่อเป็นแนวทางในการนาไปใช้กับสถานประกอบการณ์ต่อไป โดย
มี ขั้ น ตอนการด าเนิ น งานดั งแสดงในรู ป ที่ 1 และมี ร ายละเอี ย ด
กระบวนการดาเนินงานวิจัยดังนี้
(1) ทาการตรวจสอบองค์ประกอบทางเคมีด้วยเทคนิคการเรือง
รังสี เอกซ์ (XRF) ของวั ต ถุ ดิ บ ที่ ใ ช้ ในงานวิ จั ย ได้ แ ก่ ดิ น ด าแม่ ท ะ
เปลือกไข่ไก่ และชานอ้อย
(2) การเตรี ย มอั ต ราส่ ว นผสมเนื้ อ ดิ น โดยใช้ ท ฤษฎี เชิ งเส้ น
(Line Blend) เป็นการกาหนดอัตราส่วน เป็นแบบอัตราส่วนโดย
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น้าหนัก ซึ่งจะเริ่มกาหนดจากดินดาแม่ทา 100 เปอร์เซ็นต์ และสาร
ตั ว เติ ม เปลื อ กไข่ ไ ก่ บ ดละเอี ย ดร้ อ ยละ 0 จากนั้ น ท าการเพิ่ ม
อัตราส่วนของเปลือกไข่ไก่ 10, 20 และ 30 ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 อัตราส่วนผสมเนื้อดินปั้นระหว่างดินดาแม่ทะ เปลือกไข่
ไก่และชานอ้อย
สูตร
1-0 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6
ดินดาแม่ทะ 100 95 90 85 80 75 70
เปลือกไข่ไก่
0
5 10 15 20 25 30
(3) ทาการบดผสมเนื้อดินปั้นทั้ง 6 สูตร จากนั้นทาการอัดขึ้น
รูปแท่งทดสอบแม่พิมพ์ปูนปลาสเตอร์
(4) น าแท่ งทดสอบที่ ได้ ไปเผาที่ อุ ณ หภู มิ 1100, 1150 และ
1200 องศาเซลเซียส ทาการเผาแท่งทดสอบดินดาแม่ทะร้อยละ
100 เผาอุณหภูมิ 1250 องศาเซลเซียส
(5) ตรวจสอบสมบั ติ ค วามแกร่ ง ของเนื้ อ ดิ น หลั ง การเผา
เปรียบเทียบกับ เนื้ อดิน ที่ไม่ได้ เติ มเปลือกไข่ที่ เผาที่อุณ ภูมิ 1250
องศาเซลเซียส
(6) เลือกอุณหภูมิการเผาและอัตราส่วนผสมเนื้อดินปั้นที่ผสม
เปลือกไข่ที่ให้ความแกร่งใกล้เคียงกับเนื้อดินที่ไม่ได้เติมเปลือกไข่ที่
เผาที่ อุ ณ ภู มิ 1250 องศาเซลเซี ย ส ไปศึ ก ษาการเติ ม ชานอ้ อ ยที่
ปริมาณ 0, 10, 20 และ 30 ร้อยละโดยปริมาตร
(7) ตรวจสอบสมบัติ ความแกร่ง การหดตัว การดูดซึมน้าและ
น้าหนักหลังการเผา
(8) เปรียบสมบัติของเนื้อดินปั้นที่ผสมเปลือกไข่ไก่และชานอ้อย
และเนื้อดินปั้นที่ไม่ได้ทาการผสมหลังการเผาที่อุณหภูมิต่าง ๆ
(9) วิเคราะห์ผลและสรุปผลการทดลอง

รูปที่ 1 แผนภาพขั้นตอนการดาเนินงานวิจัย
6 ผลการวิจัยและการอภิปรายผลการวิจัย
6.1 ผลการตรวจสอบองค์ป ระกอบทางเคมี ข องวัตถุ ดิบ ด้วย
เทคนิคเอกซเรย์ฟลูออเรสเซน (X-ray fluorescence; XRF)
ในงานวิ จั ย นี้ ไ ด้ ส นใจท าการศึ ก ษาการเตรี ย มเซรามิ ก ที่ มี
ส่วนผสมของดินดาแม่ทะ เปลือกไข่ไก่และชานอ้อย จึงได้ทาการ
ตรวจสอบองค์ประกอบของธาตุ ของวัตถุดิบที่ใช้เตรียมเซรา เพื่อ
เป็นแนวทางในการคาดเดาสมบัติของเซรามิกจากส่วนผสมของดิน
ดาแม่ทะ เปลือกไข่ไก่และชานอ้อย ผลจากการตรวจองค์ประกอบ
ทางเคมีและปริมาณของธาตุที่ประกอบแสดงได้ดังตารางที่ 2 จาก
ตาราง พบ ว่ า องค์ ป ระกอบ ห ลั ก ของกากดิ น ด าแม่ ท ะ มี
องค์ประกอบหลักของธาตุที่อยู่ในเนื้อดิน คือ ซิลิกา (Si) และอะลูมิ
น า (Al) ใน ป ริ ม าณ ร้ อ ย ล ะ 48.77 แ ล ะ 14.25 ต าม ล าดั บ
นอกจากนี้ ยั งพบองค์ ป ระกอบของธาตุ โพแทสเซี ย ม (K) ร้ อยละ
6.75 เหล็ก (Fe) ร้อยละ 24.21 และแมงกานีส (Mn) ร้อยละ 0.19
จากการตรวจสอบองค์ประกอบทางเคมีของเปลือกไข่ ไก่ พบว่า มี
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................
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องค์ประกอบของธาตุแคลเซียม (Ca) สูงถึงร้อยละ 98.95 ซึ่งเป็น
องค์ ป ระกอบที่ ช่ว ยลดอุ ณ หภู มิ ก ารหลอมของเนื้ อ ดิ น และเมื่ อ
ตรวจสอบองค์ป ระกอบของชานอ้อยแห้ง พบว่า มี องค์ประกอบ
ของธาตุ ซิลิกา (Si) แคลเซียม (Ca) และเหล็ก (Fe) โดยพบปริมาณ
ของธาตุ Si สูงถึงร้อยละ 28.35

กราฟผลการเปรี ยบเที ย บค่ าความแกร่งแสดงรูป ที่ 2 จาก
รูปแสดงให้เห็นว่า ค่าความแกร่งของดินดาแม่ทะร้อยละ 100 เผาที่
อุณหภูมิ 1250 องศาเซลเซียสมีค่าความแกร่งสูงสุดอยู่ที่ 252.78
กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร และมีค่าลดลงเมื่ออุณ หภู มิการเผา
เพิ่มขึ้น เมื่อเติมเปลือกไข่ไก่พบว่าค่าความแกร่งของเซรามิกทุก ๆ
อุณ หภู มิ เผามี ค่ าความแกร่งน้ อ ยกว่าดิ น ด าร้อ ยละ 100 ที่ เผาที่
อุณหภูมิ 1250 องศาเซลเซียส เมื่อพิจารณาเซรามิกที่ผสมเปลือก
ไข่ที่อุ ณ หภูมิ เผา 1200 องศาเซลเซี ยส พบว่าค่าความแกร่งของ
เซรามิกมีค่าสูงสุดที่ปริมาณการเติมเปลือกไข่ไก่ร้อยละ 10 โดยมีค่า
ความแกร่งอยู่ที่ 185.52 กิโลกรัม ต่อ ตารางเซนติ เมตร เมื่ อเพิ่ ม
ปริมาณเปลือกไข่ไก่มากกว่าร้อยละ 10 ค่าความแกร่งของเซรามิกมี
ค่าลดลง

6.2 ผลการตรวจสอบสมบัติของเนื้อดินปั้น
6.2.1 ผลการตรวจสอบความแกร่งของเนื้อดิน
เมื่ อ น าเนื้ อ ดิ น ปั้ น ระหว่ างดิ น ด าแม่ ท ะและเปลื อ กไข่ ไก่ ใน
อัตราส่วนผสมต่าง ๆ ไปบดผสม ทาการขึ้นรูปแท่งทดสอบนาไปเผา
ที่ อุ ณ หภู มิ 1100, 1150 และ 1200 องศาเซลเซี ย ส และน าไป
ตรวจสอบสมบัติความแกร่งหลังการเผาเทียบกับดินดาแม่ทะที่เผาที่
อุณหภูมิ 1250 องศาเซลเซียส ได้ผลการทดสอบดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 องค์ประกอบทางเคมีของดินดา เปลือกไข่ไก่และชานอ้อย

องค์ประกอบทางเคมี (%)
สารประกอบ

Ti

Al

Si

Ca

Mg

K

Fe

Mn

Cr

ดินดาแม่ทะลาปาง

4.00

14.25

48.77

1.79

0.00

6.75

24.21

0.19

0.00

เปลือกไข่ไก่

-

-

-

98.95

-

-

-

-

-

ชานอ้อย

-

-

28.35

7.280

-

1.56

3.151

-

-

อุณ หภูมิเผา 1100 องศาเซลเซี ยส เซรามิกไม่สุกตัวและมี ความ
เปราะมากจนไม่สามารถวัดค่าความแกร่งได้
ตารางที่ 3 ค่าความแกร่งของเซรามิกมีอัตราส่วนผสมระหว่างดิน
ดาแม่ทะและเปลือกไข่ในอัตราส่วนในปริมาณต่าง ๆ เผาที่
อุณหภูมิ 1100 – 1200 องศาเซลเซียส เปรียบเทียบกับความ
แกร่งของดินดาแม่ทะร้อยละ 100 ที่เผาที่ 1250 องศาเซลเซียส

ความแกร่ง (กิโลกรัม/เซนติเมตร2)
อุณหภูมิการเผา (C)
ปริมาณ
เปลือกไข่ไก่ 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

ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงเลือกเซรามิกที่มีค่าความแกร่งสูงสุด ใน
ปริมาณการผสมเปลือกไข่ร้อยละ 10 15 และ 20 เผาที่อุณหภูมิ
1150 และ 1200 ไปทาการทดลองผสมชานอ้อยที่ปริมาณ 0 10
และ 30 ร้อยละโดยปริมาตร และนาไปทดสอบค่าความแกร่ง การ
ดูดซึมน้า การหดตัว และน้าหนักหลังเผาต่อไป

จากนั้นเมื่อพิจารณาค่าความแกร่งของเซรามิกที่ผสมเปลือก
ไข่ไก่ที่เผาที่อุณ หภูมิ 1150 องศาเซลเซียสพบว่า ค่าความแกร่ง
เพิ่ มขึ้นสูงสุดเมื่อเติ มเปลือกไข่ไก่ที่ ปริม าณร้อยละ 15 โดยมีค่ า
ความแกร่งอยู่ที่ 182.65 กิโลกรัม ต่อตารางเซนติ เมตร เมื่อเพิ่ ม
ปริ ม าณเปลื อ กไข่ ไ ก่ ม ากกว่ า ร้ อ ยละ 15 ค่ า ความแกร่ ง ขออง
เซรามิกมีค่าลดลง เมื่อพิจารณาค่าความแกร่งของเซรามิกที่ผสม
เปลือกไข่ไก่ที่เผาที่อุณหภูมิ 1100 องศาเซลเซียสพบว่า ค่าความ
แกร่งของเซรามิ ก ค่ าลดลงเมื่ อ เติ มเปลื อ กไข่ ไก่ จากการเตรีย ม
ชิ้ น งานพบว่ า ที่ ป ริ ม าณของการผสมเปลื อ กไข่ ไก่ ร้ อ ยละ 30 ที่

รูปที่ 2 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความแกร่งของเซรามิกที่
ผสมเนื้ อ ดิ น ด าและเปลื อ กไข่ ที่ อั ต ราส่ ว นต่ า ง ๆ เผาที่ อุ ณ หภู มิ
1100 - 1200 องศาเซลเซียส

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

544

ภาคบรรยาย

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ประจาปี พ.ศ. 2563 วันที่ 15 – 16 ธันวาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

จากการเตรี ย มเซรามิ ก ที่ มี อั ต ราส่ ว นผสมระหว่ า งดิ น ด า
เปลือกไข่และชานอ้อยในอัตราส่วนผสมของเปลือกไข่ในปริมาณ
10 15 และ 20 ร้อยละโดยมวล ชานอ้อยในปริมาณ 10 และ 30
ร้อ ยละโดยปริม าตร น ามาผสมให้ เข้ า กั น และท าการอั ด ขึ้ น รู ป
น าไปเผาที่ อุ ณ หภู มิ 1150 และ 1200 องศาเซลเซี ย ส จากนั้ น
น าไปตรวจสอบค่ าความแกร่ ง โดยเปรียบเที ยบกับ เซรามิ กที่ มี
อั ต ราส่ วนของดิ น ด าแม่ ท ะ 100% เผาที่ อุ ณ หภู มิ 1100-1250
องศาเซลเซียส ผลของค่าความแกร่งแสดงรูปที่ 3
จากการทดสอบ พบว่ า เมื่ อ เติ ม ชานอ้ อ ยเข้ า ไปในอั ต รา
ส่ว นผสมของเนื้ อ ดิ น ที่ มี ป ริม าณดิ น ด าร้ อ ยละ 85 เปลื อ กไข่ ไก่
ร้ อ ยละ 15 ค่ า ความแกร่ ง ของเซรามิ ก มี ค่ า เพิ่ ม ขึ้ น เมื่ อ เผาที่
อุ ณ หภู มิ 1150 องศาเซลเซี ย ส โดยค่ า ความแกร่ งสู งสุ ด อยู่ ที่
ปริมาณการเติมชานอ้อย 10% โดยปริมาตร โดยมีค่าความแกร่ง
อยู่ที่ 260.43 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร แต่เมื่อเพิ่มอุณหภูมิเผา
ไปที่ 1200 องศาเซลเซียส พบว่าค่าความแกร่งมีแนวโน้มลดลง
ทั้ งนี้ เนื่ องจากในอั ตราส่ว นผสม ดิ น ด าร้อ ยละ 85 เปลื อกไข่ ไก่
ร้ อ ยละ 15 และชานอ้ อ ยร้ อ ยละ 10 เผาที่ อุ ณ หภู มิ 1150
องศาเซลเซียสนั้น อาจจะเป็นอัตราส่วนที่เหมาะสมที่องค์ประกอบ
ภายในของเนื้อดินมีปริมาณของธาตุในวัตถุดิบที่เหมาะสมสาหรับ
การเผาที่ อุ ณ หภู มิ ก ารเผา 1150 องศาเซลเซี ย ส ที่ ท าให้ เนื้ อ
เซรามิกสามารถหลอมและยึดเกาะกันได้เป็นอย่างดี

รูปที่ 3 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความแกร่งของเซรามิกที่
ผสมเนื้อดินดาแม่ทะ เปลือกไข่ไก่และชานอ้อยที่อัตราส่วนต่าง ๆ
เผาที่อุณหภูมิ 1150 และ 1200 องศาเซลเซียส
6.2.2 ผลการตรวจสอบการดูดซึมน้าของเนื้อดิน
จากการเตรียมเซรามิกที่มีอัตราส่วนผสมระหว่างดินดา
แม่ ท ะ เปลื อ กไข่ แ ละชานอ้ อ ยในอั ต ราส่ ว นผสมต่ า ง ๆ เผาที่
อุณหภูมิ 1150 และ 1200 องศาเซลเซียส แล้วนาไปตรวจสอบค่า
การดู ด ซึ ม น้ าของเซรามิ ก โดยเปรี ย บเที ย บกั บ เซรามิ ก ที่ มี
อั ต ราส่ ว นของดิ น ด าแม่ ท ะร้ อ ยละ 100 เผาที่ อุ ณ หภู มิ 1250
องศาเซลเซียส ผลจากการทดสอบค่าการดูด ซึมน้าของเซรามิกที่
เตรียมได้แสดงดังรูปที่ 4 โดยกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่า
การดูดซึมน้าของเซรามิกที่เผาที่อุณ หภูมิต่าง ๆ กับปริมาณของ
เปลือกไข่ไก่และชานอ้อย
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เปลือกไข่ไก่และชานอ้อยส่งผลให้น้าหนักหลังเผาของเซรามิกลด
ลงมากกว่าดินดาร้อยละ 100 โดยร้อยละการสูญเสียน้าหนักหลัง
เผาเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ 14-19
ดั งนั้ น จากผลการทดลอง พบว่ า ปริ ม าณการเติ ม
เปลือกไข่ไก่และชานอ้อยมีผลต่อการลดลงของน้าหนักหลังเผาของ
เซรามิ ก หากปริ ม าณชานอ้ อ ยและเปลื อ กไข่ ไ ก่ มี ป ริ ม าณที่
เหมาะสมจะมีผลให้น้าหนักหลังเผาของเซรามิกลดลง
6.3 ผลการเปรียบเทียบสมบัติของเนื้อดินปั้นสโตนแวร์ก่อนและ
หลังการพัฒนาเนื้อดิน
ผลจากการศึก ษาการอุณ หภูมิการเผาและการลดน้าหนั ก
หลังเผา ของดินดาแม่ทะจังหวัดลาปางโดยการเติมเปลื อกไข่ไก่
บดละเอี ย ดและชานอ้ อ ยแห้ ง โดยเติ ม เปลื อ กไข่ ไก่ ในเนื้ อ ดิ น ที่
ปริมาณ 10, 15 และ 20 ร้อยละโดยมวล เติมชานอ้อยเข้าไปที่
ปริมาณ 10, 20 และ 30 ร้อยละโดยปริมาตร เผาที่อุณหภูมิ 1150
และ 1200 องศาเซลเซี ย ส เพื่ อ ตรวจสอบสมบั ติ ความแกร่ ง
การดู ด ซึ ม น้ า และน้ าหนั ก หลั งเผาเพื่ อ เปรี ย บเที ย บสมบั ติ ข อง
เซรามิกที่มีอัตราส่วนผสมของเนื้อดินดาร้อยละ 100 ที่เผาอุณภูมิ
1250 องศาเซลเซี ย ส ซึ่ ง เป็ นอุ ณ หภู มิ เ ผาปกติ ข องสถาน
ประกอบการในจังหวัดลาปาง พบว่า การเติมเปลือกไข่ไก่และ

รูปที่ 4 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างการดูดซึมน้าของเซรามิก
ที่ผสมเนื้อดินดาแม่ทะ เปลือกไข่ไก่และชานอ้อยที่อัตราส่วนต่าง ๆ
เผาที่อุณหภูมิ 1150 และ 1200 องศาเซลเซียส
จากผลการทดลอง พบว่าดินดาร้อยละ 100 เผาที่อุณหภูมิ 1100 1250 องศาเซลเซียส มีค่าการดูดซึมน้าอยู่ที่ร้อยละ 2.84 และเมื่อ
ลดอุณหภูมิการเผาไปที่ 1200 และ 1150 องศาเซลเซียส พบว่า
ค่าการดู ดซึ ม น้าของเซรามิ กมีแนวโน้ม เพิ่ม ขึ้น โดยอยู่ที่ ร้อยละ
5.59 และ 9.25 ตามลาดับ เมื่อเติมเปลือกไข่ไก่และชานอ้อยเข้า
ไปในเนื้อดินและเผาที่อุณหภูมิ 1150 และ 1200 องศาเซลเซียส
พบว่า การเติมเปลือกไข่ไก่และชานอ้อยมีผลต่อการดูดซึมน้าของ
เซรามิ ก หากปริ ม าณชานอ้ อ ยและเปลื อ กไข่ ไ ก่ มี ป ริ ม าณที่
เหมาะสมจะมีผลให้ค่าการดูดซึมน้าของเซรามิกลดลงได้แม้เผา
เซรามิ ก ที่ อุ ณ ห ภู มิ ไม่ สู ง มากนั ก ซึ่ ง เมื่ อเป รี ย บ เที ย บ ค่ า
การดูดซึมน้ากับดินดาร้อยละ 100 พบว่า การเติมเปลือกไข่และ
ชานอ้อยทาให้ ค่าการดูดซึม น้าของเซรามิกมีค่าเพิ่ มขึ้นเล็กน้ อย
โดยอัตราส่วนผสมของเนื้อดินที่มี ปริมาณดินดาแม่ทะร้อยละ 80
เปลื อ กไข่ ไก่ ร้ อ ยละ 20 และชานอ้ อ ยร้ อ ยละ 10 เผาที่ 1150
องศาเซลเซียส จะให้ค่าการดูดน้าต่าสุดอยู่ที่ร้อยละ 3.85
6.2.3 ผลการตรวจสอบน้าหนักหลังการเผาของเนื้อดิน
เมื่อนาเซรามิกที่เตรียมได้จากดินดาแม่ทะ ผสมเปลือก
ไข่ไก่และชานอ้อยในอัตราส่วนต่าง ๆ เผาที่อุณหภูมิ 1150 และ
1200 องศาเซลเซียส นาไปตรวจสอบค่าการสูญเสียน้าหนักหลัง
เผาของเซรามิก โดยเปรียบเทียบกับเซรามิกที่มีอัตราส่วนของดิน
ดาแม่ทะร้อยละ 100 เผาที่อุณหภูมิ 1100-1250 องศาเซลเซียส
กราฟความสั ม พั น ธ์ระหว่ างค่ าการสูญ เสี ย น้ าหนั กหลั งเผาของ
เซรามิ กที่เผาที่อุณ หภูมิ ต่าง ๆ กั บปริมาณของเปลือกไข่ไก่และ
ชานอ้อยแสดงได้ดังรูปที่ 5
จากการตรวจสอบค่ า การสู ญ เสี ย น้ าหนั ก หลั งเผา
พบว่า ดินดาร้อยละ 100 ที่เผาที่อุณหภูมิ 1250 องศาเซลเซียส มี
น้าหนักหลังเผาลดลงร้อยละ 10.87 และเมื่อลดอุณหภูมิการเผาไป
ที่ 1200 และ 1150 องศาเซลเซียส พบว่า การลดลงของน้าหนัก
หลั งเผาของเซรามิ ก มี แ นวโน้ ม ลดลงเล็ ก น้ อ ย โดยอยู่ ที่ ร้อ ยละ
10.81 และ 9.84 ตามลาดับ เมื่อเติมเปลือกไข่ไก่และชานอ้อยเข้า
ไปในเนื้อดินและเผาที่อุณหภูมิ 1200 และ 1150 องศาเซลเซียส
และเปรียบเทียบการลดลงของน้าหนักหลังเผา กับดินดาร้อยละ
100 ที่ เผาที่ อุ ณ หภู มิ เท่ า กั น พบว่ า ที่ ทุ ก ๆ ปริ ม าณการเติ ม
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(2) เซรามิ ก ที่ มี อั ต ราส่ ว นของเนื้ อ ดิ น ด าร้ อ ยละ 85 เปลื อ กไข่
ร้ อ ย ล ะ 15 ชาน อ้ อ ย ร้ อ ย ล ะ 10 เผ าที่ อุ ณ ห ภู มิ 1200
องศาเซลเซี ย ส และ (3) เซรามิ ก ที่ มี อั ต ราส่ ว นของเนื้ อ ดิ น ด า
ร้ อ ยละ 85 เปลื อ กไข่ ร้ อ ยละ 15 ชานอ้ อ ยร้ อ ยละ 10 เผาที่
อุณหภูมิ 1150 องศาเซลเซียส โดยผลการเปรียบเทียบสมบัติกับ
เนื้อดินดาแสดงได้ดังตารางที่ 4 พบว่า เซรามิกที่มีอัตราส่วนผสม
ของเนื้อดินดาร้อยละ 85 เปลือกไข่ร้อยละ 15 ชานอ้อยร้อยละ
10 เผาที่อุณหภูมิ 1150 องศาเซลเซียส มีค่าน้าหนักหลังเผาลดลง
มากกว่า มีค่าความแกร่งสูงกว่า อีกทั้งยังมีค่าการหดตัวและการ
ดูดซึมน้าใกล้กับดินดาร้อยละ 100 ที่เผาที่ 1250 องศาเซลเซียส
มากที่สุด

รูปที่ 5 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าการสูญเสี ยน้าหนัก
หลั งเผาของเซรามิ ก ที่ ผ สมเนื้ อ ดิ น ด าแม่ ท ะ เปลื อ กไข่ ไ ก่ แ ละ
ชานอ้ อ ยที่ อั ต ราส่ ว นต่ า ง ๆ เผาที่ อุ ณ หภู มิ 1150 และ 1200
องศาเซลเซียส

7 สรุปผลการทดลอง
ในงานวิจัยนี้ศึกษาการลดอุณภูมิการเผาและน้าหนักหลังเผา
ของเนื้อดิน ปั้ นสโตนแวร์ โดยใช้วัต ถุดิบหลักได้แก่ ดินดาแม่ท ะ
จังหวัด ล าปาง ที่ ใช้ อุ ณ หภู มิ เผาปกติ ในสถานประกอบการณ์ ที่
อุ ณ หภู มิ 1250 องศาเซลเซี ย ส โดยท าการศึ ก ษาทดลองผสม
เปลือกไข่ไก่และชานอ้อยในดินดาแม่ทะและเปรียบเทียบสมบัติ
หลังการเผาที่อุณหภูมิ 1100 – 1200 องศาเซลเซียส จาก
การศึกษาค่าความแกร่งของเซรามิก พบว่า การเติมเปลือกไข่
ไก่และชานอ้อยมีผลต่อค่าความแกร่งของเซรามิก

ชานอ้ อ ยในอั ต ราส่ ว นและเผาในอุ ณ หภู มิ ที่ เหมาะสมต่ อ
ปริมาณเนื้อดินดา จะสามารถลดอุณหภูมิเผาของเนื้อดินดาได้ โดย
สมบัติความแกร่ง การหดตัว การดูดซึมน้า และการสูญเสียน้าหนัก
หลั งเผา มี ค่ า เที ย บเท่ ากั บ ดิ น ด าร้อ ยละ 100 ที่ เผาอุ ณ หภู มิ สู ง
1250 องศาเซลเซียส
โดยในงานวิจัยนี้ พบว่า มีเนื้อดิน 3 สูตรที่มีสมบัติ ของเซรา
มิกที่ดีใกล้เคียงกับเนื้อดินดาแม่ทะร้อยละ 100 ได้แก่ (1) เซรามิก
ที่ มี อั ต ราส่ ว นของเนื้ อ ดิ น ด าร้ อ ยละ 90 เปลื อ กไข่ ร้ อ ยละ 10
ชานอ้ อ ยร้ อ ยละ 30 เผาที่ อุ ณ หภู มิ 1200 องศาเซลเซี ย ส

ตารางที่ 4 เปรียบเทียบสมบัติที่ดที ี่สุดของเซรามิกที่มีอัตราส่วนผสมของดินดาแม่ทะ เปลือกไข่ และชานอ้อยกับสมบัติของเซรามิกที่มอี ัตรา
ส่วนผสมของดินดาร้อยละ 100
ส่วนผสม
อุณหภูมิเผา
ความแกร่ง การดูดซึมน้า การสูญเสียน้าหนักหลังเผา
(กก./ตร.ซม.)
(%)
(%)
(C)
ดินดา100%
1250
252.78
2.84
10.87
ดินดา 90% เปลือกไข่ 10%
1200
218.36
4.75
14.47
ชานอ้อย 30%
ดินดา 85% เปลือกไข่ 15%
1200
158.15
4.94
15.42
ชานอ้อย 10%
เนื้อดิน 85% เปลือกไข่ 15%
1150
260.43
5.00
18.38
ชานอ้อย 10%
โดยพบว่าเมื่อเติมเปลือกไข่ไก่และชานอ้อยในเนื้อดินในปริมาณที่
เหมาะสม จะส่งผลให้ค่าความแกร่งของเซรามิกมีค่าเพิ่ มขึ้น ใน
งานวิ จั ย นี้ พบว่ า เซรามิ ก ที่ มี ส่ ว นผสมของดิ น ด าร้ อ ยละ 85
เปลือกไข่ไก่ร้อยละ 15 ชานอ้อยร้อยละ 10 เผาที่อุณหภูมิ 1150
องศาเซลเซียสนั้นจะท าให้ค่าความแกร่งสูงสุดโดยมีค่า มากกว่า
ดินดาร้อยละ 100 ที่เผาที่อุณ หภูมิ 1250 เมื่อทดสอบค่าการดูด
ซึมน้าของเซรามิก พบว่า การเติมเปลือกไข่ไก่และชานอ้อยส่งผลมี
ผลต่อค่าการดูดซึมน้าของเซรามิก โดยหากเติมเปลือกไข่ไก่และ

ชานอ้อยในปริมาณที่เหมาะสม จะส่งผลให้ค่าการดูดซึมน้าของ
เซรามิกมีค่าลดลง
นอกจากนั้นจากการทดลองยังพบว่าการเติมเปลือกไข่ไก่และ
ชานอ้อยมีผลต่อการลดลงของน้าหนักหลั งเผาของเซรามิก จาก
การทดสอบค่าการสูญเสียน้าหนักหลังเผา พบว่า ดินดาร้อยละ
100 ที่เผาที่อุณหภูมิ 1250 องศาเซลเซียส มีน้าหนักหลังเผาลดลง
ร้อยละ 10.87 และเมื่อลดอุณหภูมิการเผาไปที่ 1200 และ 1150
องศาเซลเซียส พบว่า การลดลงของน้าหนักหลังเผาของเซรามิกมี
แนวโน้ ม ลดลงเล็ ก น้ อ ย โดยอยู่ ที่ ร้ อ ยละ 10.81 และ 9.84
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ตามลาดับ เมื่อเติมเปลือกไข่ไก่และชานอ้อยเข้าไปในเนื้อดินและ
เผาที่อุณหภูมิ 1200 และ 1150 องศาเซลเซียส และเปรียบเทียบ
การลดลงของน้ าหนั ก หลั งเผา กั บ ดิ น ด าร้ อ ยละ 100 ที่ เผาที่
อุณหภูมิเท่ากัน พบว่า ที่ทุก ๆ ปริมาณการเติมเปลือกไข่ไก่และ
ชานอ้อยส่งผลให้น้าหนักหลังเผาของเซรามิกลดลงมากกว่าดินดา
ร้อยละ 100 โดยร้อยละการสูญเสียน้าหนักหลังเผาเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่
ร้อยละ 14-19
ผลจากการศึ กษาในงานวิจัยนี้พ บว่า การเติ มเปลื อกไข่ไก่
และชานอ้อยในเนื้ อดินปั้ น จะช่วยลดอุณ ภูมิ การเผาของเนื้อดิ น
ปั้นสโตนแวร์ได้ถึง 100 องศาเซลเซียส โดยลดลงจากอุณหภูมิการ
เผา 1250 องศาเซลเซี ย ส อยู่ ที่ อุ ณ หภู มิ ก ารเผา 1150 องศา
เซลเซียส โดยที่สมบัติความแกร่ง การดูดซึมน้า มีค่าใกล้เคียงกับ
เนื้อดินที่ยังไม่ได้พัฒนา และการเติมเปลือกไข่ไก่และชาญอ้อยจะ
ทาให้น้าหนักหลังเผาของเซรามิกลดลง เมื่อเทียบกับเนื้อดินดาแม่
ทะร้ อ ยละ 100 ซึ่ งอั ต ราส่ ว นผสมของเนื้ อ ดิ น จากการวิ จั ย เชิ ง
ทดลองในงานวิจัยนี้ที่ให้ค่าการทดสอบที่ดีที่สุด คือ เซรามิ กที่มี
อัตราส่วนผสมของเนื้อดิน ดาแม่ทะร้อยละ 85 เปลือกไข่ร้อยละ
15 ชานอ้อยร้อยละ 10 โดยปริมาตร เผาอุณ หภูมิ 1150 องศา
เซลเซียส
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การคัดเลือกเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ที่มีความสามารถในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย
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 กาลัง2
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2ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์

บทคัดย่อ
โรคขอบใบแห้งของข้าวมีสาเหตุจากเชื้อแบคทีเรีย Xanthomonas oryzae pv. oryzae สร้างความเสียหายอย่างมากต่อผลผลิต
ข้าว งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์ในการคัดเลือกแบคทีเรียปฏิปักษ์ที่มีความสามารถในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียสาเหตุโรคขอบใบแห้งของข้าวใน
ระดับห้องปฏิบัติการด้วยเทคนิค agar plate inhibition assay พบว่าแบคทีเรียปฏิปักษ์ไอโซเลต N1 มีความสามารถในการยับยั้งเชื้อสาเหตุ
โรคสูงสุด โดยมีขนาดความกว้างของบริเวณยับยั้งเท่ากับ 1.73 เซนติเมตร การทดสอบประสิทธิภาพของแบคทีเรียปฏิปักษ์ไอโซเลต N1 ในการ
ยั บ ยั้ ง เชื้ อ แบคที เรี ย สาเหตุ โรคขอบใบแห้ ง ของข้ า วด้ ว ยเทคนิ ค paper disc diffusion ผลการทดลองพบว่ า แบคที เรี ย ปฏิ ปั ก ษ์ N1
มีความสามารถในการยับยั้งสูงสุด โดยมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางบริเวณยับยั้ง 4.76 เซนติเมตร แตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติกับสารชีวภัณฑ์
แบคทีเรีย BS-DOA24 ในการทดสอบความทนทานของแบคทีเรีย ปฏิปักษ์ต่อสารเคมีทางการเกษตร พบว่าแบคทีเรียปฏิปักษ์ ไอโซเลต N1
สามารถทนทานสารเคมีทางการเกษตร ได้แก่ สารเคมีกลุ่มกาจัดโรค กาจัด แมลง และกาจัดวัชพืชที่ได้ทาการทดสอบ ยกเว้นพาราควอต
การจัดจาแนกชนิดแบคทีเรียปฏิปักษ์ด้วยการตรวจสอบลักษณะทางสัณฐานวิทยา พบว่าเป็นเชื้อแบคทีเรีย Bacillus sp. และการจาแนกชนิด
ทางชี ว โมเลกุ ล ด้ ว ยการศึ ก ษาล าดั บ นิ ว คลี โอไทด์ บ ริ เวณยี น 16S rRNA พบมี ค วามใกล้ เคี ย งกั บ เชื้ อ แบคที เรี ย Bacillus subtilis หรื อ
Bacillus amyloliquefaciens
คาสาคัญ: 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 BSDOA24. 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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ปฏิ ปั กษ์ ที่ ถูก คั ด เลือ กจะน ามาจัด จาแนกชนิ ด ด้ วยการตรวจสอบ
ลัก ษณะทางสั ณ ฐานวิทยาและวิธีท างชี วโมเลกุ ล รวมทั้ งยั งมี ก าร
ทดสอบความทนทานต่อสารเคมีของแบคทีเรียปฏิปักษ์ ซึ่งงานวิจัยนี้
สามารถนาไปพัฒ นาใช้ในทางการเกษตรเพื่ อเป็นทางเลือกในการ
ควบคุมโรคขอบใบแห้งของข้าวให้กับเกษตรกรได้ในอนาคต

1. บทนา
ข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจและเป็นแหล่งอาหารที่สาคัญของโลก
ส่ ว นใหญ่ ป ระชากรกว่ า ครึ่ ง โลกที่ บ ริ โ ภคข้ า วเป็ น อาหารหลั ก
โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ งประชากรในเอเชี ย มากกว่ า 90 เปอร์ เซ็ น ต์ ที่
บริโภคข้าวเป็นอาหารหลัก ถึงแม้ว่าความต้องการของข้าวมีเพิ่มขึ้น
อย่ า งต่ อ เนื่ อ งทั่ ว โลก แต่ ศั ก ยภาพการผลิ ต ข้ า วถู ก คุ ก คามอย่ า ง
ต่อเนื่องโดยมีสาเหตุจากศัตรูพืช เช่น แบคทีเรีย เชื้อรา ไวรั ส และ
แมลง [1,2] ผลผลิตข้าวได้รับความเสียหายจากการเกิดโรคขอบใบ
แห้งของข้าวเป็นจานวนมาก ส่วนมากจะเกิดโรคในแถบเขตร้อนชื้น
และเขตอบอุ่น มีรายงานการเกิดโรคอย่างกว้างขวางทั่วเอเชียและได้
กลายเป็ น หนึ่ งในสามของโรคข้ าวที่ ร้ายแรงท าให้ เกิ ดการสู ญ เสี ย
ผลผลิตอย่างมากทุกปี ส่งผลกระทบต่อ การเกษตรและความมั่นคง
ด้านทรัพยากรอาหารทั่วโลก [3]
โรคขอบใบแห้ ง ของข้ า วมี เ ชื้ อ สาเหตุ จ ากแบคที เ รี ย
แ ก ร ม ล บ Xanthomonas oryzae pv. oryzae พ บ ได้ อ ย่ า ง
แพร่หลายในสายพันธุข์ ้าวต่าง ๆ ทั่วโลก ซึ่งมีรายงานการพบโรคครั้ง
แรกในประเทศญี่ปุ่นช่วงระหว่างปี ค.ศ. 1884-1885 และมีรายงาน
การเกิด โรคในประเทศอื่น ๆ โรคนี้ เป็ น โรคข้ าวที่ สาคัญ ต่ อหลาย
ประเทศในเอเชีย [4] เชื้อสาเหตุโรคสามารถเข้าทาลายพืชทางท่ อ
ลาเลียงทาให้พืชบริเวณขอบใบหรือส่วนปลายใบมีสีแหลืองแล้วเหี่ยว
แห้งในที่สดุ [5] โรคนี้สามารถเกิดได้ในทุกช่วงระยะการเจริญเติบโต
ของข้าวและก่อ ให้ เกิด การสูญ เสียผลผลิต จากการเกิ ดโรค 20-30
เปอร์เซ็นต์ ในกรณีเกิดการระบาดของเชื้ออย่างรุน แรงอาจสูญเสีย
ผลผลิตมากถึง 80 เปอร์เซ็นต์ โดยการเกิดความรุนแรงของโรคจะ
ขึ้น อยู่กับ ระยะการเจริญ ของข้าว ความไวต่อการเกิดโรคของสาย
พันธุ์ข้าวและสภาพแวดล้อมที่ทาการเพาะปลูก [6] ปัจจุบันมีการ
แนะนาให้ใช้สารเคมีเพื่อใช้ควบคุมโรค แต่การใช้สารเคมีปริมาณมาก
เกินไปทาให้มีข้อเสียหลายประการ เช่น ทาให้ส ารเคมีตกค้างส่งผล
เสี ย ต่ อ ระบบนิ เ วศและสุ ข ภาพของทั้ ง เกษตรกรและผู้ บ ริ โ ภค
ค่าใช้จ่ายสูง และทาให้เชื้อสาเหตุโรคมีความต้านทานมากขึ้น [7]
จึ งมี ก ารศึ ก ษาจุ ลิ น ทรี ย์ ป ฏิ ปั ก ษ์ ในการควบคุ ม โรคข้ า ว เพื่ อ การ
ควบคุ ม โรคอย่ างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและเป็ น มิ ต รต่ อ สิ่ งแวดล้ อ ม ซึ่ ง
จุลินทรีย์ปฏิปักษ์สามารถยับยั้งโรคพืชโดยกลไกต่ าง ๆ ได้แก่ การ
แข่งขัน การเป็ นปฏิปักษ์ หรือการชักนาระบบต้านทานต่อเชื้อโรค
ของพืช [8]
งาน วิ จั ย นี้ จึ งได้ ศึ ก ษ า ก ารคั ด เลื อ ก แ ล ะ ท ด ส อ บ
ประสิทธิภาพของแบคทีเรียปฏิปักษ์ในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียสาเหตุ
โรคขอบใบแห้งของข้าวในระดับห้องปฏิบัติด้วยเทคนิค agar plate
inhibition assay แ ล ะ paper disc diffusion ซึ่ ง แ บ ค ที เรี ย

2. ขอบเขตงานวิจัย
ศึกษาการคัดเลือกเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ที่มีความสามารถในการ
ยับ ยั้ งเชื้ อ สาเหตุ โรคขอบใบแห้ งของข้ าวด้ วยเทคนิ ค agar plate
inhibition assay และทดสอบประสิทธิภาพของแบคทีเรียปฏิปักษ์
ในการยับยั้งเชื้อสาเหตุโรคขอบใบแห้งของข้าวด้วยเทคนิค paper
disc diffusion รวมทั้ ง การทดสอบความทนทานต่ อ สารเคมี ท าง
การเกษตรของแบคที เ รี ย ปฏิ ปั ก ษ์ แ ละการจั ด จ าแนกชนิ ด ของ
แบคทีเรียปฏิปักษ์ด้วยการศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาและวิธี
ทางชีวโมเลกุล

3. อุปกรณ์และวิธีการทดลอง
3.1 การเตรียมและการเก็บรักษาเชื้อทดสอบ
เชื้อแบคทีเรีย X. oryzae pv. oryzae สาเหตุโรคขอบใบแห้ ง
ของข้าว ได้รับ ความอนุเคราะห์ จากกรมวิชาการเกษตร และเชื้ อ
แบคที เรีย ปฏิ ปั ก ษ์ ที่ ใช้ ในการทดสอบได้ รับ ความอนุ เคราะห์ จาก
สถาบั น วิ จั ย วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี แ ห่ งประเทศไทย (วว.)
ซึ่ งเชื้ อ แบคที เรี ย ทั้ งหมดจะถู ก เก็ บ ในกลี เซอรอล 20 เปอร์ เซ็ น ต์
ที่อุณหภูมิ -80 องศาเซลเซียส เมื่อนาเชื้อแบคทีเรียมาใช้งานจะขีด
เชื้อลงบนอาหาร nutrient glucose agar (NGA) บ่มที่อุณหภูมิ 30
องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24-48 ชั่วโมง
3.2 การคัดเลือกแบคทีเรียปฏิปักษ์ที่มีความสามารถในการยับยั้ง
เชื้อแบคทีเรีย Xanthomonas oryzae pv. oryzae สาเหตุโรค
ขอบใบแห้ ง ของข้ าวในระดั บ ห้ อ งปฏิ บั ติก ารด้ วยเทคนิ ค agar
plate inhibition assay
การคัด เลื อกแบคที เรียปฏิ ปั กษ์ ที่ สามารถยับ ยั้งเชื้ อแบคที เรีย
สาเหตุโรคขอบใบแห้งของข้าวด้วยเทคนิค agar plate inhibition
assay โดยเตรี ย มเซลล์ แ ขวนลอย X. oryzae pv. oryzae ในน้ า
กลั่นปลอดเชื้อให้ได้ความเข้มข้นเซลล์ 109 CFU/mL นามาผสมกับ
อาหารเลี้ยงเชื้อ NGA ที่มีอุณหภูมิประมาณ 45 องศาเซลเซียส ใน
อั ต ราส่ ว น 1:10 แล้ ว เทลงบนจานอาหารเลี้ ย งเชื้ อ ปริ ม าตร 20
มิลลิลิตร/จาน ปล่อยให้อาหารแข็งและผิวหน้าแห้ง จากนั้นจึงขีดเชื้อ
แบคทีเรียปฏิปักษ์ที่มีอายุ 24 ชั่วโมง ลงบนจานอาหารที่เตรียมไว้
โดยขีดเป็นลักษณะเส้นตรงยาวประมาณ 2 เซนติเมตร บ่มที่อุณหภูมิ
30 องศาเซลเซี ยส เป็ น เวลา 24 ชั่วใมง สั งเกตและบั น ทึก ผลการ
ทดลองโดยวัด ขนาดบริเวณยับ ยั้งในหน่วยเซนติ เมตร นาข้อ มูล ที่
ได้ ม าวิ เ ค ร าะห์ ผ ล ท างส ถิ ติ ด้ วย วิ ธี One-way anova แ ล ะ
เปรียบเทียบความแตกต่ างของค่าเฉลี่ย ด้วยวิธี DMRT (Duncan's
Multiple Range Test) โดยใช้โปรแกรม SPSS Version 26
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เซลล์และเอนโดสปอร์ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ และลักษณะโคโลนีบน
จานอาหารเลี้ยงเชื้อ NGA และวิธีทางชีวโมเลกุลโดยสกัดดีเอ็นเอ
ของแบคที เรี ย ปฏิ ปั ก ษ์ เพื่ อ ศึ ก ษาล าดั บ นิ ว คลี โ อไทด์ บ ริ เวณยี น
16S rRNA เพิ่ ม ป ริ ม าณ ดี เอ็ น เอ ด้ วย 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 ไมโครลิ ต ร (10 μM), Taq DNA polymerase 0.5 ไมโครลิ ต ร,
DNA template 1 ไมโครลิ ต ร และ water nuclease free 15
ไมโครลิ ต ร ให้ ได้ ป ริ ม าตรสุ ด ท้ า ย 25 ไมโครลิ ต ร น าเข้ า เครื่ อ ง
thermal cycle ( Applied Biosystems รุ่ น Veriti 96-well,
United States) โดยมี ร ายละเอี ย ด ดั ง นี้ ขั้ น ตอนที่ 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 นาที
ขั้ น ตอนที่ 4 extension อุ ณ หภู มิ 72 องศาเซลเซี ย ส เป็ น เวลา
30 วิ น า ที แ ล ะ ขั้ น ต อ น ที่ 5 final extension อุ ณ ห ภู มิ 72
องศาเซลเซีย ส เป็น เวลา 7 นาที แล้วทิ้ งไว้ให้ เย็น ลงที่อุ่ ณ หภู มิ 4
องศาเซลเซียส [9] จากนั้นนาผลผลิตดีเอ็นเอที่ได้ผสมกับ loading
dye มาแยกขนาดด้ วยวิ ธีอี เล็ ค โตรโฟริ ซิ ส (electrophoresis) ใน
เจลอะกาโรสความเข้ ม ข้ น 1 เปอร์ เซ็ น ต์ ภายใต้ ส ภาพ 1X TAE
buffer ที่กระแสไฟฟ้า 100 โวลต์ เป็นเวลา 30 นาที แล้วตรวจสอบ
แถบ DNA ด้วยเครื่อ ง gel documentation (GENE GENIUS Bio
Imaging System) จากนั้ น ส่ ง PCR product ไปวิ เคราะห์ ล าดั บ
นิวคลีโอไทด์

3.3 การทดสอบประสิทธิภาพของแบคทีเรียปฏิปักษ์ในการยับยั้ง
เชื้อแบคทีเรีย Xanthomonas oryzae pv. oryzae สาเหตุโรค
ขอบใบแห้งของข้าวในระดับห้องปฏิบัติการด้ วยเทคนิค paper
disc diffusion
เตรี ย มเซลล์ แ ขวนลอย X. oryzae pv. oryzae ความ
เข้มข้นเซลล์ 108 CFU/mL ใช้ไม้ swab ที่ผ่านการนึง่ ฆ่าเชื้อจุ่มลงใน
เซลล์แขวนลอยเชื้อแบคทีเรีย X. oryzae pv. oryzae มาเกลี่ยเชื้อ
ลงบนจานอาหารเลี้ยงเชื้อ NGA ปล่อยให้ผิวหน้าอาหารแห้ง จากนั้น
เตรียมเซลล์แขวนลอยเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ไอโซเลต N1 ในน้ากลั่น
ปลอดเชื้ อ ให้ ได้ ค วามเข้ ม ข้ น เซลล์ 108 CFU/mL แล้ วหยดลงบน
paper disc ขนาดเส้นผ่าศูน ย์กลาง 6 มิลลิเมตร ที่ผ่านการนึ่งฆ่ า
เชือ้ แล้ว ปริมาตร 20 ไมโครลิตร ทิ้งไว้จนเซลล์แขวนลอยซึมทั่วแผ่น
แล้ ว จึ งน าไปวางลงบนจานอาหารเลี้ ย งเชื้ อ ที่ เตรีย มไว้ ดั งข้ างต้ น
โดยท าการทดลองเปรี ย บเที ย บกั บ positive control ได้ แ ก่
ชีวภั ณ ฑ์ แ บคที เรีย ปฏิปั กษ์ BS-DOA24 (50 กรัม ต่อ น้า 20 ลิต ร)
และสารเคมี ซิ งค์ ไทอะโซล (600 มิ ล ลิ ลิ ต รต่ อ น้ า 20 ลิ ต ร) และ
negative control ได้ แ ก่ น้ ากลั่ น ปลอดเชื้ อ บ่ ม ที่ อุ ณ หภู มิ 30
องศาเซลเซียส เป็นเวลา 48 ชั่วโมง สังเกตและตรวจสอบผลโดยวัด
ขนาดเส้ น ผ่ า ศู น ย์ ก ลางของบริ เ วณยั บ ยั้ งเป็ น หน่ ว ยเซนติ เมตร
วิเคราะผลทางสถิติเช่นเดียวกันกับข้อที่ 3.2
3.4 การทดสอบความทนทานต่ อ สารเคมี ท างการเกษตรของ
แบคทีเรียปฏิปักษ์ไอโซเลต N1
เตรียมเซลล์แขวนลอยเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ไอโซเลต N1
ความเข้ ม ข้ น เซลล์ 108 CFU/mL เกลี่ ย เชื้ อ ลงบนจานอาหาร
Nutrient agar (NA) ทิ้ งไว้ ให้ ห น้ าอาหารแห้ง และเตรีย มสารเคมี
ทางการเกษตรที่ใช้ในการทดสอบ ซึ่งแบ่งออกเป็นกลุ่มกาจัดโรคพืช
ได้แก่ อะมิโก้ (50 กรัมต่อน้า 20 ลิตร) ไทแบค (600 มิลลิลิตรต่อ
น้ า 20 ลิ ต ร) บี ม 75WP (15 กรั ม ต่ อ น้ า 20 ลิ ต ร) โอมั ย ซิ น
(40 มิลลิลิตรต่อน้า 20 ลิตร) และกรีนไดฟ์ 500EC (10 มิลลิลิตรต่อ
น้า 20 ลิตร) กลุ่มกาจัดวัชพืช ได้แก่ เลวินเอฟ (10 มิลลิลิตรต่อน้า
20 ลิตร) พาราควอต (600 มิลลิลิตรต่อน้า 60 ลิตร) และคลอแรค
(50 กรัมต่อน้า 20 ลิตร) กลุ่มกาจัดแมลง ได้แก่ โปรวาโด (1.5 กรัม
ต่อน้า 20 ลิตร) ในอัตราที่แนะนาโดยสารเคมีแต่ละชนิดนามาหยด
ลงบนกระดาษกรองขนาด 1X7 เซนติเมตร ที่ผ่านการนึ่งฆ่าเชื้อแล้ว
ปริมาตร 100 ไมโครลิตร ทิ้งไว้ให้สารเคมีแห้งหมาดทั่วแผ่นจึงนามา
วางลงในจานอาหารเลี้ยงเชื้อแบคทีเรี ยไอโซเลต N1 ที่เตรียมไว้ดัง
ข้างต้น บ่มที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 48 ชั่วโมง บันทึก
ผลการทดลองโดยสั งเกตบริ เวณยั บ ยั้ งที่ เกิ ด ขึ้ น บนจานอาหาร
ทดสอบ
3.5 การจาแนกชนิดของแบคทีเรียปฏิปักษ์ที่มีความสามารถใน
การยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย Xanthomonas oryzae pv. oryzae
สาเหตุโรคขอบใบแห้งของข้าวด้วยการตรวจสอบลักษณะทาง
สัณฐานวิทยาและวิธีทางชีวโมเลกุล
การจั ด จ าแนกชนิ ด ของแบคที เ รี ย ปฏิ ปั ก ษ์ โ ดยการ
ตรวจสอบลักษณะทางสัณฐานวิทยา ได้แก่ การติดสีแกรม ลักษณะ

4. ผลการทดลอง
4.1 การคัดเลือกแบคทีเรียปฏิปักษ์ที่มีความสามารถในการยับยั้ง
เชื้อแบคทีเรีย Xanthomonas oryzae pv. oryzae สาเหตุโรค
ขอบใบแห้งของข้าวด้วยเทคนิค agar plate inhibition assay
การคัดเลื อกแบคที เรีย ปฏิ ปั กษ์ ที่ มี ค วามสามารถในการ
ยับ ยั้ งเชื้ อ สาเหตุ โรคขอบใบแห้ งของข้ าวด้ วยเทคนิ ค agar plate
inhibition assay โดยแบคทีเรียปฏิปักษ์ที่ใช้ทดสอบจานวน 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 พบว่า แบคที เรี ย ปฏิ ปั ก ษ์ ไอโซเลต N1 สามารถยั บ ยั้ งเชื้ อ
สาเหตุโรคขอบใบแห้งของข้าวได้สูงสุดแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติกับ ไอโซเลตอื่น ๆ โดยมีค วามกว้างของบริเวณยับยั้ งเท่ ากั บ
1.73 เซนติเมตร รองลงมาได้ แก่ แบคทีเรียปฏิ ปัก ษ์ไอโซเลต N2,
LK2.2, LK2.1 และ 1.9 โดยมี ความกว้ างของบริเวณยับ ยั้ งเท่ ากั บ
1.4, 0.80, 0.77 และ 0.67 เซนติ เ มตร ตามล าดั บ ซึ่ ง สามารถ
สังเกตเห็นบริเวณยับยั้งที่อยู่บริเวณรอบเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ ส่วน
ไอโซเลตอื่น ๆ ไม่สามารถยับยั้งได้ (ตารางที่ 1, ภาพที่ 1)
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4.2 การทดสอบประสิทธิภาพของแบคทีเรียปฏิปักษ์ในการยับยั้ง
เชื้อแบคทีเรีย Xanthomonas oryzae pv. oryzae สาเหตุโรค
ขอบใบแห้งของข้าวในด้วยเทคนิค paper disc diffusion
การทดสอบประสิทธิภาพของเชื้อแบคทีเรียปฏิ ปักษ์ไอโซ
เลต N1 ในการยั บ ยั้ งเชื้ อ สาเหตุ โรคขอบใบแห้ งของข้ า วด้ ว ยวิ ธี
paper disc diffusion พบว่ า เชื้ อ แบคที เรีย ปฏิ ปั ก ษ์ ไอโซเลต N1
สามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรียสาเหตุโรคขอบใบแห้งของข้าวได้ดีที่สุด
แตกต่ า งอย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ กั บ การใช้ ชี ว ภั ณ ฑ์ แ บคที เรี ย
BS-DOA24 โดยมี ข นาดเส้ น ผ่ า ศู น ย์ ก ลางบริ เวณยั บ ยั้ งได้ เท่ า กั บ
4.76 เซนติ เมตร และ 2.06 เซนติ เมตร ตามล าดั บ ส่ วนสารเคมี
ซิ งค์ ไทอะโซลไม่ ส ามารถยั บ ยั้ งเชื้ อ สาเหตุ โรคขอบใบแห้ งข้ าวได้
(ตารางที่ 2, ภาพที่ 2)

ตารางที่ 1 การคัดเลือกแบคทีเรียปฏิ ปักษ์ที่มีความสามารถในการ
ยับ ยั้ งเชื้ อ สาเหตุ โรคขอบใบแห้ งของข้ าวด้ วยเทคนิ ค agar plate
inhibition assay
ความกว้างของบริเวณยับยั้ง
ไอโซเลต
(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

ตารางที่ 2 ประสิทธิภาพของเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ในการยับยั้งเชื้อ
สาเหตุโรคขอบใบแห้งของข้าวด้วยวิธี Paper disc diffusion
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
กรรมวิธี
บริเวณยับยั้ง (เซนติเมตร) 1/
แบคทีเรียปฏิปักษ์ไอโซเลต N1
4.76a
ชีวภัณฑ์แบคทีเรีย BS-DOA24
2.06b
สารเคมีซิงค์ไทอะโซล
0.00c
น้ากลั่นปลอดเชือ้
0.00c
1/

ค่าเฉลี่ยที่ตามหลังด้วยตัวอักษรที่เหมือนกันไม่มีความแตกต่างอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติตามวิธี Duncan's Multiple Range Test (DMRT) P<0.05

1/

ค่าเฉลี่ยที่ตามหลังด้วยตัวอักษรที่เหมือนกันไม่มีความแตกต่างอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติตามวิธี Duncan's Multiple Range Test (DMRT) P<0.05

2

1

7

1

3

8

6

2
2
1

4

5

9

10

3

4

12
13

11
15

16

14
ภาพที่ 2 บริเวณยับยั้งเชื้อสาเหตุโรคขอบใบแห้ งของข้าวของเชื้อ
แบคทีเรียปฏิ ปักษ์ 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) สารเคมี ซิ ง ค์ ไ ทอะโซล และ Negative control 4) น้ ากลั่ น
ปลอดเชือ้

ภาพที่ 1 บริเวณยับยั้งเชื้อแบคทีเรียสาเหตุโรคขอบใบแห้งของข้าวที่
ทดสอบด้ วยเทคนิ ค agar plate inhibition assay โดยแบคที เรี ย
ปฏิ ปั ก ษ์ 15 ไอโซเลต ได้แ ก่ 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 : น้ากลั่นปลอดเชื้อ
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4.3 การทดสอบความทนทานต่อสารเคมีทางการเกษตร

ของแบคทีเรียปฏิปักษ์ ไอโซเลต N1

1

การทดสอบความทนทานของแบคทีเรียปฏิปักษ์ ไอโซเลต
N1 ต่อการทนทานต่อสารเคมีทางการเกษตรหลายประเภทที่ใช้ใน
นาข้าว กลุ่มกาจัดโรคพืช ได้แก่ อะมิโก้ ไทแบค บีม 75WP โอมัยซิน
และกรีนไดฟ์ 500EC กลุ่มกาจัดวัชพืช ได้แก่ เลวินเอฟ พาราควอต
และคลอแรค กลุ่มกาจัดแมลง ได้แก่ โปรวาโด โดยวางกระดาษชุบ
สารเคมีทางการเกษตรในอัตราแนะนาลงบนจานอาหารที่เกลี่ยด้วย
เชื้ อ แบคที เรี ย ปฏิ ปั ก ษ์ ไอโซเลต N1 พบว่ า แบคที เรี ย ปฏิ ปั ก ษ์
ไอโซเลต N1 ไม่สามารถทนทานต่อสารเคมีพาราควอตได้ โดยพบ
บริเวณยับยั้งรอบกระดาษสารเคมีพาราควอตเพียงชนิดเดียว (ภาพที่
3) ในขณะที่ ส ารเคมี ท างการเกษตรอื่ น ๆ ไม่ พ บบริ เวณยั บ ยั้ ง
แสดงว่า ไอโซเลต N1 สามารถทนทานต่อสารเคมีเหล่านั้นได้

1

2

3

2

3
ภาพที่ 3 ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของแบคทีเรียปฏิปักษ์ไอโซเลต
N1 1) ลักษณะโคโลนีบนอาหาร NA 2) ลักษณะเซลล์ และการติดสี
แกรม 3) ลักษณะเอนโดสปอร์ ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ (1000 เท่า)
MM 1 2 N3 N

ภาพที่ 3 ความทนทานของแบคที เรี ย ปฏิ ปั ก ษ์ ไอโซเลต N1 ต่ อ
สารเคมีทางการเกษตร 1) พาราควอต 2) น้ากลั่นปลอดเชื้อ

4.4 การจั ด จ าแนกชนิ ด ของเชื้อ แบคที เรี ยปฏิ ปั กษ์ ด้ว ย
การศึ ก ษ าลั ก ษ ณ ะท างสั ณ ฐาน วิ ท ยา และวิ ธี ท าง
ชีวโมเลกุล
การจัด จาแนกชนิ ดของเชื้อ แบคที เรียปฏิ ปั ก ษ์ ด้ว ยการ
ตรวจสอบลั ก ษณะทางสั ณ ฐานวิ ท ยา พบว่ า แบคที เรี ย ปฏิ ปั ก ษ์
ไอโซเลต N1 ที่เจริญ บนจานอาหาร nutrient agar (NA) เป็นเวลา
24 ชั่วโมง มีลักษณะโคโลนีสีขาวขุ่น ไม่โปร่งแสง รูปร่างไม่แน่นอน
ขอบโค้งเว้าเล็กน้อย พื้นผิวหน้าโคโลนีขรุขระ โคโลนีราบแบนติดกับ
อาหาร เมื่อตรวจสอบภายใต้กล้องจุลทรรศน์ (กาลังขยาย 1,000
เท่า) พบเป็นแบคทีเรียแกรมบวก รูปร่างท่อน เป็นเซลล์เดี่ยวหรือต่อ
กั น เป็ น สายยาว ขนาดเซลล์ 1.33±0.3 ไมโครเมตร สร้ า งเอนโด
สปอร์มีลักษณะรูปร่างรี ตาแหน่งตรงกลางค่อนไปทางปลายเซลล์
เล็ ก น้ อ ย (ภาพที่ 3) จั ด จาแนกเป็ น เชื้ อ แบคที เรี ย 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 สาม ารถให้ แถบ ดี เ อ็ น เอขนาด
ประมาณ 1,500 bp (ภาพที่ 4) เมื่อส่งวิเคราะห์ลาดับนิวคลีโอไทด์
พบว่ า มี ค วามใกล้ เคี ย งกั บ เชื้ อ แบคที เรี ย Bacillus subtilis หรื อ
Bacillus amyloliquefaciens

ภาพที่ 4 ผลการเพิม่ ปริมาณดีเอ็นเอของแบคทีเรียปฏิปักษ์ ไอโซเลต
N1 ในส่วน 16S rRNA โดยใช้ ไพรเมอร์ 27F และ1492R ช่อง M :
DNA Marker 1kb, ช่อง 1-3 : แบคทีเรียปฏิปักษ์ ไอโซเลต N1 และ
ช่อง N : Negative control

5. สรุปและอภิปรายผลการทดลอง
จากการคัดเลือกเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ที่มีความสามารถใน
การยับยั้งเชื้อแบคทีเรียสาเหตุโรคขอบใบแห้งของข้าวด้วยเทคนิ ค
agar plate inhibition assay พบว่าเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ไอโซเลต
N1 ส า ม า ร ถ ยั บ ยั้ ง เชื้ อ X. oryzae pv. oryzae ไ ด้ ดี ที่ สุ ด
โดยมี บริเวณยับ ยั้งรอบรอยขีดเชื้ อบนจานอาหาร วัดขนาดความ
กว้างได้สูงสุดเท่ากับ 1.73 เซนติเมตร จึงคัดเลือกแบคทีเรียปฏิปักษ์
ไอโซเลต N1 นามาทดสอบประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อสาเหตุโรค
ขอบใบแห้งของข้าวด้วยเทคนิค paper disc diffusion ซึ่งสามารถ
วั ด ขนาดเส้ น ผ่ า ศู น ย์ ก ลางบริ เ วณยั บ ยั้ ง ได้ สู ง สุ ด เท่ า กั บ 4.76
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ประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อสาเหตุโรคขอบใบแห้งของข้าวนี้อาจ
น าไปสู่ ก ารพั ฒ นาชี ว ภั ณ ฑ์ แ บคที เ รี ย เพื่ อ เป็ น ทางเลื อ กให้ กั บ
เกษตรกรได้ในอนาคต

เซนติเมตร โดยเปรียบเทียบกับชีวภัณฑ์แบคทีเรีย BS-DOA24 ซึ่งมี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95
เปอร์เซ็นต์ สามารถจัดจาแนกชนิดของแบคทีเรียปฏิปักษ์ ไอโซเลต
N1 ได้ มี ค วามใกล้ เ คี ย งกั บ เชื้ อ แบคที เ รี ย B. subtilis หรื อ B.
amyloliquefaciens โดยแบคทีเรียกลุ่ม Bacillus spp. มีรายงาน
ในการยั บ ยั้ง เชื้ อแบคที เรีย สาเหตุโรคขอบใบแห้ งของข้ าว ดั งเช่ น
การศึกษาการคัดเลือกแบคทีเรียเอนโดไฟท์ที่มีประสิทธิภาพในการ
ยับ ยั้งเชื้ อ สาเหตุโรคขอบใบแห้ ง ของข้าวด้วยเทคนิ ค 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 สามารถยับยั้งเชื้อสาเหตุโรคขอบใบแห้งของข้าวได้
โดยมี ข นาดเส้ น ผ่ า ศู น ย์ ก ลางของบริ เวณยั บ ยั้ ง สู ง สุ ด เท่ า กั บ 20
มิลลิเมตร [10] ซึ่งแบคทีเรีย B. amyloliquefaciens FZB42 ได้ มี
การนาส่วนน้าเลี้ยงเซลล์มาใช้ในการทดสอบประสิทธิภาพในยับยั้ง
เชื้ อ สาเหตุ โ รคขอบใบแห้ งของข้ า วด้ ว ยเทคนิ ค paper disc
diffusion ซึ่ งมีค วามสามารถในการยับ ยั้งเชื้อ สาเหตุโรคได้ โดยมี
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของบริเวณยับยั้ง 14.8±0.71 มิลลิเมตร และ
เมื่อวิเคราะห์องค์ประกอบของสารยับยั้งด้วย High-performance
liquid chromatography electrospray ionization (HPLC-ESI)
พบว่ า องค์ ป ระกอบของสารออกฤทธิ์ ได้ แ ก่ difficidin และ
bacilysin ซึ่งมีความเป็นพิษต่อเซลล์แบคทีเ รีย สร้างความเสียหาย
ต่อเยื่อหุ้มเซลล์และโครงสร้างของเซลล์เชื้อแบคทีเรียสาเหตุโรค [11]
ในปัจจุ บั นเกษตรกรส่วนใหญ่ มั กใช้สารเคมีทางการเกษตรในการ
ป้ อ งกั น และก าจั ด ศั ต รู พื ชในนาข้า ว ท าให้ มี ส ารเคมี ต กค้ างทั้ งใน
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 า น (Integrated pest
management; IPM) โดยใช้วิธีการควบคุมศัตรูพืชหลายวิธีร่วมกัน
เพื่อให้ผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพและลดการใช้สารเคมีลดลง
[12] ในงานวิ จั ย ได้ มี ก ารทดสอบการทนทานต่ อ สารเคมี ท าง
การเกษตรของแบคทีเรียปฏิปักษ์ Bacillus sp. ไอโซเลต N1 ซึ่งมี
ความทนทานต่อสารเคมีทางการเกษตรที่ใช้ในการทดสอบได้ทั้งกลุ่ม
กาจัดโรคพืช ได้แก่ อะมิโก้ ไทแบค บีม 75WP โอมัยซิน และกรีน
ไดฟ์ 500EC กลุ่มกาจัดแมลง ได้แก่ โปรวาโด และกลุ่มกาจัดวัชพืช
ได้ แ ก่ เลวิน เอฟ และคลอแรค ยกเว้ น พาราควอต สอดคล้ อ งกั บ
งานวิ จั ย ของ Sutthisa และ Soparut ได้ ท าการทดสอบการอยู่
ร่ ว มกั น ของเชื้ อ แบคที เ รี ย ปฏิ ปั ก ษ์ B. pumilus FDKF5 และ
Bacillus sp. IKM1 ด้ ว ยเทคนิ ค อาหารพิ ษ พบว่ า เชื้ อ แบคที เรี ย
ปฏิปักษ์สามารถเจริญร่วมกับสารกาจัดศัตรูพืชประกอบด้วย สาร
ก า จั ด แ ม ล ง 5 ช นิ ด ไ ด้ แ ก่ Conbalis, Centaur, Posch,
Microthiol sulfur และAbamectin และสารกาจัด เชื้อรา 3 ชนิ ด
ได้แก่ Terraclor Super-X, Fundasol 50 และOctave แต่อย่างไร
ก็ ต ามไม่ ส ามารถทนทานต่ อ สารก าจั ด แบคที เ รี ย streptomycin
sulfate ได้ [13] จากความสามารถในการทนสารเคมีของแบคทีเรีย
ปฏิปักษ์ทาให้สามารถนามาใช้ในการควบคุมโรคขอบใบแห้งของข้าว
และร่วมกันกับสารเคมีทางการเกษตรบางชนิด ได้ ซึ่งแบคทีเรียที่มี

6. ข้อเสนอแนะ
ศึกษาเพิ่มเติมในการทดสอบประสิทธิภาพของแบคทีเรีย
ปฏิปักษ์ Bacillus spp. ไอโซเลต N1 ในการยับยั้งเชื้อสาเหตุโรค
ขอบใบแห้งของข้าวในระดับเรือนทดลอง และศึกษาการจาแนกเชื้อ
แบคทีเรียปฏิปักษ์เพิ่มเติมเพื่อให้สามารถยืนยันชนิดได้
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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
1Email:

kaewjai@webmail.npru.ac.th;

2Email:

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
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 จานวน
30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย ระบบศิษย์เก่าออนไลน์ด้วยการยืนยันตัวตน Facebook Login สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน สถิติที่ใช้คือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และร้อยละ
ผลการวิจัยพบว่า 1) ระบบศิษย์เก่าออนไลน์ด้วยการยืนยันตัวตนโดย Facebook Login สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ นี้ ได้มีการ
กาหนดสิทธิ์ผู้ใช้ออกเป็น 3 ส่วน โดยส่วนที่ 1 ผู้ดูแลระบบสามารถจัดการกับข้อมูลพื้นฐานของระบบ และปรับปรุงข้อมูลผู้ใช้ Facebook ให้
เป็นข้อมูลปัจจุบันได้ ส่วนที่ 2 อาจารย์สามารถจัดการกับข้อมูลส่วนตัว และข้อมูลพื้น ฐานของระบบ ส่วนที่ 3 ศิษย์เก่า จัดการข้อมูลส่วนตัว
และข่าวสารประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน 2) ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อระบบศิษย์เก่าออนไลน์ด้วยการยืนยันตัวตน
Facebook Login สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอยู่ในระดับมาก และมีค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 3.96
คาสาคัญ: 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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ทางการมี ส่ ว นร่ ว มให้ กั บ ศิ ษ ย์ เ ก่ า ให้ ก ารสนั บ สนุ น กิ จ กรรมที่
ดาเนินการโดยศิษย์เก่า และส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์กับศิษย์เก่า
อย่างสม่าเสมอ [2]
ศานต์ พานิชสิติ และพิมพ์พรรณ ทิพย์แสง ทาการศึกษาแนวทาง
การจั ด การ และน าระบบสารสนเทศมาใช้ กั บ ศิ ษ ย์ เ ก่ า ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ผลที่ได้จากหลังจากพัฒนาระบบ
สารสนเทศศิษย์เก่าผู้วิจัยจัดทาแบบสอบถามเพื่อประเมิ นความพึง
พอใจผู้ ใ ช้ ร ะบบสารสนเทศศิ ษ ย์ เ ก่ า จ านวน 60 คน พบว่ า กลุ่ ม
ตัวอย่างมีระดับความพึงพอใจการใช้งานระบบสารสนเทศ ด้านการ
ออกแบบโดยรวมค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.76 และ ระดับความพึงพอใจการใช้
งานด้านประสิทธิภาพการทางานโดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.83 ซึ่ง
หมายความว่าผู้ใช้งานระบบสารสนเทศศิษย์เก่ามีความพึงพอใจต่อ
ระบบสารสนเทศศิษย์เก่าอยู่ในระดับมาก [3]
ณัฐพงศ์ พลสยม และอนุชา จ่าสิงห์ ทาการพัฒนาระบบศิษย์เก่า
ออนไลน์ สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร ผลที่ได้จาก
การพั ฒ นา ระบบเว็ บ ไซต์ ศิ ษ ย์ เ ก่ า ออนไลน์ สาขาเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์และการสื่อสารที่พัฒนาขึ้น ประกอบด้วยองค์ประกอบ
จานวน 4 ด้าน ได้แก่ ระบบการลงทะเบียน ระบบข้อมูลศิษย์เก่า
ระบบข่าวสารประชาสัมพันธ์ และระบบเว็บบอร์ด ความคิดเห็นของ
ผู้ เ ชี่ ย วชาญที่ มีต่ อ ระบบเว็บ ไซต์ที่ พัฒ นาขึ้ น มี ค วามเหมาะสมใน
ระดับมาก ( 𝒙 = 4.55, SD. = 0.81) และ ความคิดเห็นของนักศึกษา
ที่มีต่อระบบเว็บไซต์ศิษย์เก่าที่พัฒนาขึ้นมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มากที่สุด ( 𝒙 = 4.54, SD. = 0.58) [4]
เอกภูมิ อิ่มอก, จักรกฤษ นาชัยเพิ่ม และปัทมวรรณ สมเหล็ก
การพัฒนาเว็บไซต์ศิษย์เก่า สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยใช้เครื่องมือในการพัฒนาคือ
phpMyAdmin HTML PHPและMySQLติดต่อสื่อสารกับฐานข้อมูล
ผลที่ได้จากการพัฒนา เว็บไซต์ศิษย์เก่าของสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ศึกษา คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีองค์ประกอบ 2
ส่วน ได้แก่ ส่วนหน้าบ้านและส่วนหลังบ้าน ผลการสารวจความพึง
พอใจ โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก [5]
Facebook for Developers พั ฒ นาที่ ท างานบนแพลตฟอร์ ม
Facebook โดยเครื่องมือที่ใ ช้ใ นการพั ฒนา Graph API Explorer
การที่ จ ะเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล ของ Facebook ได้ จ าเป็ น ต้ อ งได้ รั บ การ
อนุญาตก่อน เพื่อขออนุญาตเข้าถึงข้อมูลที่เปิดเผยได้เท่านั้น ระบบ
แสดงหน้าจอยืนยัน ระบบจะสร้าง Token Key มาให้ Token Key
มี ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ เวลาหมดอายุ ข อง Token Key และแอปที่ ส ร้ า ง
Token Key การเรียก API บน Facebook ส่วนใหญ่ต้องมี Token
Key ในการเข้าถึงด้วยเนื่องจากต้องมีการตรวจสอบความเป็นส่วนตัว
Token Key [1]

1. บทนา
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ได้เปิดสอนนักศึกษาในหลายวิชา และ
ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี ค วามรู้ ค วามสามารถอย่ า งต่ อ เนื่ อ งมาเป็ น ระยะ
เวลานาน บัณฑิตที่จบการศึกษาแล้วจานวนมาก ได้ออกไปประกอบ
อาชีพแตกต่างกันไป ที่ได้สาเร็จการศึกษา ดังนั้นการเก็บรวบรวม
ข้อมูลศิษย์เก่าของสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงมีความสาคัญ
มากในแง่ของการค้นหาข้อมูล การเพิ่มข้อมูล การลบข้อมูล การ
แก้ไขปรับปรุงข้อมูล การออกรายงานข้อมูล และการเข้าดูประกาศ
ข่าวสารต่าง ๆ ของสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถใช้ข้อมูล
เหล่านี้ เพื่อสร้างสารสนเทศที่มีประโยชน์ในด้านการพัฒนาหลักสูตร
การเรี ย นการสอนในแต่ ล ะวิ ช า เพื่ อ สร้ า งนั ก ศึ ก ษาให้ มี ค วามรู้
ความสามารถตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานในแต่ละสาย
งานได้อย่างเหมาะสม
จากปั ญ หาดั ง กล่ า ว จะเห็ น ได้ ว่ า ทางสาขาวิ ช าเทคโนโลยี
สารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม มีความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อ งมีระบบศิษย์เก่าออนไลน์
ผู้วิจัยจึงเสนอการพัฒนาระบบศิษย์เก่าออนไลน์ด้วยการยืนยันตัวตน
Facebook Login สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครปฐม โดยนา Facebook Login [1] เข้ามาใช้กับระบบเพื่อใช้
ในการตรวจสอบความปลอดภัย มีความทันสมัย ถูกต้อง และติดตาม
ศิษย์เก่า ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน เป็นศูนย์กลางข่าวสารรับ
สมั ค รงานให้ กั บ ศิ ษ ย์ เ ก่ า ลดการว่ า งงานของศิ ษ ย์ เ ก่ า สร้ า ง
ความสัมพันธ์ให้ศิษย์ เก่ากับสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
รายงานผลสรุป ซึ่งระบบนี้ช่วยในการรวบรวมข้อมูล ข่าวสารเพื่อ
แลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นด้านสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างสารสนเทศที่มีประโยชน์ในด้าน
การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนในแต่ละวิชา

2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อวิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาระบบศิษย์เก่าออนไลน์ด้วย
การยืนยันตัวตน Facebook Login สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
2.2 เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อระบบศิษย์เก่าออนไลน์
ด้ ว ยการยื น ยั น ตั ว ตน Facebook Login สาขาวิ ช าเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
มนตรี นามวงค์ และศุภวัฒนากร วงศ์ธนาสุ ทาการศึกษาเรื่อง
การบริหารความสัมพันธ์กับศิษย์เก่า ของสานักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาข้อมูล ทุติยภูมิ
คือ เอกสารที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ปฐมภูม คือ กลุ่มบุคลากรผู้บริหารและ
ศิ ษ ย์ เ ก่ า ผลที่ ไ ด้ จ ากการพั ฒ นา มี ค วามทั น สมั ย ถู ก ต้ อ ง ด าเนิ น
กิจกรรมกับศิษย์เก่า อย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การส่งเสริมการพัฒนา
รูปแบบการจัดกิจกรรมให้มีความน่าสนใจเปิดโอกาสและเพิ่ มช่ อง
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4.1.2 วิเคราะห์ระบบงาน
4.1.2.1 แผนภาพกระแสข้ อ มู ล ระดั บ ภาพรวม (Data Flow
Diagram : Context Diagram) เป็นแผนภาพที่แสดงถึงขอบเขตของ
งานโดยจะไม่แสดงสัญลักษณ์การจัดเก็บข้อมูลหรือดาต้าสโตร์แต่
อย่างใด จะมีเพียงหนึ่งกระบวนการทาให้สามารถเห็นภาพรวมของ
ระบบงานทั้งหมดว่าการทางานของระบบเป็นอย่างไรบ้าง ดังรูปที่ 1

4. วิธีการดาเนินการวิจัย
ขั้ น ตอนการด าเนิ น การวิ จั ย ของการพั ฒ นาระบบศิ ษ ย์ เ ก่ า
ออนไลน์ ด้ ว ยการยื น ยั น ตั ว ตน Facebook Login สาขาวิ ช า
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม คณะผู้วิจัยมี
ขั้นตอนวิธีการดาเนินการวิจัยดังต่อไปนี้
4.1 ขั้นตอนการดาเนินการวิจัย ประกอบด้วยขั้นตอนย่อย ๆ ดังนี้
4.1.1 การศึกษาเบือ้ งต้น
ผู้จัดทาจะทาการศึกษาปัญหาและความต้องการของระบบ
โดยการนาระบบเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการพัฒนา
ระบบในการศึกษาระบบงาน และข้อมูล จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง และการเก็บรวบรวมข้อมูล จากอินเทอร์เน็ต เพื่อให้ได้
ข้อมูลต่าง ๆ และเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาระบบ

รูปที่ 1 แผนภาพกระแสข้อมูลระดับภาพรวม (Data Flow Diagram : Context Diagram) ของการพัฒนาระบบศิษย์เก่าออนไลน์
ด้วยการยืนยันตัวตน Facebook Login สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
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4.1.2.3 แผนภาพกระบวนการท างาน (Flowchart) เป็ น การ
ทางานเข้าสู่ระบบ Facebook Login ดังรูปที่ 3

4.1.2.2 แผนภาพกระแสข้อมูลระดับที่ 1 (Data Flow Diagram
Level1) เป็ น การแบ่งแยกย่อ ยของระบบและขั้ น ตอนการทางาน
ออกเป็นส่วนย่อย โดยในแต่ละขั้นตอนที่แยกออกมาจะแสดงให้เห็น
ถึงรายละเอียดของการทางานเพิ่มมากขึ้น การแบ่งย่อย Process
นั้นสามารถแบ่งย่อยไปได้เรื่อย ๆ จนกระทั่งถึงระดับที่ไม่สามารถ
แบ่งย่อยได้อีกแล้ว ดังรูปที่ 2

รูปที่ 3 Flowchart การทางานของการเข้าสู่ระบบโดย Facebook
Login
4.1.3 การออกแบบระบบ
การออกแบบระบบศิ ษ ย์ เ ก่ า ออนไลน์ ด้ ว ยการยื น ยั น ตั ว ตน
Facebook Login สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครปฐม ประกอบไปด้วยการออกแบบระบบ และการออกแบบ
ฐานข้อมูล
4.1.4 การพัฒนาระบบ
คณะผู้ วิ จั ย ได้ มี ก ารออกแบบตามขั้ น ตอนการพั ฒ นาระบบ
สารสนเทศ โดยน าข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากการออกแบบ จากนั้ น พั ฒ นา
ระบบงานตามวั ตถุ ประสงค์ และทาการทดสอบระบบงานเพื่อหา
ข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดของระบบงานที่ได้พัฒนาขึ้น

รูปที่ 2 Data Flow Diagram Level 1 การพัฒนาระบบศิษย์เก่า
ออนไลน์ด้วยการยืนยันตัวตน Facebook Login สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

4.1.5 การทดสอบระบบ
ทาการทดสอบความถูกต้องของฟังก์ชันต่าง ๆ (function test)
ทดสอบการทางานทั้งระบบโดยรวม (system test) และทดสอบ
การเข้าสู่ระบบ (login test)
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4.2 กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่ ม เป้ าหมาย คื อ ศิ ษ ย์ เ ก่ า ที่จ บในปี การศึก ษา 2561-2562
สาขาวิ ช าเทคโนโลยี ส ารสนเทศ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครปฐม
จานวน 30 คน
4.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
4.3.1 ระบบศิ ษ ย์ เ ก่ า ออนไลน์ ด้ ว ยการยื น ยั น ตั ว ตน Facebook
Login สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
4.3.2 แบบประเมิ น ความพึ ง พอใจของผู้ ใ ช้ ง านระบบศิ ษ ย์ เ ก่ า
ออนไลน์ ด้ ว ยการยื น ยั น ตั ว ตน Facebook Login สาขาวิ ช า
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

รูปที่ 4 หน้าจอเข้าสู่ระบบ
การเข้าสู่ระบบโดยผ่าน Facebook Login สาเร็จแล้ว ใส่รหัส
นักศึกษาของผู้ใช้งานระบบเพื่อยืนยันตัวตน เพียงครั้งแรกเท่านั้น ดัง
รูปที่ 5

4.4 สถิติที่ใช้ในการวิจัย
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยนาผลที่ได้เทียบกับ
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 ระดับน้อยทีส่ ุด

รูปที่ 5 หน้าจอยืนยันรหัสนักศึกษา

5. ผลการวิจัย
ผลการทดสอบระบบศิ ษ ย์ เ ก่ า ออนไลน์ ด้ ว ยการยื น ยั น ตั ว ตน
Facebook Login สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครปฐม มีดังนี้
5.1 ผลการพัฒนาระบบศิษย์เก่าออนไลน์ด้วยการยืนยันตัวตนโดย
Facebook Login สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม
ระบบศิษย์เก่าออนไลน์ด้วยการยืนยันตัวตน Facebook Login
สาขาวิ ชา เทคโนโลยี ส ารสนเทศ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครปฐม
พบว่ า ผลการทางานสามารถทางานได้ทุ กส่ว นเมนูทั้ งในส่ว นของ
ผู้ดูแลและในส่วนของผู้ใช้งาน

การใช้งานหน้าหลัก ประกอบไปด้วยเมนูย่อยข้อมูลกิจกรรม
สมาชิกศิษย์เก่า สมาชิก สถิติ เกี่ยวกับเรา โปรไฟล์ ตั้งค่า ดังรูปที่ 6

รูปที่ 6 หน้าจอหลักผู้ใช้งานระบบ

5.1.1 ส่วนผู้ใช้งานระบบ
ผู้ ใ ช้ งานระบบสามารถเข้ า สู่ระบบ โดยผ่ า นรหั สประจาตัว
นักศึกษา และรหัสผ่านให้ใส่เป็นรหัสประจาตัวนักศึกษาเพื่อเข้าสู่
ระบบ หรือเข้าสู่ระบบผ่านทาง Facebook Login ดังรูปที่ 4

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

560

ภาคบรรยาย

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ประจาปี พ.ศ. 2563 วันที่ 15 – 16 ธันวาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

ผู้ใช้งานระบบเยี่ยมชมข่าวประชาสัมพันธ์การสมัครงาน ดังรูป
ที่ 7

รูปที่ 10 หน้าจอจัดการข้อมูลศิษย์เก่า

รูปที่ 7 หน้าจอข่าวประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน

ระบบสามารถสร้ า งกราฟเส้ น แสดงจ านวนนั ก ศึ ก ษาที่ จ บ
การศึกษา และแสดงผลจานวนนักศึกษาที่จบแต่ละปี สามารถดูรหัส
นักศึกษา รายชื่อ หมู่เรียน เบอร์โทรติดต่อ อาจารย์ที่ปรึกษาได้ ดัง
รูปที่ 11

ส่วนของโปรไฟล์ของศิษย์เก่าจะแสดงชื่อ และรูปโปรไฟล์ที่
เชื่อมต่อ Facebook สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมของตัวเอง แจ้งปัญหา
เกี่วกับระบบ ยกเลิกการเชื่อมต่อของ Facebook สามารถจัดการ
ข้อมูลการทางาน และจัดการโพสต์รับสมัครงานได้ ดังรูปที่ 8

รูปที่ 8 หน้าจอโปรไฟล์ศิษย์เก่า
รูปที่ 11 หน้าจอรายงานสรุปจานวนนักศึกษาที่จบการศึกษา
5.1.2 ส่วนผู้ดูแลระบบ
เมื่ อ ผู้ ดู แ ลระบบท าการ Login เรี ย บร้ อ ยแล้ ว จะหน้ า
จอแสดงผล จานวนอาจารย์ จานวนศิษย์เก่า จานวนโพสต์รับสมัคร
งาน แจ้งปัญหา และ อั ปเดตข้อมูลศิษย์เก่าที่เชื่อมต่อ Facebook
แบบ manual ระบบนีจ้ ะอัปเดตแบบอัตโนมัติทุก ๆ เดือน แถบเมนู
ด้านซ้ายมือจะประกอบไปด้วย จัดการผู้ดูแลระบบ จัดการข้อมูล
ศิษย์เก่า จัดการข้อมูลกิจกรรม รายงานสรุปศิษย์เก่า และแจ้งปัญหา
ดังรูปที่ 9

5.1.3 ส่วนอาจารย์
เมื่ อ อาจารย์ เ ข้ าสู่ ระบบเรีย บร้อ ยแล้ว จะหน้ า จอแสดงผล
จานวนอาจารย์ จานวนศิษย์เก่า จานวนโพสรับสมัครงาน แจ้งปัญหา
และมีแถบเมนูด้านซ้ายมือจะประกอบไปด้วย จัดการข้อมูลศิษย์เก่า
จัดการข้อมูลกิจกรรม รายงานสรุปศิษย์เก่า แจ้งปัญหา ดังรูปที่ 12

รูปที่ 12 หน้าจอหลักผู้ดูแลระบบ
อาจารย์สามารถจัดการข้อมูลศิษย์เก่าเพิ่มข้อมูลแบบไฟล์ Excel
ได้ทีละหลายๆคน และเพิ่มข้อมูลแบบทีละคน ลบข้อมูลศิษย์เก่าออก
ได้ และดูข้อมูลศิษย์เก่าเพิ่มเติม ดังรูปที่ 13

รูปที่ 9 หน้าจอหลักผู้ดูแลระบบ
ผู้ใช้งานระบบสามารถจัดการข้อมูลศิษย์เก่าเพิ่มข้อมูลแบบไฟล์
Excel ได้ทีละหลายคน และเพิ่มข้อมูลแบบทีละคน ลบข้อมูลศิษย์
เก่าออกได้ และดูข้อมูลศิษย์เก่าเพิ่มเติม ดังรูปที่ 10
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เชื่อมต่อ Facebook ไว้กับเรา จะทาการออโต้อัพเดทให้ทุก ๆ เดือน
อัตโนมัติ ดังรูปที่ 16

รูปที่ 13 หน้าจอจัดการข้อมูลศิษย์เก่า
ระบบนี้ ส ร้ า งกราฟเส้ น แสดงจ านวนคนจบการศึ ก ษา และ
แสดงผลจ านวนนั ก ศึ ก ษาที่ จ บแต่ ล ะปี สามารถดู ร หั ส นั ก ศึ ก ษา
รายชื่อ หมู่เรียน เบอร์โทรติดต่อ อาจารย์ที่ปรึกษาได้ ดังรูปที่ 14

รูปที่ 16 หน้าจอโค้ดการทางานอัปเดตข้อมูล Facebook
5.2 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อระบบงานที่
พัฒนาขึ้น
เมื่ อ พั ฒ นาระบบศิ ษ ย์ เ ก่ า ออนไลน์ ด้ ว ยการยื น ยั น ตั ว ตน
Facebook Login สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครปฐม ผู้จัดทาได้ดาเนินการทดลองใช้ระบบศิษย์เก่าออนไลน์
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ ใ ช้งานที่ มีต่อระบบงานที่
พัฒนาขึ้นระบบศิษย์เก่าออนไลน์ด้วยการยืนยันตัวตน Facebook
Login สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
พบว่ า ผลการทางานสามารถทางานได้ทุ กส่ว นเมนูทั้ งในส่ว นของ
ผู้ดูแลและในส่วนของผู้ใช้งาน จากนั้นนาผลการสอบถามมาวิเคราะห์
ด้วยค่าสถิติพื้นฐานเทียบกับเกณฑ์สรุปผล แสดงดังตารางที่ 1

รูปที่ 14 หน้าจอรายงานสรุปจานวนรจบการศึกษา
5.1.4 การอัปเดตข้อมูล Facebook
ระบบศิ ษ ย์ เ ก่ า ออนไลน์ ด้ ว ยการยื น ยั น ตั ว ตน Facebook
Login แสดงหน้าจอการใช้งานหน้าโปรไฟล์ แสดงข้อมูล การอัปเดต
ข้ อ มู ล จะท าการ Auto-Update เฉพาะข้ อ มู ล Facebook ทุ ก ๆ
เดือน เพื่อการอัปเดตข้อมูลจากเฟสบุ๊ค เก็บลงฐานข้อมูลศิษย์เก่า ดัง
รูปที่ 15

ตารางที่ 1 ตารางผลการประเมินความพึงพอใจของระบบศิษย์เก่า
ออนไลน์ ด้ ว ยการยื น ยั น ตั ว ตน Facebook Login สาขาวิ ช า
เทคโนโลยี ส ารสนเทศ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครปฐม โดยแสดง
ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานในด้านต่าง ๆ โดยผู้ใช้งาน

รูปที่ 15 หน้าจอโปรไฟล์ศิษย์เก่าหลังจากการอัปเดตข้อมูล
Facebook

รายการ

𝒙

S.D.

1. ด้านเนื้อหา
2. ด้านการออกแบบและการ
จัดรูปแบบเว็บไซต์
3. ด้ า นประโยชน์ แ ละการ
นาไปใช้
รวม

3.88
3.92

0.21
0.16

ระดับความ
พึงพอใจ
มาก
มาก

4.08

0.12

มาก

3.96

0.05

มาก

จากตารางที่ 1 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ
ศิษย์เก่าออนไลน์ด้วยการยืนยันตัวตน Facebook Login สาขาวิชา
เทคโนโลยี สารสนเทศ พบว่ า ค่ า เฉลี่ ย ความพึ งพอใจของผู้ใ ช้ งาน
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( 𝒙 = 3.96) เมื่อพิจารณาพบว่าระบบที่
พั ฒ นาขึ้ น มี เ นื้ อ หาที่ ชัด เจน ถู ก ต้ อ ง น่ า เชื่ อ ถื อ และข้ อ มู ล มี ก าร

หน้าจอการใช้งานอัปเดตข้อมูล Facebook โดยการดึงโทเค็น
ของผู้ใช้งานมาเก็บไว้ลงในฐานข้อมูลแล้วทาการดึงไอดีกับโทเค็น
ผู้ ใ ช้ ง านมา SELECT ออกมาแล้ ว ท าการตรวจสอบข้ อ มู ล ผู้ ใ ช้ ที่
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ปรั บ ปรุงอยู่เสมอ โดยมี ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใ ช้ งานอยู่ใน
ระดั บ มาก ( 𝒙 = 3.88) ด้ า นการออกแบบและการจั ด รู ป แบบ
เว็บไซต์มีความเร็วในการแสดงภาพ ตัวอักษร และข้อมูลต่าง ๆโดยมี
ค่าเฉลี่ยค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้งานอยู่ในระดับมาก ( 𝒙 =
3.92) และด้ า นประโยชน์ แ ละการน าไปใช้ ระบบสามารถเป็ น
แหล่งข้อมูลการทางานสาหรับศิษย์เก่า โดยมีค่าเฉลี่ยการยอมรับ
ความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบอยู่ในระดับมาก ( 𝒙 = 4.08)

วารสารวิชาการการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาสารคาม,
ปีที่ 2, ฉบับที่ 1, หน้า 65-71, 2558.
[5] เอกภูมิ อิ่มอก, จักรกฤษ นาชัยเพิ่ม และ ปัทมวรรณ สมเหล็ก ,
“การพัฒนาเว็บไซต์ศิษย์เก่า สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะ
ครุ ศ าสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เลย,” การประชุ ม วิ ชาการ
ระดั บ ชาติ ก ารจั ด การเทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรม ครั้ ง ที่ 2,
มหาสารคาม, มีนาคม 2559, หน้า 173-178.
[6] บุญชม ศรีสะอาด, “การวิจัยเบื้องต้น,” พิมพ์ครั้งที่ 8, กรุงเทพฯ
: สุวีริยาสาส์น, 2553.

6. อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาการพัฒนาระบบศิษย์เก่าออนไลน์ด้วยการยืนยัน
ตั ว ต น Facebook Login ส า ขา วิ ช า เ ทค โ นโ ล ยี ส า รสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมโดยใช้ภาษา HTML ในการออกแบบ
โครงสร้างเว็บไซต์ ร่วมกับภาษา PHP ใช้ในการทางานร่วมกับระบบ
จัดการฐานข้อมูล และ MySQL ในการจัดการฐานข้อมูล สอดคล้อง
กับงานวิจัย ของเอกภูมิ อิ่มอก จักรกฤษ นาชัยเพิ่ม และปัทมวรรณ
สมเหล็ก [5] ผลที่ได้จากการพัฒนาระบบศิษย์เก่าออนไลน์ด้วยการ
ยืนยันตัวตน Facebook Login มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พบว่า
ในการพัฒนาระบบนี้ พบว่ามีความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบโดย
รวมอยู่ในระดับมากสอดคล้องกับงานวิจัย ของศานต์ พานิชสิติ และ
พิมพ์พรรณ ทิพย์แสง [3] ที่ทาการวิจัยเรื่องการศึกษาแนวทางการ
จั ด การและน าระบบสารสนเทศมาใช้ กั บ ศิ ษ ย์ เ ก่ า มหาวิ ท ยาลั ย
ราชภัฏเพชรบูรณ์ พบว่า การนาระบบสารสนเทศมาใช้กับศิษย์เก่า
ทาให้สามารถติดตามศิษย์เก่าที่จบการศึกษา อานวยความสะดวก
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลของศิษย์เก่า อาจารย์ประจาหมู่เรียน และ
เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาหลักสูตร โดยระบบเก็บรวบรวมข้อมูล
ออกเป็นรายงานสรุป และเป็นศูนย์กลางข่าวรับสมัครงาน เพื่อเป็น
แนวทางจะหางานรองรับสาหรับนักศึกษาปัจจุบัน และศิษย์เก่าของ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
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ระบบสั่งอาหารออนไลน์ กรณีศึกษา ร้านอาหารจันทร์เพ็ญสเต็ก
Online Food Delivery System Case Study: JanpenSteak Restaurant
แก้วใจ อาภรณ์พิศาล1 และ กฤศอนันต์ ชาญเชี่ยว2
1,2สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
1Email:

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
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 ตาบลท่าขนุน อาเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ได้มาโดยวิธีเลือก
แบบเจาะจงจานวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบไปด้วย ระบบสั่งอาหารออนไลน์ กรณีศึกษาร้านอาหารจันทร์เพ็ญสเต็ก และ
แบบประเมิน ความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบสั่งอาหารออนไลน์ กรณี ศึกษาร้านอาหารจันทร์เพ็ ญ สเต็ก สถิติที่ใช้คือ ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1) การพัฒนาระบบสั่งอาหารออนไลน์ กรณีศึกษาร้า นอาหารจันทร์เพ็ญสเต็ก ประกอบไปด้วย ข้อมูล
รายการสั่งอาหาร ข้อมูลบัญชีผู้ใช้งาน ข้อมูลรายการอาหาร ข้อมูลรายละเอียดการสั่งอาหาร ข้อมูลที่อยู่การจัดส่งอาหาร ข้อมูลสถานะรายการ
สั่งอาหาร 2) กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจการใช้งานระบบสั่งอาหารออนไลน์ กรณีศึกษาร้านอาหารจันทร์เพ็ญสเต็กโดยรวมอยู่ในระดับมาก
( = 4.0 , S.D= 0.68 )
คาสาคัญ: การสั่งอาหาร, การส่งอาหาร, การจัดการคาสั่งซื้อ

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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เขว้า โดยใช้เครื่องมือ WordPress Appserv Visual Studio code
Xampp และภาษา HTML CSS PHP ระบบฐานข้อมูล MySQL ผล
ที่ได้รับจากการพัฒนาระบบคือเว็บไซต์ที่มีระบบ เข้าสู่ระบบ จัดการ
สินค้า ตรวจสอบรายการสั่งซื้อ ข้อมูลสมาชิก ตะกร้าสินค้า ค้นหา
สินค้า
นภั ส สร จิ ต ต์ แ ข็ ง และ ศิ ว โมกข์ มั ฆ มาน [3] ท าการพั ฒ นา
เว็บไซต์ซื้อขายสินค้าออนไลน์ ประเภทอุปกรณ์ ทาเล็บแฟชั่น โดยใช้
เครื่องมือ Adobe Dreamweaver CS6 Adobe Photoshop CS6
Appserv และภาษา PHP ระบบฐานข้อมูล MySQL ผลที่ได้จากการ
พัฒนาระบบคือเว็บไซต์ที่มีระบบสมัครสมาชิก คานวณราคาสินค้า
พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน จัดการรายการสินค้า แจ้งชาระเงิน
ภาคิ น บุ ญ เพ็ ง และ จั ก รกฤษ ตวงวุ ฒิ กุ ล [4] ท าการพั ฒ นา
เว็บไซต์ขายสินค้าออนไลน์ประเภทขายเสื้อผ้าแฟชั่น PlayBoyโดย
ใช้ เ ครื่ อ งมื อ Adobe Dreamweaver CS6 Adobe Photoshop
CS6 Xampp SQL Server และภาษา PHP และระบบจั ด การ
ฐานข้อมูล MySQL ผลที่ได้จากการพัฒนาระบบคือเว็บไซต์ที่มีระบบ
ขายสิ น ค้ า ข้ อ มู ล ลู ก ค้ า และรายการสิ น ค้ า ระบบแจ้ งชาระเงิ น
ตรวจสอบการช าระเงิ น สมั ค รสมาชิ ก ค านวณ ราคาสิ น ค้ า
ใบเสร็จรับเงิน
รัชกฤช วรภิญโญภาส และ ภาสกร นุชเทียน [5] ทาการพัฒนา
เว็บไซต์ระบบสินค้าออนไลน์ประเภทเสื้อผ้ามือสอง โดยใช้ เครื่องมือ
โ ด ย ใ ช้ เ ค รื่ อ ง มื อ Adobe Dreamweaver CS6 Adobe
Photoshop CS6 Appserv และ ภาษา PHP และระบบจั ด การ
ฐานข้อมูล MySQL ผลที่ได้จากการพัฒนาคือเว็บไซต์ที่มีระบบสมัคร
สมาชิก ข้อมูลสินค้า คานวณราคาสินค้า ระบบเข้าสู่ระบบ ระบบ
ชาระเงิน
ผู้ วิ จั ย ได้ น าแนวคิ ด จากงานวิ จั ย ที่ เกี่ ย วข้ อ งมาประยุ ก ต์ ใช้ ใน
งานวิจัยนี้ได้แก่ ส่วนของเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา Visual Studio
code, XAMPP และ ภาษา PHP มาใช้ในการเขียนโปรแกรมและ
MySQL เป็ น ระบบจั ดการฐานข้ อมู ล รวมถึ งการศึก ษา ออกแบบ
และวิ เคราะห์ ร ะบบย่ อ ยที่ จ าเป็ น ต้ อ งมี ใ นระบบการสั่ งอาหาร
โดยทั่วไป และหาแนวทางปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น มา
ประยุ ก ต์ ใช้ ใ นการพั ฒ นาระบบสั่ งอาหารออนไลน์ กรณี ศึ ก ษา
ร้ า นอาหารจั น ทร์ เ พ็ ญ สเต็ ก เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความ พึ ง พอใจในการ
ให้บริการแก่ลูกค้า

1. บทนา
ในปัจจุบันธุรกิจด้านอาหารก็มีการนาเอาเทคโนโลยีมาใช้งานทา
ให้ผู้ประกอบการมีช่องทางที่จะขายอาหารมากขึ้น ขายได้รวดเร็ว
และสามารถบริ ห ารจั ด การรายการสั่ ง ซื้ อ อาหารได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ โดยร้านอาหารจันทร์เพ็ญสเต็กเป็นร้านที่จัดจาหน่าย
อาหารและมีบริการจัดส่งอาหารในตาบลท่าขนุน อาเภอทองผาภูมิ
จังหวัดกาญจนบุรี มีอาหารจาหน่ายหลายประเภทได้แก่ สเต็ก สลัด
และ ยา เป็นต้น ในการสั่งอาหารของลูกค้านั้นลูกค้าจะต้องโทรมา
สั่งที่ร้านและทางร้านจะจดบันทึกรายการอาหารและชื่อ นามสกุล
เบอร์โทรของลูกค้า ที่อยู่ของลูกค้าไว้ในกระดาษจดรายการอาหาร
ท าให้ เกิ ด ปั ญ หาเช่ น ลู ก ค้ า ได้ รั บ อาหารไม่ ต รงกั บ รายการที่ สั่ ง
กระดาษจดรายการอาหารสูญหาย พนักงานส่งอาหารส่งผิดรายการ
สั่งอาหาร ลูกค้าไม่ได้รับอาหาร ลูกค้าไม่สามารถดูรายการสั่งอาหาร
ย้อนหลังได้ พนักงานไม่สามารถดูรายการสั่งอาหารได้ พนักงาน
คานวณราคาอาหารผิด และเจ้าของธุรกิ จไม่สามารถที่ จะจัด การ
รายการอาหาร จัดการประเภทอาหาร และจัดการพนักงาน รวมถึง
ไม่สามารถดูยอดขายอาหารในแต่ละวันได้ และไม่สามารถสรุปยอด
การขายในแต่ละเดือน ปี ได้ และ รายงานสรุปยอดขายอาหารขายดี
5 อันดับได้
ด้ ว ยเหตุ นี้ ท าให้ ผู้ จั ด ท าเกิ ด ความสนใจและได้ ศึ ก ษาค้ น คว้ า
เกี่ ย วกั บ ปั ญ หาที่ เกิ ด ขึ้ น ในการสั่ งอาหารจึ งมี แ นวคิ ด ที่ จ ะพั ฒ นา
แพลตฟอร์มหรือ ระบบสั่งอาหารออนไลน์ กรณี ศึกษาร้ านอาหาร
จั น ทร์ เพ็ ญ สเต็ ก เพื่ อ ช่ วยในการบริห ารจั ด การรายการสั่ งอาหาร
จัดการพนักงาน สรุปผลการขายอาหารและเป็นอีกหนึ่งทางเลือก
ให้กับเจ้าของธุรกิจได้เพิ่มช่องทางการขายอาหาร ทาให้ยอดขายดี
ขึ้น และอ านวยความสะดวกให้ กับ ลูก ค้ าในการสั่ งซื้ อ อาหารโดย
ระบบนี้จะช่วยให้เป็นตัวกลางระหว่างร้านอาหารจันทร์เพ็ญสเต็กกับ
ลูกค้าช่วยลดปัญหาที่เกิดขึ้นได้

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่อพัฒนาระบบสั่งอาหารออนไลน์ กรณีศึกษาร้านอาหาร
จันทร์เพ็ญสเต็ก
2.2 เพื่ อ ประเมิ น ความพึ งพอใจของผู้ ใช้ งานระบบสั่ งอาหาร
ออนไลน์ กรณีศึกษาร้านอาหารจันทร์เพ็ญสเต็ก

3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

4. วิธีการดาเนินงาน
การพัฒนาระบบสั่งอาหารออนไลน์ กรณีศึกษาร้านอาหารจันทร์
เพ็ญสเต็ก มีขั้นตอนดังต่อไปนี้
4.1 ขั้นตอนการดาเนินการวิจัย ประกอบด้วยขั้นตอนย่อยๆ ดังนี้
4.1.1 การศึกษาเบื้องต้น
จากการศึกษาเบื้องต้นโดยศึกษาและสอบถาม สังเกต ลง
ไปดูห น้า งานจริง รวมถึงสัม ภาษณ์ก ับ เจ้า ของร้า นอาหารจัน ทร์
เพ็ญ สเต็ก พบว่า ระบบงานเดิมทาให้เกิด ปัญ หา เช่น ลูกค้าได้รับ
อาหารไม่ตรงกับรายการที่สั่ง กระดาษจดรายการอาหารสูญ หาย

ชลธิ ชา เซี่ ย งหลิ ว [1] ท าการพั ฒ นาเว็ บ ไซต์ ร ะบบสั่ งอาหาร
ออนไลน์กรณีศึกษา ร้านอาหารครัวละมุน โดยใช้เครื่องมือ Visual
studio code 2017 Appserv และภาษา PHP และระบบจัด การ
ฐานข้ อ มู ล MySQL ผลที่ ได้ จ ากการพั ฒ นาคื อ ได้ ร ะบบจั ด การ
รายการอาหาร ระบบจั ด การขายสิ น ค้ า ระบบรีวิ ว สิ น ค้ า ระบบ
ตรวจสอบสถานะของการขนส่ ง ระบบเสนอเมนู แ นะน า ระบบ
จัดการสมาชิก
ธนกฤต ภั ณ ฑประที ป และ สนธยา สุริย วงค์ชมพู [2] ท าการ
พัฒนาเว็บไซต์บริหารจัดการร้านค้าออนไลน์กรณีศึกษา ชุมชนบ้าน
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พนัก งานส่งอาหารส่งผิด รายการสั่งอาหาร ลูกค้าไม่ได้รับ อาหาร
ลูก ค้า ไม่ส ามารถดูร ายการสั ่ง อาหารย้อ นหลัง ได้ พนัก งานไม่
สามารถดูร ายการสั ่ง อาหารได้ พนัก งานค านวณราคาอาหาร
ผิดพลาด และเจ้าของธุรกิจไม่สามารถที่จะจัดการรายการอาหาร
และจัดการพนักงาน ไม่สามารถดูยอดขายในแต่ละวันได้ รวมถึง
สรุปยอดการขายในแต่ละ เดือน ปี ได้

4.1.2 การออกแบบระบบ
4.1.2.1 การออกแบบแผนภาพกระแสข้ อ มู ล ระดั บ ภาพรวม
(Data Flow Diagram : Context Diagram) แสดงดังรูปที่ 1
4.1.2.2 การออกแบบ แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูล
(Entity-Relationship Diagram) แสดงดังรูปที่ 2

รูปที่ 1 แผนภาพกระแสข้อมูลระดับภาพรวม

รูปที่ 2 แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูล
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................
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4.1.3 การพัฒนาระบบ
การศึกษาและพัฒนาระบบสั่งอาหารออนไลน์ กรณีศึกษา
ร้านอาหารจันทร์เพ็ญสเต็กนั้น ผู้พัฒนาระบบได้ทาการศึกษาข้อมูล
เอกสารจากการสัมภาษณ์ การสอบถาม และสังเกตการทางานของ
บุ ค คลที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ ระบบงานหลั งจากนั้ น น าข้ อ มู ล จากที่ ไ ด้
สัมภาษณ์ และสอบถาม สังเกตจากผู้ที่เกี่ยวกับระบบงานแล้ว จะ
นาเอาข้อมูล ปัญหา มาทาการกาหนดความต้องการของระบบ และ
ทาการวิเคราะห์ และออกแบบระบบโดยจะออกแบบ ER Diagram
Data Flow Diagram และออกแบบหน้า User interface หลังจาก
ท าการออกแบบจะท าการพั ฒ นาระบบด้ ว ยภาษา PHP และ
MySQL ตามที่ได้ออกแบบไว้
4.2 กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มตัวอย่าง คือ กลุ่มลูกค้าที่มีอาชีพ นักเรียน/นักศึกษา
ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และอื่นๆ ใน ตาบลท่าขนุน อาเภอ
ทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
4.3 เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย
4.3.1 ระบบสั่งอาหารออนไลน์ กรณีศึกษาร้านอาหารจันทร์เพ็ญส
เต็ก
4.3.2 แบบประเมิ น ความพึ งพอใจของผู้ ใช้ งานระบบสั่ งอาหาร
ออนไลน์ กรณีศึกษาร้านอาหารจันทร์เพ็ญสเต็ก
4.4 สถิติที่ใช้ในการวิจัย
สถิ ติ ที่ ใช้ ในงานวิ จั ย ได้ แ ก่ ค่ า เฉลี่ ย และส่ ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐานโดยนาผลที่ได้เทียบกับ เกณฑ์การประเมิน [6]
ค่าเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายความว่า ระดับมากที่สุด
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

รูปที่ 3 หน้าจอเข้าสู่ระบบของลูกค้า
2) หน้ าแสดงรายการอาหารส าหรับ ลู ก ค้ าโดยจะแสดง
ประเภทอาหาร ภาพรายการอาหาร ราคา รวมถึง ปุ่มหยิบ รายการ
อาหารใส่ตะกร้าสินค้า แสดงดังรูปที่ 4

รูปที่ 4 หน้าแสดงรายการอาหาร
3) หน้าตะกร้าสินค้าสาหรับลูกค้าจะแสดงรายการอาหาร
ในตะกร้า ที่ อยู่ในการจัดส่ง และแสดงวิธีการชาระเงิน แสดงปุ่ ม
ยืนยันการสั่งซื้อ แสดงดังรูปที่ 5

5. ผลการวิจัย
ผลการพัฒ นาระบบสั่งอาหารออนไลน์ กรณี ศึกษาร้านอาหาร
จันทร์เพ็ญสเต็ก มีดังนี้
5.1 ผลการพัฒนาระบบ
ระบบสั่งอาหารออนไลน์ กรณีศึกษาร้านอาหารจันทร์เพ็ญสเต็ก
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
5.1.1 ส่วนการใช้งานของผู้ใช้งาน
1) หน้าเข้าสู่ระบบสาหรับลูกค้าสามารถเข้าสู่ระบบได้โดยการ
กรอก ชื่อ ผู้ใช้งานและรหัส ผ่านหรือเข้ าสู่ระบบโดยเฟซบุ๊ ก ท าให้
สามารถยื น ยั น ตั ว บุ ค คล และสะดวกต่ อ การใช้ บ ริ ก ารของลู ก ค้ า
แสดงเมนูสาหรับการสมัครสมาชิกและการลืมรหัสผ่าน แสดงดังรูปที่
3

รูปที่ 5 หน้าจอตะกร้าสินค้า
4) หน้าจัดการที่อยู่ในการจัดส่งอาหารของลูกค้า ลูกค้ า
สามารถเพิ่มที่อยู่ ลบ แก้ไขที่อยู่ในการจัดส่งอาหาร แสดงดังรูปที่ 6
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3) หน้าจัดการบัญชีพนักงาน โดยจะแสดงข้อมูลพนักงาน
ที่ต้องการจัดการ และคลิกปุ่มบันทึกสาหรับแก้ไขข้อมูล แสดงดังรูป
ที่ 9

รูปที่ 6 หน้าจัดการที่อยู่ในการส่งอาหาร
5.1.2 ส่วนของพนักงานจัดการรายการสั่งอาหารและพนักงาน
ส่งอาหาร
1) หน้ ารายการสั่ งอาหารจะแสดงเมนู ส าหรับ พนั กงาน
จัดการรายการสั่งอาหารสาหรับเลือกดูสถานะของรายการสั่งอาหาร
โดยจะแสดง สถานะรายการสั่งอาหารพร้อมจานวนของออเดอร์ใน
แต่ละสถานะ และรหัสรายการสั่งอาหาร เวลาที่สั่ง สถานะรายการ
สั่งอาหาร เมื่อพนั กงานคลิก ปุ่มรายละเอียดสาหรับดูรายละเอี ยด
รายการสั่งอาหารของลูกค้าได้ แสดงดังรูปที่ 7

รูปที่ 9 หน้าข้อมูลบัญชีพนักงาน
5.1.3 ส่วนของผู้ดูแลระบบ
1) หน้ารายการอาหารจะแสดงรหัสรายการอาหารรูปภาพ
รายการอาหาร รายการอาหาร ประเภทอาหาร ราคา และผู้ดูแล
ระบบคลิ ก ปุ่ ม เพิ่ ม รายการอาหาร แก้ ไข ลบ เพื่ อ จั ด การรายการ
อาหารใหม่ๆ ได้ แสดงดังรูปที่ 10

รูปที่ 7 หน้ารายการสั่งอาหารของพนักงานจัดการรายการสั่งอาหาร

รูปที่ 10 หน้ารายการอาหาร

2) หน้าแสดงรายละเอียดการสั่งอาหารสาหรับพนักงาน
โดยจะแสดงข้อมูลการสั่งอาหาร ข้อมูลที่อยู่การจัดส่งอาหาร และ
พนักงานจะคลิกปุ่มสาหรับเปลี่ยนสถานะรายการสั่งอาหาร เมื่อส่ง
อาหารเสร็จ แสดงดังรูปที่ 8

2) หน้าพนักงานจะแสดงรหัสพนักงาน ชื่อ-นามสกุล เบอร์
โทรศัพท์ สถานะ และเมื่อต้องการจัดการข้อมูลพนักงาน ก็คลิก ปุ่ม
เพิ่มพนักงาน แก้ไข ลบได้ ดังรูปที่11

รูปที่ 8 รายละเอียดการสั่งอาหารสาหรับพนักงานส่งอาหาร

รูปที่ 11 ข้อมูลพนักงาน
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จากตารางที่ 1 ผลการประเมิน ความพึ งพอใจของผู้ ใช้งานต่ อ
ระบบสั่งอาหารออนไลน์ กรณี ศึกษา ร้านอาหารจัน ทร์เพ็ญ สเต็ ก
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.0 , S.D = 0.68) เมื่อพิจารณา
ในแต่ละด้ านในด้านเนื้อหา จะพบว่า ความถู กต้องของเนื้อหาบน
เว็บไซต์มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดอยู่ในระดับมาก ( = 4.2 , S.D = 0.42)
ด้ านการออกแบบ จะพบว่ า การจัด วางรูป ภาพรายการอาหารมี
ความเหมาะสมมี ค่าเฉลี่ยมากอยู่ในระดับ มาก ( = 4.3 , S.D =
0.48) ด้ านประสิ ท ธิภ าพ จะพบว่ า ความง่ายของการใช้งานและ
ระบบสามารถตอบสนองต่อผู้ใช้งานมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน อยู่ในระดับ
มาก ( = 4.2 , S.D = 0.78) และ ( = 4.2 , S.D = 0.63)
ด้ านภาพรวม จะพบว่ า ความพึ งพอใจระบบโดยภาพรวม อยู่ ใน
ระดับมาก ( = 4.4 , S.D = 0.51)

5.2 ผลการประเมินความพึงพอใจ
ผลการประเมิ น ความพึ งพอใจของผู้ ใ ช้ งานระบบสั่ ง อาหาร
ออนไลน์ กรณี ศึ ก ษาร้า นอาหารจั น ทร์ เพ็ ญ สเต็ ก โดยกลุ่ ม ลู ก ค้ า
จานวน 30 คน ได้ผลดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบสั่ง
อาหารออนไลน์ กรณีศึกษาร้านอาหารจันทร์เพ็ญสเต็ก
รายการ
S.D. ระดับความพึง
พอใจ
ความพึงพอใจด้านเนื้อหา
1.ความถูกต้องของเนื้อหา
4.2
0.42
ระดับมาก
บนเว็บไซต์
2.ความแม่นยาของข้อมูล
4.1
0.73
ระดับมาก
บนเว็บไซต์
3.ข้อมูลเพียงพอต่อความ
3.8
0.91
ระดับมาก
ต้องการของผู้ใช้งาน
ระบบ
ความพึงพอใจด้านการออกแบบ
4.การจัดวางรูปภาพ
4.3
0.48
ระดับมาก
รายการอาหารมีความ
เหมาะสม
5.การจัดวางตัวอักษร
3.9
0.73
ระดับมาก
ต่างๆมีความเหมาะสม
6.การใช้สีตัวอักษร สีพื้น
3.8
0.91
ระดับมาก
หลังมีความเหมาะสมอ่าน
ง่าย
7.ความสวยงามและความ
4.0
0.66
ระดับมาก
ทันสมัยของระบบ
8 .มี ก า ร จั ด ห ม ว ด ห มู่ 3.9
0.73
ระดับมาก
ประเภทอาหารให้ ดู ง่า ย
ต่อการใช้งาน
ความพึงพอใจด้านประสิทธิภาพ
9 .ค ว า ม เ ร็ ว ใ น ก า ร 4.1
0.56
ระดับมาก
ตอบสนองของระบบ
10.ความง่ า ยของการใช้ 4.2
0.78
ระดับมาก
งาน
1 1 .ร ะ บ บ ส า ม า ร ถ 4.2
0.63
ระดับมาก
ตอบสนองความต้ องการ
ของผู้ใช้งาน
ความพึงพอใจภาพรวม
12.ความพึ ง พอใจโดย 4.4
0.51
ระดับมาก
ภาพรวม
13.ระบบช่ ว ยลดความ 4.0
0.81
ระดับมาก
ยุ่งยากในการสั่งอาหาร
โดยรวม
4.0
0.68
ระดับมาก

6.สรุปผลการวิจัย
6.1 ระบบสั่งอาหารออนไลน์ กรณี ศึกษา ร้านอาหารจันทร์เพ็ญ
สเต็ก
ระบบประกอบไปด้วย 3 ส่วนคือ ส่วนที่1 ส่วนของผู้ใช้งาน ส่วน
ที่2 ส่วนของพนักงานจัดการรายการสั่งอาหาร และ ส่วนที่3 ส่วน
ของผู้ดูแลระบบ โดย ส่วนของผู้ใช้งานจะประกอบไปด้ วย ข้อมู ล
บั ญ ชี ลู ก ค้ า ข้ อ มู ล รายการอาหาร ข้ อ มู ล การสั่ งอาหาร ส่ ว นของ
พนั ก งานจะประกอบไปด้ ว ย ข้ อ มู ล รายการสั่ ง อาหาร ข้ อ มู ล
รายละเอียดการสั่งอาหาร ข้อมูลบัญชีพนักงาน ส่วนของผู้ดูแลระบบ
ประกอบไปด้วย ข้อมูลรายการอาหาร ข้อมูลพนักงาน ข้อมูลรายงาน
สรุปยอดขายอาหาร สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชลธิชา เซี่ยงหลิว
[1] โดยท างานวิ จั ย เรื่ อ ง ระบบสั่ ง อาหารออนไลน์ ก รณี ศึ ก ษา
ร้านอาหารครัวละมุน โดยใช้ภาษา PHP และ MySQL ในการพัฒนา
เป็นเว็บแอปพลิเคชันมีคุณสมบัติในการเรียกดูรายการอาหาร การ
สั่งซื้ออาหาร ตรวจสอบสถานะการจัดส่ง และการชาระเงินบนระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงการบริการได้มากขึ้น
6.2 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบสั่งอาหารออนไลน์
กรณีศึกษาร้านอาหารจันทร์เพ็ญสเต็ก โดยรวมพบว่าอยู่ในระดับมาก
( = 4.0 , S.D = 0.68) สอดคล้องกับงานวิจัยของธนกฤต ภัณ ฑ
ประทีป และสนธยา สุริยวงค์ชมพู [2] โดยทางานวิจัยเรื่อง ระบบ
บริหารจัดการร้านค้าออนไลน์ก รณี ศึกษา ชุ มชนบ้านเขว้า พบว่า
การเพิ่มช่องทางการจัดทาเว็บไซต์ขึ้น ทาให้ผู้ที่สนใจจะซื้อสินค้าได้
เข้ามาเยี่ยมชมและสั่งซื้อสินค้าได้สะดวกมากยิ่งขึ้น ทาให้ลูกค้าพึง
พอใจและมีจานวนลูกค้าเพิ่มมากขึ้น
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เส้นทางไหว้พระ 9 วัด จังหวัดชัยนาท
The Nine Temple Tour in Chai Nat Province
ดวงรัตน์ จิตต์เจริญ
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

Email: doungratmath@gmail.com

บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาเส้นทางในการเดินทางท่องเที่ยวไหว้พระ 9 วัด ในจังหวัดชัยนาท ที่สั้นที่สุดโดยเริ่มต้นที่วัดไหนก็ได้เมื่อเดินทาง
ครบทุกวัดแล้วจะกลับมายังวัดที่เริม่ โดยใช้ปัญหาการเดินทางของพนักงานขาย และหาวัดที่เป็นศูนย์กลางในแง่ระยะทาง ผลการวิจัยพบว่าปัญหา
การเดินทางไหว้พระ 9 วัด ได้ระยะทางรวมสั้นที่สุดคือ 105.2 กิโลเมตร จานวน 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
คาสาคัญ: 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
ศาสนา และวัฒนธรรม ซึ่งกิจกรรมการท่องเที่ยวในแนวดังกล่าวนี้
ได้รับความสนใจและการตอบรับจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดี
ปัญหาที่สาคัญอย่างหนึ่งในการท่องเที่ยวไหว้พระตามวัด
ต่าง ๆ คือปัญหาด้านการเดินทาง เช่น รถติด ระยะทางในการเดิน
ทางไกลอ้อมไปมา เดินไกลเกินกว่าที่เป็นจริง จากปัญหาดังกล่าวทา
ให้ผู้วิจัยเห็นถึงความสาคัญของการวางแผนท่องเที่ยวไหว้พระตาม
วัดต่าง ๆ โดยงานวิจัยนี้ผู้วิจัยจะมองในแง่ระยะทางในการเดินทาง
เพื่ อให้ เกิด ความรวดเร็วและประหยัด ค่าใช้จ่าย ซึ่งเส้น ทางที่สั้ น
ที่สุดที่ได้จากงานวิจัย นี้สามารถนามาเป็นตัวเลือกเพื่อส่งเสริมการ
ท่ อ งเที่ ย ว นอกจากนี้ ถ้ าสามารถหาวั ด ที่ เป็ น ศู น ย์ ก ลาง (ในด้ า น
ระยะทางในการเดิ น ทาง) ได้ ก็ ส ามารถน ามาใช้ เป็ น ข้ อ มู ล เพื่ อ

1. บทนา
การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างประโยชน์ทางด้าน
เศรษฐกิจและสังคมให้ กับประเทศ และมีผลต่ อกลไกการพั ฒ นา
ประเทศไทย เมื่อนักท่องเที่ยวไปยังพื้นที่ ต่าง ๆ จะทาให้เกิดการ
สร้างอาชีพ ทั้งในภาคการท่องเที่ยวโดยตรงและการจ้างงานในภาค
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ปัจจุบันการท่องเที่ยวเชิงพุทธได้รับการสนใจจาก
นักท่องเที่ยว ในช่วงที่ผ่านมามีหลายหน่วยงาน ได้แก่ การท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ และบริษัทนาเที่ยว
เอกชน ได้มีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในลักษณะต่าง ๆ
เช่น กิจกรรมการท่องเที่ยวไหว้พระ 9 วัดรอบเกาะรัตนโกสินทร์
การไหว้พระประจาวันเกิด การไหว้พระประจาปีเกิด เพื่อกระตุ้น
เศรษฐกิ จ ส่งเสริมให้ ผู้ ที่ สนใจได้ เรีย นรู้ท างประวัติ ศ าสตร์ พุ ท ธ
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บทนิยาม 1.5 ค่าน้าหนั ก (Weight) ของเส้นเชื่อม e ในกราฟ G
คือจานวนที่ไม่ใช่ลบที่กาหนดให้กับเส้นเชื่อม e และจะเรียกกราฟ
G ว่าเป็นกราฟถ่วงน้าหนักก็ต่อเมื่อทุกเส้นมีค่าน้าหนัก
ในกราฟระบุทิศทางเส้นเชื่อมมีทิศทางทั้งสองทิศของจุด
ยอด u และจุดยอด v ค่าน้าอยู่ด้านจุดยอด v หมายถึงระบุน้าหนัก
ของทิศทางจาก u ไป v และถ้าอยู่ด้านจุดยอด u หมายถึงระบุ
น้าหนักของทิศทางจาก v ไป u
บทนิ ย าม 1.6 ให้ ก ราฟ G เป็ น กราฟถ่ ว งน้ าหนั ก ดี ก รี เ ข้ า
(Indegree) ของจุดดยอด u คือผลรวมของค่าน้าหนักของเส้นที่เข้า
หาจุด ดยอด u น้ าหนั ก ดี กรี อ อก (Outdegree) ของจุด ดยอด u
คือผลรวมของค่าน้าหนักของเส้นที่ออกจากจุดดยอด u
บทนิยาม 1.7 กาหนด G เป็นกราฟเชื่อมโยง และให้ C เป็นวงใน
กราฟ G จะเรียกว่า วง C ว่าวงจรแฮมอลโทเนียน (Hamiltonian
Cycle) ก็ต่อเมื่อ วง C บรรจุจุดดยอดทุกจุดดยอดในกราฟ G และ
เรียกกราฟ G ว่ากราฟแฮมอลโทเนียน (Hamiltonian Graph)
ปัญหาการเดิน ทางของพนักงานขายคือพนักงานขายคนหนึ่ ง
ต้องการเดินทางไปยั งเมืองต่าง ๆ ตามที่บ ริษัทกาหนด พนักงาน
ขายคนนี้ควรวางแผนการเดินทางอย่างไรในการเดินทางไปยังเมือง
ต่าง ๆ ให้ครบทุกเมืองตามที่บริษัทกาหนดและแต่ละเมืองแวะได้
เพียงครั้งเดียวเมื่อครบทุกเมืองแล้วให้กลับมาเมืองที่เริ่ม ต้น โดย
ระยะทางรวมในการเดินทางต้องน้อยที่สุด ซึ่งปัญหานี้จะใช้ตัวแบบ
ของแผนที่เป็นกราฟถ่วงน้าหนักจุดดยอดแทนเมือง เส้นแทนถนนที่
เชื่อมระหว่างเมือง และน้าหนักแทนระยะทางของถนนที่จะเดินทาง
ระหว่างเมือง และจากทฤษฎีบทที่เกี่ยวข้องกับกราฟแฮมิลโทเนียน
จะได้ว่าถ้ากราฟตัวแบบถ่วงน้าหนักไม่บรรจุ วงจรแฮมิลโทเนี ยน
แล้วพนักงานขายจะไม่สามารถเดินทางไปเมืองต่าง ๆ ที่กาหนดโดย
ผ่านแต่ละเมืองได้เพียงครั้งเดี ยวและกลับมาเมืองตั้งต้น แต่ถ้าตัว
แบบนี้บรรจุวงจรแฮมิลโทเนียนแล้วระยะทางรวมของการเดินทางที่
น้อยที่สุดจะเท่ากับน้าหนักของวงจรแฮมิลโทเนียนที่ต่าสุด ดังนั้น
ปัญหาการเดินทางของพนักงานขายคือพนักงานขายหาคาตอบได้
จากการหาวงจรแฮมิลโทเนียนที่มีน้าหนักน้อยที่สุด
บทนิยาม 1.8 ให้กราฟ G เป็นกราฟถ่วงน้าหนัก จุดดยอด u จะ
เป็นศูนย์กลางของกราฟ G ก็ต่อเมื่อมีดีกรีเข้า และ ดีกรีออก มีค่า
น้อยสุด

ประกอบในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นได้เนื่องจากวัดเป็นศูนย์กลาง
ของชุมชนท้องถิ่น
จากยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ร ะยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)
ด้ า นการสร้ า งโอกาสและความเสมอภาคทางสั งคม ข้ อ 2 การ
กระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี
ข้ อ 3 การเสริ ม สร้ า งพลั ง ทางสั ง คม และ ข้ อ 4 การเพิ่ ม ขี ด
ความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและ
การจัดการตนเอง ประเด็นยุทธศาสตร์พัฒนาการท่องเที่ยว พ.ศ.
2561 – 2564 ของกรมการท่องเที่ยว ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมและ
พัฒนาห่วงโซ่อุปทาน ทางการท่องเที่ยวแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน
และ ยุ ท ธศาสตร์ที่ 4 การขั บ เคลื่ อ นด้ ว ยเทคโนโลยี และระบบ
ดิจิทัล และประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560 – 2579 และจังหวัดชัยนาท เป็ น
เขตพื้ น ที่ รับ ผิด ชอบของมหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ จัน ทรเกษม ดังนั้ น
ผู้ จั ด ท าวิ จั ย จึ งสนใจศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การวางแผนการเดิ น ทางใน
การท่องเที่ยวไหว้พระ 9 วัด ในจังหวัดชัยนาท โดยวัดทั้ง 9 มาจาก
วัด ที่ แ นะน าในเว็ บ ไซต์ กระปุ๊ ก [7] และ เว็บ ไซต์ แ นะน าสถานที่
ท่องเที่ ยวของการท่องเที่ ยวแห่งประเทศไทย [1] ให้ได้ระยะทาง
รวมสั้นที่สุดและครบทุกวัด โดยเริ่มเดินทางจากวัดใดแล้วกลับมายัง
วัดนั้น และหาวัดที่เป็นศูนย์กลางในแง่ระยะทาง โดยใช้ความรู้ทาง
ทฤษฎี ก ราฟในเรื่ อ งขั้ น ตอนวิ ธี ก ารแก้ ปั ญ หาการเดิ น ทางของ
พนักงานขาย และค่าความเป้นศูนย์กลาง ในการวิจัยนี้
1.1 บทนิยามและทฤษฎีบทที่เกี่ยวข้อง
ในงานวิ จั ย นี้ มี บ ทนิ ย ามและทฤษฎี บ ทที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ดังต่อไปนี้
บทนิยาม 1.1 กราฟ G (Graph G) ประกอบด้วยเซตจากัด 2 เซต
คื อ เซตที่ ไ ม่ ใ ช่ เ ซตว่ า งของจุ ด ยอด (Vertex) เขี ย นแทนด้ ว ย
สั ญ ลั ก ษณ์ V(G) และเซตของเส้ น เชื่ อ มที่ เชื่ อ มระหว่ า งจุ ด ยอด
(Edge) เขียนแทนด้วย E(G) และถ้ากราฟที่เส้นเชื่อมมีทิศทางเรา
จะเรียกว่ากราฟระบุทิศทาง (Directed graph)
ในงานวิจัยนี้ถ้ากราฟระบุทิศทางมีเส้นเชื่อมระบุทิศทาง
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) คือลาดับจากัดของจุดยอดและเส้นเชื่อมสลับกันโดย
เริ่มต้นที่จุดดยอด u และสิ้นสุดที่จุดดยอด v ถ้า G เป็นกราฟระบุ
ทิศทางแนวเดินคือลาดับของจุดยอดกับเส้นเชื่อมระบุทิศทาง
บทนิ ยาม 1.3 วงจร (Circuit) คือแนวเดินในกราฟที่มีเส้นเชื่อม
แตกต่างกันทั้งหมด โดยมีจุดดยอดเริ่มต้นและจุดดยอดสุดท้ายเป็น
จุดดยอดเดียวกัน
บทนิยาม 1.4 วัฏจักร (Cycle) คือวงจรที่ไม่มี จุดดยอดยอดซ้ากัน
ยกเว้นจุดดยอดเริ่มต้นและจุดดยอดสุดท้าย

1.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
เสกสรร วินยางค์กูล และคณะ [4] ได้ศึกษาเรื่องการ
ประยุกต์ตัวแบบปัญหาการเดินทางของพนักงานขาย กรณีศึกษา
การจั ด เส้ น ทางรถรางน าเที่ ย วของเทศบาลนครเชี ย งราย เป็ น
การศึกษาปัญหาการหาเส้นทางที่สั้นที่ สุด โดยการประยุกต์ใช้ตัว
แบบปัญหาการเดินทางของพนักงานขาย โดยมีรถรางนาเที่ยวของ
เทศบาลนครเชี ย งรายเป็ น กรณี ศึ ก ษาโดยข้ อ มู ล ระยะทางและ
เส้นทางทั้งหมดจาก Google Earth และการออกสารวจ ขั้นตอน
แรกนาเอาตัวแบบปัญ หาวิถีสั้นสุด เข้ามาหาระยะทางระหว่างจุด
ท่องเที่ยวแต่ละแห่ ง โดยใช้โปรแกรมเชิงเส้นหาคาตอบ จากนั้ น
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พระนครศรีอยุธยาที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวโดยใช้วิธีเชิง
ส ารวจ 2. ออกแบบเส้ น ทางที่ เหมาะสมซึ่ ง ผ่ า นจุ ด ท่ อ งเที่ ย วที่
น่าสนใจให้กับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยใช้วิธีหาเส้นทางโดยใช้
ข้อมูลระยะทางและได้ ออกแบบเส้นทางโดยใช้ 3 วิธี 1. แบบเรียง
ตามความนิ ยม 2. อัลกอริทึ มละโมบ 3. ปั ญ หาการเดิ น ทาง ของ
พนักงานขาย จากการวิจัยพบว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ใช้ระยะเวลา
ที่มาท่องเที่ยว 1 วัน หรื อประมาณ 9 ชั่วโมง จากข้อจากัดกด้าน
ระยะเวลาที่มาท่องเที่ยวผู้วิจัยได้การออกแบบเส้นทาง ให้ท่องเที่ยว
ผ่านสถานที่ต่าง ๆ ให้ได้มากที่สุดด้วยวิธีการ 3 วิธีพบว่าสามารถ
ออกแบบเส้นทางผ่านสถานที่ท่องเที่ยว ได้มากที่สุด 7 สถานที่และ
ด้วยวิธีปัญหาการเดินทางของพนักงานขายออกแบบเส้นทางได้ดี
ที่ สุ ด คื อ ระยะทางสั้ น ที่ สุ ด และ ประหยั ด ที่ สุ ด โดยใช้ ร ะยะทาง
ทั้งหมด 45.95 กิโลเมตรในระยะเวลา 90 นาที

นาเอาตัวแบบปัญหาการเดินทางของพนักงานขายเข้ามาหาเส้นทาง
ที่สั้นที่สุด สาหรับรถรางนาเที่ยว และทาการนาเอาการจัดเส้นทาง
โดยใช้ค่าประมาณเข้ามาหาคาตอบอีก โดยใช้วิธีการเปรียบเทียบ
การประหยัดเพื่อเป็นการ เปรียบเทียบวิธีการที่เหมาะสม
สายชล ปัญ ญชิต และภูเบศ วณิ ชชานนท์ [6] ศึกษาการ
ท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมของภาคใต้ เพื่อศึกษา
1. รู ป แบบและกระบวนการท่ อ งเที่ ย วทาง พระพุ ท ธศาสนาใน
ภาคใต้ 2. เส้ น ทางการท่ อ งเที่ ย วทางพระพุ ท ธศาสนาในภาคใต้
3. ผลกระทบของการท่องเที่ยวที่มีต่อวิถีชีวิตและวัฒ นธรรมทาง
พระพุทธศาสนาและแนวทางการพัฒนา แหล่งท่อ งเที่ยวประเภท
วั ด ใน ภ าค ใต้ ผ ล การศึ กษ าพ บ ว่ า 1. การท่ องเที่ ย วท าง
พระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมในภาคใต้ มีรูปแบบเป็นการบูรณา
การความร่ ว มมื อ ระหว่ า งหน่ ว ยงานภาครั ฐ ด้ า นการท่ อ งเที่ ย ว
เครือข่ายชุมชนและวัด โดยรูปแบบการท่องเที่ยวประเภทนี้สามารถ
ดึงดูดนักท่องเที่ ยวได้มากที่สุด เพราะมุ่งเน้ นส่งเสริ มการอธิบาย
ความรู้ ท างพระพุ ท ธศาสนาให้ กั บ นั ก ท่ อ งเที่ ย วผ่ า นช่ อ งทางที่
หลากหลาย 2. เส้ น ทางการท่ อ งเที่ ย ว ทางพระพุ ท ธศาสนาใน
ภาคใต้มีสามเส้นทางที่สาคัญได้แก่ เส้นทางพุทธธรรมเชิงบูรณาการ
เส้น ทางท่ อ งเที่ ย วเชิงธรรมะและ เส้ น ทางท่ อ งเที่ ย ววิถี ชี วิต คู่ วิ ถี
ธรรม 3. การท่ อ งเที่ ย วทางพระพุ ท ธศาสนาและวั ฒ นธรรมใน
ภาคใต้ ได้มีส่วน ส่งเสริมกระบวนงการทางานและการปรับปรุงการ
เรี ย นรู้ เพื่ อ การแก้ ไขปั ญ หา ส่ งผลให้ เกิ ด การ พั ฒ นากิ จ กรรม
ตลอดจนการบริหารจัดการของเครือข่ายชุมชนและวัด ด้ านการ
ท่องเที่ยวทาง พระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม
พระวีระวัฒน์ วีรวฑฺฒโน [2] ศึกษาแนวทางส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงพุทธ กรณีศึกษา 9 วัด ในอาเภอนาน้อย จังหวัดน่าน
เพื่อศึกษาสภาพการดาเนินงาน ปัญหาและอุ ปสรรค์ และแนวทาง
ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงพุทธ ผลจากการศึกษาพบว่า 1. วัด
มีเจ้าอาวาสปกครองภายในวัดมีเจ้าหน้าที่ของวัด เจ้าหน้าที่ของ
องค์ ก ารปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น และวั ฒ นธรรมอ าเภอนาน้ อ ย ท า
หน้าที่ประชาสัมพันธ์และประสานงานสาหรั บผู้ที่เข้ามาติดต่อ มี
คณะกรรมการวัดซึ่งคัด เลือกจากคณะสงฆ์และบุคลากรภายนอก
2. วัดขาดกิจกรรมในการดึ งดูดนักท่องเที่ยวในวันสาคัญทางพุทธ
ศาสนา ขาดการมีส่วนร่ว มของประชาชนในชุมชน องค์กรเอกชน
และหน่ ว ยงานรั ฐ อื่ น ๆ ในการวาง แผนการตั ด สิ น ใจ และการ
ดาเนินการพัฒนาการจัดการท่องเที่ยวเชิงพุทธแบบมีส่วนร่วมอย่าง
จริงจั ง และต่อเนื่อง 3. แนวทางในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
พุทธ คือ สร้างเครื อข่ายการท่องเที่ยวเชิงพุทธ ระหว่างหน่ว ยงาน
ภาครั ฐ บ้ าน วั ด โรงเรีย น เพื่ อ ร่ว มกั น ส่ งเสริม กิจ กรรมในทุ ก วั น
สาคัญทางพุทธศาสนา ระดมทรัพยากร ทุกภาคส่วน เข้ามามีส่วน
ร่วมในการส่งเสริมกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวให้สอดคล้อง กับแผน
ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว
วิ รั ล พั ช ร สว่ างญาต [3] ได้ เปรี ย บเที ย บ 3 วิ ธี ในการ
ออกแบบเส้นทางท่องเที่ยว กรณีศึกษาจังหัวดพระนครศรีอยุธยา มี
วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ 1. ศึ ก ษาเส้ น ทางการท่ อ งเที่ ย วของจั งหวั ด

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อหาเส้น ทางในการเดินทางที่สั้นที่สุด ในการเดินทาง
ไหว้พระ 9 วัด ที่กาหนด ในจังหวัดชัยนาท โดยเริ่มจากวัดไหนก็ได้
แล้วกลับมาที่วัดนั้น และหาวัดที่เป็นศูนย์กลางของการเดินทาง

3. ขอบเขตของการวิจัย
หาเส้น ทางในการเดิน ทางท่ องเที่ย ว 9 วัด ในจั งหวัดชั ยนาท
ได้แก่ วัดปทุมธาราม วัดปากคลองมะขามเฒ่า วัดทรงเสวย วัดธรร
มามูลวรวิหาร วัด ปฐมเทศนาอรัญ วาสี วัด พระบรมธาตุ วรวิห าร
วัดพระบรมธาตุวรวิหาร วัดกรุณา (โบสถ์หลวงพ่อหิน) วัดมหาธาตุ
และ วั ด พระแก้ ว โดยเดิ น ทางไปยั งวั ด ต่ า ง ๆ ครบทุ ก วั ด แล้ ว
กลับมายังจุดดยอดเริ่มต้น โดยให้มีระยะทางที่สั้นที่สุด และหาวัดที่
เป็นศูนย์กลางในแง่ระยะทางในการเดินทาง
4. วิธีการดาเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่อ งเส้นทางไหว้พระ 9 วัด จังหวัดชัยนาท ได้
ดาเนินการดังต่อไปนี้
1. ศึกษาข้อมูลวัดที่นิยมของนักท่องเที่ยวในจังหวัดชัยนาท
2. เลือกวัด 9 วัด ได้แก่ วัดปทุมธาราม วัดปากคลองมะขาม
เฒ่ า วัดทรงเสวย วัดธรรมามู ลวรวิห าร วัด ปฐมเทศนา
อรัญวาสี วัดพระบรมธาตุวรวิหาร วัดกรุณา (โบสถ์หลวง
พ่อหิน) วัดมหาธาตุ และ วัดพระแก้ว
3. ศึกษาเส้นทางในการเดินทางระหว่าง 2 วัด ใด ๆ ที่เลือก
ทั้ ง หมด จากแอปพลิ เ คชั น google map และเลื อ ก
เส้นทางที่สั้นที่สุดที่ได้จากการสืบค้น
4. นาข้อมูลที่ได้มาเขียนกราฟระบุทิศทางแบบถ่วงน้าหนัก
โดยให้จุดยอดแทนวัด วัดสองวัดจะมีเส้นเชื่อมระบุทิศทาง
ก็ต่อเมื่อมีเส้นทางเดินทางถึงกันได้ และค่าน้าหนักของเส้น
เชื่อมแทนระยะทางในการเดินทาง (หน่วยเป็นกิโลเมตร)
ระหว่างวัดสองวัด
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ผลรวมน้ อ ยที่ สุ ด นั้ น คื อ ถ้ า ก าหนดให้ วั ด นี้ เป็ น ศู น ย์ ก ลางในการ
ท่องเที่ยว และเป็นศูนย์กลางการกระจายสินค้าหรือรวมรวมสินค้า
(ในแง่ระยะทางในการเดิ นทาง) กล่ าวคื อถ้าจะเลื อกที่ ตั้ งจุด รวม
สินค้าที่มาจากชุมชนบริเวณวัดทั้ง 9 และที่ตั้งจุดกระจายสิ่งของไป
ยังชุมชนในบริเวณทั้ง 9 บริเวณวัดพระบรมธาตุวรวิหารวัดพระบรม
ธาตุวรวิหาร จะมีต้นทุนด้านการเดินทางรวมน้อยสุด นั้นคือผลรวม
ของระยะทางในการเดินทางจากวัด พระบรมธาตุวรวิหารวัดพระ
บรมธาตุ ว รวิ ห ารไปวั ด ทั้ ง 8 วั ด เท่ ากั บ 120.3 กิ โลเมตร และ
ผลรวมของระยะทางในการเดินทางจากวัดทั้ง 8 วัดมายัง วัดพระ
บรมธาตุวรวิหารวัดพระบรมธาตุวรวิหารเท่ากับ 117.9 กิโลเมตร
เมื่อนามาวาดกราฟแสดงทิศทางแสดงระยะทางระหว่าง
วัดทั้ง 8 กับวัด พระบรมธาตุวรวิหารวัดพระบรมธาตุวรวิหาร ( V6 )
โดยใช้โปรแกรม Gephi 0.9.2 ได้ดังรูปที่ 2

5. หาเส้นทางในการเดินทางท่องเที่ยว 9 วัด โดยเดินทางไป
ยังวัดต่าง ๆ ครบทุกวัด แล้วกลับมายังจุดดยอดเริ่มต้น ให้
มี ร ะยะทางที่ สั้ น ที่ สุ ด โดยการหาวงจรแฮมิ ล โทเนี ย น
ทั้งหมดจากกราฟพร้อมทั้งหาผลรวมของน้าหนักแล้วหา
วงจรแฮมิลโทเนียนที่มีผลรวมของน้าหนักน้อยที่สุด
6. หาวัดที่เป็นศูนย์กลางในแง่ระยะทางในการเดินทาง โดย
หาจากผลรวมของดีกรีเข้าและผลรวมของดีกรีออก
7. นาผลที่ได้มาสรุปและอภิปรายผล
5. ผลการวิจัย
กาหนด เซตของ V แทนจุดดยอดดังนี้
- V1 แทน วัดปทุมธาราม
- V2 แทน วัดปากคลองมะขามเฒ่า
- V3 แทน วัดทรงเสวย
- V4 แทน วัดธรรมามูลวรวิหาร
- V5 แทน วัดปฐมเทศนาอรัญวาสี
- V6 แทน วัดพระบรมธาตุวรวิหารวัดพระบรมธาตุวรวิหาร
- V7 แทน วัดกรุณา (โบสถ์หลวงพ่อหิน)
- V8 แทน วัดมหาธาตุ
- V9 แทน วัดพระแก้ว
เมื่อนาระยะทางการเดินทางที่สั้นที่สุดระหว่างสองวัดใด
ๆ ที่สืบค้นจากแอปพลิเคชัน google map [5] มาวาดกราฟโดยใช้
โปรแกรม Gephi 0.9.2 ได้กราฟดังรูปที่ 1
จากกราฟเมื่อพิ จารณาผลรวมของดีกรีเข้าและผลรวม
ของดีกรีออกแต่ละจุดดยอดในกราฟดังตารางที่ 1 พบว่าจุดดยอด
V6 ซึ่งแทน วั ด พระบรมธาตุ วรวิห ารวั ด พระบรมธาตุ วรวิห าร มี

ตารางที่ 1 ดีกรีเข้าและดีกรีออกของแต่ละจุดดยอดในกราฟ G
จุดดยอด
V1
V2
V3
V4
V5
V6
V7
V8
V9

ดีกรีเข้า
194.3
144.1
156.1
150.6
138
117.9
133.1
186
198.2

ดีกรีออก
199.8
148.1
166.6
133.2
132.5
120.3
134.5
183.2
200.1
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รูปที่ 1 กราฟแสดงระยะทางระหว่างวัด 9 วัด ในจังหวัดชัยนาท
3. วงจรที่ได้ในข้อ 2 เราสามารถเริ่มต้นจากจุดยอดอื่นที่
ไม่ใช่ V1 ก็ได้แล้วกลับมาที่จุดยอดเริ่มต้น ตัวอย่างเช่น
วงจร V1 , V3 , V6 , V8 , V9 , V7 , V5 , V4 , V2 , V1 ถ้ า ให้ จุ ด
ยอดเริ่ ม ต้ น เป็ น จุ ด ยอด V3 จะได้ ล าดั บ วงจรเป็ น
V3 , V6 , V8 , V9 , V7 , V5 , V4 , V2 , V1 , V3
กล่ าวคือ เส้ นทางในการเดิ นทางท่ องเที่ ยวไหว้ พระ 9 วัด ใน
จังหวัดชัยนาท ที่สั้นที่สุดโดยเริ่มต้นที่วัดไหนก็ได้เมื่อเดินทางครบทุกวัด
แล้วจะกลับมายังวัดที่เริ่ม ได้เส้นทางระยะทางรวมน้อยที่สุด 105.2
กิโลเมตร จานวน 2 เส้นทาง ดังนี้
เส้นทางที่ 1 คือ V1 , V3 , V6 , V8 , V9 , V7 , V5 , V4 , V2 , V1 (วงจรแฮมิลโท
เนี ย นที่ ต่ าสุ ด ที่ 1) ดั งรู ป ที่ 3 วาดกราฟโดยใช้ โปรแกรม Gephi
0.9.2 นั้นคือ เดินทางจากวัดปทุมธาราม ไป วัดทรงเสวย ไป วัดพระ
บรมธาตุวรวิหาร ไป วัดมหาธาตุ ไป วัดพระแก้ว ไป โบสถ์หลวงพ่อ
หิน ไป วัดปฐมเทศนาอรัญวาสี ไป วัดธรรมามูลวรวิหาร ไป วัดปาก
คลองมะขามเฒ่ า ไป วัด ปทุ ม ธาราม และถ้ าในวงจรนี้ เราเริ่ม ต้ น
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 V1 , V3 , V6 , V9 , V8 , V7 , V5 , V4 , V2 , V1 (วงจรแฮมิลโท
เนี ย นที่ ต่ าสุ ด ที่ 2) ดั งรูป ที่ 4 วาด กราฟโดยใช้ โปรแกรม Gephi
0.9.2 นั้นคือ เดินทางจากวัดปทุมธาราม ไป วัดทรงเสวย ไป วัดพระ
บรมธาตุวรวิหาร ไป วัดวัดพระแก้ว ไป มหาธาตุ ไป โบสถ์หลวงพ่อ

รูปที่ 2 กราฟแสดงระยะทางระหว่างวัดพระบรมธาตุวรวิหาร ( V6 )
และ 8 วัด ในจังหวัดชัยนาท
เมื่อนากราฟในรูปที่ 1 วิเคราะห์รูปแบบปัญหาการเดินทาง
ทีส่ ั้นที่สุดโดยทาการหาวงจรแฮมิลโทเนียนและน้าหนักรวมของวงจร
จะได้
1. วงจรแฮมิลโทเนียนทั้งหมด 362,880 วงจร และ
2. วงจรที่มีน้าหนักรวมน้อยที่สุดเท่ากับ 105.2 จานวน
2 วงจร คื อ V1 , V3 , V6 , V8 , V9 , V7 , V5 , V4 , V2 , V1 และ
V1 , V3 , V6 , V9 , V8 , V7 , V5 , V4 , V2 , V1
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หิน ไป วัดปฐมเทศนาอรัญวาสี ไป วัดธรรมามูลวรวิหาร ไป วัดปาก
คลองมะขามเฒ่า ไป วัดปทุมธาราม

4. จากวัดมหาธาตุ ไป วัดพระแก้ว
เดินทางไปถนนพระลาน และถนนหมายเลข 3454
เป็นระยะทาง 2.8 กิโลเมตร
5. จากวัดพระแก้ว ไป วัดกรุณา
เดิ น ทางไปตามทางถนนหน้ าพระลานไปถนนหมายเลย
3010 และทางหลวงชนบท 4004 ไปตาบลตลุก
เป็นระยะทาง 18 กิโลเมตร
6. จากวัดกรุณา ไป วัดปฐมเทศนาอรัญวาสี
เดินทางไปตามทางถนนหมายเลข 311 และถนนหมายเลข 1
เป็นระยะทาง 9.1 กิโลเมตร
7. จากวัดปฐมเทศนาอรัญวาสี ไป วัดธรรมามูลวรวิหาร
เดินทางไปตามทางถนนหมายเลข 1 และทางหลวงชนบท
1021 ไปตาบลธรรมามูล และทางหลวงชนบทหมายเลข
1021 ไปทางวิหารหลวงพ่อธรรมจักร
เป็นระยะทาง 13.9 กิโลเมตร
8. จากวัดธรรมามูลวรวิหาร ไป วัดปากคลองมะขามเฒ่า
เดิ น ทางไปตามทางหลวงชนบท 1021 และ 4023 ไป
ตาบลมะขามเฒ่า
เป็นระยะทาง 4 กิโลเมตร
9. จากวัดปากคลองมะขามเฒ่า ไป วัดปทุมธาราม
เดินทางไปตามทางหลวงชนบท 4023 และถนนหมายเลข
3183 ไปตาบลหนองบัว
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
เดิ น ทางไปตามถนนไฮเวย์ 4052 และทางหลวงชนบท
4051 ไปตาบลท่าชับเป็นระยะทาง 15.1 กิโลเมตร
3. จากวัดพระบรมธาตุวรวิหาร ไปวัดพระแก้ว
เดิ น ทางไปตามถนนหมายเลข 3183 ทางหลวงชนบท
4050 ถนนมหายเลข 3010 และเข้าถนนหน้ าพระลาน
เป็นระยะทาง 16.9 กิโลเมตร
4. จากวัดพระแก้ว ไป วัดมหาธาตุ
เดินทางไปถนนพระลาน และถนนหมายเลข 3454
เป็นระยะทาง 2.8 กิโลเมตร
5. จากวัดมหาธาตุไป วัดกรุณา
เดิ น ทางไปตามทางถนนหน้ าพระลานไปถนนหมายเลย
3010 และทางหลวงชนบท 4004 ไปตาบลตลุก
เป็นระยะทาง 16.1 กิโลเมตร
6. จากวัดกรุณา ไปวัดปฐมเทศนาอรัญวาสี
เดินทางไปตามทางถนนหมายเลข 311 และถนนหมายเลข 1
เป็นระยะทาง 9.1 กิโลเมตร

รูปที่ 3 กราฟแสดงเส้นทางการเดินทางของพนักงานขาย 9 วัด ใน
จังหวัดชัยนาท เส้นทางที่ 1

รูปที่ 4 กราฟแสดงเส้นทางการเดินทางของพนักงานขาย 9 วัด
ในจังหวัดชัยนาท เส้นทางที่ 2
เมื่อนาลาดับของวัดในการเดินทางนมาใส่เส้นทางและ
ระยะทางในการเดินทาง ได้ดังนี้
เส้นทางที่ 1
1. จากวัดปทุมธาราม ไปวัดทรงเสวย
เดินทางไปตามทางถนนหมายเลข 3183 ถนนไฮเวย์ 4052
เป็นระยะทาง 19.8 กิโลเมตร
2. จากวัดทรงเสวย ไปวัดพระบรมธาตุวรวิหาร
เดิ น ทางไปตามถนนไฮเวย์ 4052 และทางหลวงชนบท
4051 ไปตาบลท่าชับ
เป็นระยะทาง 15.1 กิโลเมตร
3. จากวัดพระบรมธาตุวรวิหาร ไปวัดมหาธาตุ
เดิ น ทางไปตามถนนหมายเลข 3183 ทางหลวงชนบท
4050 ถนนมหายเลข 3010 และเข้าถนนหน้ าพระลาน
เป็นระยะทาง 15 กิโลเมตร

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

576

ภาคบรรยาย

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ประจาปี พ.ศ. 2563 วันที่ 15 – 16 ธันวาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

7. จากวัดปฐมเทศนาอรัญวาสี ไปวัดธรรมามูลวรวิหาร
เดินทางไปตามทางถนนหมายเลข 1 และทางหลวงชนบท
1021 ไปตาบลธรรมามูล และทางหลวงชนบทหมายเลข
1021 ไปทางวิหารหลวงพ่อธรรมจักร
เป็นระยะทาง 13.9 กิโลเมตร
8. จากวัดธรรมามูลวรวิหาร ไปวัดปากคลองมะขามเฒ่า
เดิ น ทางไปตามทางหลวงชนบท 1021 และ 4023 ไป
ตาบลมะขามเฒ่า
เป็นระยะทาง 4 กิโลเมตร
9. จากวัดปากคลองมะขามเฒ่า ไปวัดปทุมธาราม
เดินทางไปตามทางหลวงชนบท 4023 และถนนหมายเลข
3183 ไปตาบลหนองบัว
เป็นระยะทาง 7.5 กิโลเมตร
จะได้ระยะทางรวมทั้งสิ้น 105.2 กิโลเมตร

6. เอกสารอ้างอิง
[1] การท่องเที่ยวประเทศไทย (5 กรกฎาคม 2562) สืบ ค้น จาก
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 ในอาดภานาน้อย จังหวัดน่าน” วารสาร มจร
นครน่านปริทรรศน์., ปีที่ 2, ฉบับที่ 1, หน้า 93-103, 2561.
[3] วิรัลพัชร สว่างญาติ, “การเปรียบเทียบ 3 วิธี ในการออกแบบ
เส้นทางท่องเที่ยว กรณีศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา”
วารสารรังสิตบัณฑิตในกลุม่ ธุรกิจและสังคมศาสตร์., ปีที่ 4,
ฉบับที่ 2, หน้า 64-77, 2561.
[4] เสกสรรค์ วินยางค์กลู และคณะ, “การประยุกต์ตัวแบบปัญหา
การเดินทางของเซลล์แมน กรณีศกึ ษาการจัดเส้นทางรถรางนา
เที่ยวของเทศบาลนครเชียงราย” วารสารวิชาการ คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง., ปีที่ 7,
ฉบับที่ 2, หน้า 85-97, 2558.
[5] เส้นทางระหว่างวัด (5 กรกฎาคม 2562) สืบค้นจาก
http://googlemap
[6] สายชล ปัญญชิต และภูเบศ วณิชชานนท์, “การท่องเที่ยวทาง
พระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมของภาคใต้: การพัฒนาเส้นทาง
และผลกระทบ” วาสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนคริน
วิโรฒ, ปีที่ 18, ฉบับที่ 1, 18. 247-262, 2559.
[7] ไหว้พระ 9 วัดชัยนาทกับเส้นทางอิ่มบุญ (5 กรกฎาคม 2562)
สืบค้นจากhttps://travel.kapook.com/view164337.html

5. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
ในงานวิจัยนี้ ได้ วัดพระบรมธาตุวรวิห ารวัดพระบรมธาตุ
วรวิหาร เป็นวัดทีเ่ ป็นศูนย์กลางกล่าวคือสามารถเดินทางไปวัดต่าง ๆ
ทั้ง 8 และจากวัดทั้ง 8 มาวัดพระบรมธาตุวรวิหารวัดพระบรมธาตุ
วรวิ ห าร ได้ ผ ลรวมของการเดิ น ทางน้ อ ยที่ สุ ด ท าให้ มี ต้ น ทุ น ด้ า น
ระยะทางในการเดินทางต่าสุด นั้นคือถ้าชุมชนบริเวณวัดต้องการหา
จุดรวมสินค้าของทั้ง 9 วัดควรพิจารณาวัดนี้
เส้น ทางในการเดิ น ทางที่ สั้ น ที่ สุ ด โดยเริ่ม ต้ น วัด ไหนเมื่ อ
เดินทางไปครบทุกวัดแล้วแล้วกลับมายังวัดตั้งต้นได้ระยะทางรวมสั้น
ที่สุดคือ 105.2 กิโลเมตร จานวน 2 เส้น ทาง คือ เส้นทางที่ 1 วัด
ปทุ ม ธาราม ไป วัด ทรงเสวย ไป วัด พระบรมธาตุ วรวิห าร ไป วั ด
มหาธาตุ ไป วัดพระแก้ว ไป วัดกรุณา ไป วัดปฐมเทศนาอรัญวาสี
ไป วัดธรรมามูลวรวิหาร ไป วัดปากคลองมะขามเฒ่า ไป วัดปทุม
ธาราม เส้นทางที่ 2 วัดปทุมธาราม ไป วัดทรงเสวย ไป วัดพระบรม
ธาตุวรวิห าร ไป วัดวัดพระแก้ว ไป มหาธาตุ ไป วัดกรุณ า ไป วัด
ปฐมเทศนาอรั ญ วาสี ไป วั ด ธรรมามู ล วรวิห าร ไป วั ด ปากคลอง
มะขามเฒ่ า ไป วัด ปทุ มธาราม ถ้าจัดเป็น โปรแกรมท่ องเที่ย วโดย
เดิ น ทางตามเส้ น ทางนี้ จ ะเดิ น ทางเป็ น ระยะทางที่ น้ อ ยกว่ า ที่ จ ะ
เดินทางแบบไม่มีรูปแบบ และถ้ามีการจัดรถประจาทางนาเที่ยวตาม
เส้น ทางนี้ เพื่ อ รับ นั ก ท่ อ งเที่ ยวจะเป็ น การประหยั ด ค่ าใช้ จ่ ายและ
อานวยความสะดวกกั บ นั ก ท่ อ งเที่ ย วและท าให้ ผู้ ป ระกอบการรถ
ประจาทางมีรายได้เพิ่มขึ้น
นอกจากนี้เราจะเห็นว่าระยะทางรวมในการเดินทางไหว้
พระทั้ ง 9 มี ร ะยะทางรวมเพี ย ง 105.2 กิ โลเมตร และในจั งหวั ด
ชัยนาทการจราจรไม่ได้คับคั่ง ดังนั้นเวลาสาหรับนักท่องเที่ยวที่ใช้ใน
แต่ ล ะวั ด จะมี ม ากหากในแต่ ล ะวั ด มี กิ จ กรรมที่ น่ า สนใจให้ กั บ
นักท่องเที่ยวก็จะเป็นการกระจายรายได้ให้กับชุมชนบริเวณวัดได้
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ระบบบริหารจัดการครุภัณฑ์ออนไลน์ กรณีศึกษา : งานพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
Online Durable Articles Management System
Case Study: Supply Subdivision, Nakhon Pathom Rajabhat University
แก้วใจ อาภรณ์พิศาล1 ยุราตรี โพธิ์ประสิทธิ์2 และ ชาลิตา อื้อกงฮะ3
1,2,3สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

1Email:

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
kaewjai@webmail.npru.ac.th; 2Email: 604230028@webmail.npru.ac.th ; 3Email: 604230012@webmail.npru.ac.th

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่ อ 1) เพื่อพัฒ นาระบบบริหารจัดการครุภัณ ฑ์ออนไลน์ กรณี ศึกษางานพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภั ฏ
นครปฐม และ 2) เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน ระบบบริหารจัดการครุภัณฑ์ออนไลน์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ กลุ่ม
เจ้าหน้าที่ ใน งานพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ได้มาโดยวิธีเลือกแบบเจาะจง จานวน 7 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบไปด้วย
ระบบบริหารจัดการครุภัณฑ์ออนไลน์ และแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบบริหารจัดการครุภัณฑ์ออนไลน์ สถิติที่ใช้คือ ค่าเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1) การพัฒนาระบบบริหารจัดการครุภัณฑ์ออนไลน์ กรณีศึกษางานพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม ประกอบไปด้วย ข้อมูลครุภัณฑ์ ข้อมูลการเบิกใช้งาน ข้อมูลสถานะการใช้งาน ข้อมูลหน่วยงาน ข้อมูลผู้ใช้งานระบบ และข้อมูลค่า
เสื่อมครุภัณฑ์ 2) ผลการประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบบริหารจัดการครุภัณฑ์ออนไลน์ โดยรวมอยู่ ในระดับมาก ( = 4.26, S.D. =
0.19)
คาสาคัญ: 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
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รัต นพล นาคสั งข์ และจิ น ดาพร อ่ อ นเกต [3] ท าการพั ฒ นา
ระบบยืม -คื นวัสดุและครุภั ณ ฑ์ ออนไลน์ โดยใช้เครื่องมื อ MySQL
และภาษา PHP ผลที่ ได้ รั บ จากการพั ฒ นาระบบ สามารถกรอก
ข้อมูลการยืมวัสดุและครุภัณฑ์ออนไลน์และตรวจสอบผลการยืม-คืน
ได้ สามารถจั ด การข้ อ มู ล ผู้ ใช้ งานระบบ ข้ อ มู ล วั ส ดุ แ ละครุ ภั ณ ฑ์
ข้อมูลการยืม-คืนวัสดุและครุภัณฑ์ และสามารถออกรายงานได้
ฐิติ พั ฒ น์ มหาดไทย [4] ท าการพั ฒ นาระบบจั ด การครุภั ณ ฑ์
คอมพิวเตอร์ โดยใช้เครื่องมือ Visual Studio Community 2017
จั ด การฐานข้ อ มู ล ด้ ว ย Microsoft SQL Server 2014 และภาษา
VB.NET ผลที่ได้ รับจากการพัฒนาระบบ สามารถจัดการสินทรัพย์
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ได้อย่างเป็นระบบ สามารถบริหารและจัดการ
ครุ ภั ณ ฑ์ ค อมพิ ว เตอร์ ได้ อ ย่ า งรวดเร็ ว และแม่ น ย าขึ้ น อี ก ทั้ งยั ง
สามารถน าข้ อ มู ล มาช่ ว ยในการตั ด สิ น ใจพิ จ ารณาจั ด ซื้ อ ครุภั ณ ฑ์
คอมพิวเตอร์ได้
ราชภัฏ บุญยิ่งยง และแก้วใจ อาภรณ์พิศาล [5] ทาการพัฒนา
ระบบจั ด การครุ ภั ณ ฑ์ โดยใช้ เครื่ อ งมื อ Microsoft Visual Basic
2010 ใช้ระบบจัดการฐานข้อมูล Microsoft SQL Server 2008 R2
ในการจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล ผลที่ ได้ รั บ จากการพั ฒ นาระบบ สามารถ
เบิกจ่ายครุภัณฑ์ได้ และสามารถตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังได้
ผู้วิจัยได้นาแนวคิดจากงานวิจัยข้างต้นมาใช้ในงานวิจัย ดังนี้ 1)
ส่ ว นของการเลื อ กใช้ เ ครื่ อ งมื อ ในการพั ฒ นาระบบ ผู้ วิ จั ย น า
Bootstrap Framework มาประยุกต์ใช้ในการออกแบบหน้า ตาของ
ระบบ MySQL เป็นระบบจัดการฐานข้อมูล และภาษา PHP มาใช้
ในการเขี ย นโค้ ด ของระบบ และ 2) ส่ ว นของระบบงานย่ อ ย
การศึกษาจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องข้างต้นถูกนามาใช้ออกแบบ และ
วิเคราะห์ระบบย่อยที่จาเป็นต้องมีในระบบจัดการครุภัณฑ์โดยทั่วไป
และหาแนวทางปรับปรุงขั้นตอนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน
ของงานพั สดุ เพื่อประยุกต์ใช้ในการพั ฒ นาระบบงานนี้ ทาให้เกิด
ความพึ ง พอใจในการท างานของเจ้ า หน้ า ที่ ป ระจ าหน่ ว ยงาน
ตลอดจนกลุ่ ม เจ้ า หน้ า ที่ ป ระจ างานพั ส ดุ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
นครปฐม

1. บทนา
งานพัสดุ กองกลาง สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม มีหน้าที่ ทางานเกี่ยวกับการควบคุมพัสดุ การเบิกใช้งาน
ครุภัณฑ์ การสรุปรายงานครุภัณฑ์ประจาปี และการคิดค่าเสื่อมของ
ครุภัณ ฑ์ ซึ่งงานพัสดุ จาเป็ นต้องทาการจัดเก็บข้อมูลครุภัณ ฑ์และ
ค้ น หาครุ ภั ณ ฑ์ เพื่ อ ใช้ เ ป็ น ข้ อ มู ล ในการบริ ห ารงานพั ส ดุ โดย
ระบบงานเดิมจะเป็นการเขียนข้อมูลครุภัณฑ์ลงในกระดาษ จะเห็น
ว่ า ระบบเดิ ม มี ค วามล้ า หลั งและอาจท าให้ ข้ อ มู ล สู ญ หายได้ ง่า ย
อาจจะมี ข้อ ผิ ด พลาดที่ เกิ ด จากเจ้ าหน้ าที่ ผู้ บั น ทึ ก เองท าให้ ข้ อมู ล
ผิ ด พลาดไปจากข้ อ มู ล ที่ มี อ ยู่ จ ริง โดยการเขี ย นรายการครุ ภั ณ ฑ์
จะต้องเขียนรายละเอียดต่าง ๆ ของครุภัณฑ์ ข้อมูลของครุภัณฑ์ ที่
จัดซื้อในแต่ละปีงบประมาณมีจานวนมาก จึงทาให้มีความล่าช้าใน
การเขียน ค้นหาและตรวจสอบครุภัณฑ์ ซึ่งทางงานพัสดุยังไม่มีการ
บันทึกครุภัณฑ์ไว้เป็นระบบโดยตรง ทาให้การบริหารจัดการครุภัณฑ์
ไม่ทั่วถึง จึงเกิดปัญหาในการตรวจเช็คครุภัณฑ์เพื่อเป็นการรายงาน
ครุภัณฑ์ประจาปี
ด้ ว ยเหตุ นี้ ท าให้ ผู้ จั ด ท าเกิ ด ความสนใจและได้ ศึ ก ษาค้ น คว้ า
เกี่ย วกั บ ปั ญ หาของงานพั ส ดุ มหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ นครปฐม เพื่ อ
แก้ ปั ญ หาข้ อ มู ล ครุภั ณ ฑ์ ที่ สู ญ หาย ชารุด และค้ น หาได้ ย าก จึ ง มี
แนวคิดที่จะพัฒนาระบบบริหารจัดการครุภัณฑ์ออนไลน์ กรณีศึกษา
งานพั ส ดุ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครปฐม เพื่ อ ช่ ว ยในการบริ ห าร
จัดการครุภัณฑ์อย่างเป็นระบบ

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการครุภัณฑ์ออนไลน์ กรณีศึกษางาน
พัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
2.2 เพื่ อประเมิ นความพึ งพอใจของผู้ ใช้งาน ระบบบริห ารจัด การ
ครุภัณฑ์ออนไลน์ กรณีศึกษางานพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
สมพร แทนจาปา [1] ทาการพั ฒนาระบบการจัดการครุภัณ ฑ์
คอมพิวเตอร์ โดยใช้เครื่องมือ Bootstrap Framework และภาษา
PHP ผลที่ ได้ รับ จากการพัฒ นาระบบคื อ ได้ระบบจัดการครุภัณ ฑ์
คอมพิวเตอร์ ที่สามารถดาเนินการได้สะดวกรวดเร็วและง่ายต่อการ
ใช้งาน ช่วยลดข้อผิ ดพลาดที่เกิดขึ้นจากการทางานของมนุษย์โดย
อาศัยโปรแกรมคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการดาเนินการควบคุม
ธวัชชัย เหมวิบูลย์ [2] ทาการพัฒนาโปรแกรมบนเว็บและโมบาย
แอปพลิ เคชั น เพื่ อ น าความรู้ จ ากการศึ ก ษามาใช้ ใ นการพั ฒ นา
โปรแกรมให้สามารถนาไปใช้ในการตรวจนับครุภัณฑ์ของหน่วยงาน
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยใช้เครื่องมือ SQL server 2012 ผลที่
ได้ รับจากการพัฒ นาระบบ โปรแกรมประยุกต์ บนเว็บ และโมบาย
แอปพลิเคชันใช้งานได้จริง สามารถตรวจนับครุภัณฑ์ของหน่วยงาน
ในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และแสดงรายงานตามการตรวจนับของ
หน่วยงานได้

4. วิธีการดาเนินงาน
การพัฒนาระบบบริหารจัดการครุภัณฑ์ออนไลน์ กรณีศึกษางาน
พัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มีขั้นตอนดังต่อไปนี้
4.1 ขั้นตอนการดาเนินการวิจัย
ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน ดังนี้
4.1.1 การศึกษาเบื้องต้น
จากการศึ กษาเบื้ องต้ น โดยศึ กษา สอบถาม เกี่ย วกั บ ปั ญ หาที่
เกิดขึ้น ในการทางานของงานพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ได้
มี ก ารจั ด เก็ บ ในรู ป แบบตารางข้ อ มู ล ยั งไม่ ได้ จั ด เก็ บ ในรู ป แบบ
ฐานข้อมูลหรือสารสนเทศ ผู้วิจัยจึงหาแนวทางในการออกแบบระบบ
ที่ ต อบสนองความต้ อ งการของงานพั ส ดุ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
นครปฐม
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4.1.2 การวิเคราะห์ระบบ
การวิเคราะห์ระบบบริหารจัดการครุภัณฑ์ออนไลน์ กรณีศึกษา
งานพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เริ่มจากการวิเคราะห์ข้อมูล
การท างานของเจ้ า หน้ า ที่ การจั ด การข้ อ มู ล ครุ ภั ณ ฑ์ ให้ ทั น สมั ย
เพื่อให้ง่ายต่อการออกแบบระบบ

การออกแบบแผนภาพกระแสข้อมูลระดับภาพรวม (Data Flow
Diagram : Context Diagram) แสดงดังรูปที่ 1

4.1.3 การออกแบบระบบ
การนาข้อมูลครุภัณฑ์ที่ได้จากการวิเคราะห์ระบบมาออกแบบ
เป็นระบบการทางาน และหาความสัมพันธ์ของแต่ละหน่วยข้อมูล
ดังต่อไปนี้

รูปที่ 1 แผนภาพกระแสข้อมูลระดับรวมของระบบบริหารจัดการครุภัณฑ์ออนไลน์ กรณีศึกษางานพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
การออกแบบแผนภาพแสดงความสัม พันธ์ของข้อมู ล (EntityRelationship Diagram) แสดงดังรูปที่ 2

รูปที่ 2 แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูลของระบบบริหารจัดการครุภัณฑ์ออนไลน์ กรณีศึกษางานพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................
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4.1.4 การพัฒนาระบบ
จากการวิ เคราะห์ ร ะบบบริ ห ารจั ด การครุภั ณ ฑ์ อ อนไลน์ โดย
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเว็บ และเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด ทาให้สามารถ
ออกแบบระบบให้ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้ สะดวกยิ่งขึ้น
และทาการพั ฒ นาระบบด้วยภาษา PHP และ MySQL เป็นระบบ
จัดการฐานข้อมูล

เจ้าหน้าที่ป ระจาหน่วยงานเข้าสู่ระบบบริห ารจัดการครุภัณ ฑ์
ออนไลน์ โดยจะประกอบไปด้ ว ยหน้ า หลั ก รั บ ข้ อ มู ล ผู้ ใ ช้ ง าน
(username) และรหัสผ่าน (password) จากนั้นคลิกปุ่มเข้าสู่ระบบ
ดังรูปที่ 3

4.1.5 การทดสอบและบารุงรักษา
จากนั้ น ท าการทดสอบระบบและแก้ ไ ขข้ อ บกพร่ อ งต่ า ง ๆ
หลั ง จากทดสอบระบบแล้ ว และน าไปใช้ ง านกั บ เจ้ า หน้ า ที่
ผู้รับผิดชอบระบบ ซึ่งเมื่อเกิดปัญหาหรือข้อผิดพลาดขึ้น คณะผู้วิจัย
จะทาการปรับปรุง แก้ไข และบารุงรักษาระบบโดยทันที
4.2 กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มตัวอย่าง คือ กลุ่มเจ้าหน้าที่ประจางานพัสดุ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐมโดยวิธีเลือกแบบเจาะจง จานวน 7 คน

รูปที่ 3 หน้าจอเข้าสู่ระบบ
เจ้าหน้าที่ประจาหน่วยงานสามารถค้นหารายการข้อมูลครุภัณฑ์
โดยการกรอกเลขครุภัณฑ์ และชื่อครุภัณฑ์ได้ ส่วนนี้จะประกอบไป
ด้ ว ย ช่ อ งส าหรั บ ค้ น หารายการครุ ภั ณ ฑ์ และพื้ น ที่ แ สดงข้ อ มู ล
ครุภัณฑ์ที่ได้จากการค้นหา ดังรูปที่ 4

4.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ประกอบเครื่องมือ ดังต่อไปนี้
4.3.1 ระบบบริหารจัดการครุภั ณ ฑ์ อ อนไลน์ กรณี ศึกษางานพั ส ดุ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
4.3.2 แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน ระบบบริหารจัดการ
ครุภัณฑ์ออนไลน์ กรณีศึกษางานพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
4.4 สถิติที่ใช้ในการวิจัย
สถิติที่ใช้ในงานวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
โดยนาผลที่ได้เทียบกับเกณฑ์การประเมิน [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

รูปที่ 4 หน้าจอแสดงรายการข้อมูลครุภัณฑ์
เจ้าหน้าที่ประจาหน่วยงานสามารถกาหนดการใช้งานครุภัณ ฑ์
โดยจะแสดง QR Code ของข้อมูลครุภัณฑ์ และสามารถพิมพ์ข้อมูล
ครุภัณฑ์ที่ใช้ เพื่อนาไปติดกับครุภัณฑ์ ดังรูปที่ 5

5. ผลการวิจัย
ผลการพัฒนาระบบบริหารจัดการครุภัณฑ์ออนไลน์ กรณีศึกษา
งานพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มีดังนี้
5.1 ผลการพัฒนาระบบ
ผลการพั ฒ นาระบบบริ ห ารจั ด การครุ ภั ณ ฑ์ อ อนไลน์
กรณี ศึกษางานพั สดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
5.1.1 ส่วนการใช้งานของเจ้าหน้าที่ประจาหน่วยงาน

รูปที่ 5 หน้าจอแสดงรายการข้อมูลการใช้งานครุภณ
ั ฑ์

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................
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5.1.2 ส่วนของผู้ดูแลระบบหรือเจ้าหน้าที่พัสดุ
ผู้ดูแลระบบหรือเจ้าหน้าที่พัสดุสามารถจัดการข้อมูลครุภัณฑ์ที่
จัดซื้อในปีงบประมาณนั้น ๆ บันทึกลงฐานข้อมูล ดังรูปที่ 8

โดยเมื่อสแกน QR Code ที่ติดกับครุภัณฑ์ จะแสดงรายละเอียด
ข้อมูลครุภัณฑ์ ตลอดจนรูปภาพ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ประจาหน่วยงาน
สามารถตรวจสอบข้อมูลครุภัณฑ์ได้สะดวกและรวดเร็วมากขึ้น ดังรูป
ที่ 6

รูปที่ 8 หน้าจอแสดงการเพิ่มข้อมูลครุภัณฑ์
ผู้ดูแลระบบหรือเจ้าหน้าที่พัสดุ สามารถจัดการข้อมูลการเบิกใช้
งานครุ ภั ณ ฑ์ ในแต่ ล ะหน่ ว ยงาน เพื่ อ การตรวจสอบเมื่ อ สิ้ น
ปีงบประมาณ ดังรูปที่ 9

รูปที่ 9 หน้าจอแสดงการเพิ่มข้อมูลการเบิกใช้งานครุภัณฑ์
ผู้ดูแลระบบหรือเจ้าหน้าที่พั สดุสามารถบันทึ กรายละเอียดค่า
เสื่ อ มราคาครุ ภั ณ ฑ์ โดยหน้ า จอจะประกอบไปด้ ว ย พื้ น ที่ แ สดง
รายละเอียดค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ และค่าเสื่อมครุภัณฑ์ของแต่ละปี
ดังรูปที่ 10

รูปที่ 6 หน้าจอรายละเอียดข้อมูลครุภณ
ั ฑ์ที่ได้จากการสแกน QR
Code
เจ้าหน้ า ที่ ป ระจาหน่ ว ยงานสามารถค านวณค่า เสื่อ มครุภั ณ ฑ์
ประจาหน่วยงาน ประกอบไปด้วย หน้าจอคานวณค่าเสื่อมครุภัณฑ์
ดังรูปที่ 7

รูปที่ 10 หน้าจอการแสดงรายละเอียดค่าเสื่อมราครุภณ
ั ฑ์
รูปทึ่ 7 หน้าจอแสดงการคานวณค่าเสื่อมครุภณ
ั ฑ์
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................
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ตารางที่ 1 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบบริหาร
จัดการครุภัณฑ์ออนไลน์ กรณีศึกษางานพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม

ผู้ ดู แ ลระบบหรื อ เจ้ า หน้ า ที่ พั ส ดุ ส ามารถพิ ม พ์ ร ายงานข้ อ มู ล
ครุภัณฑ์ประจาปี เพื่อแจกจ่ายให้แต่ละหน่วยงานนาไปตรวจสอบ
ครุภัณฑ์ประจาปีต่อไป ดังรูปที่ 11

รายละเอียดแบบประเมิน
ความพึงพอใจ
ด้านเนื้อหา
1. ความถูกต้องของเนื้อหาบน
เว็บไซต์
2. ความแม่นยาของข้อมูลบน
เว็บไซต์
3. ข้อมูลเพียงพอต่อความ
ต้องการของผู้ใช้งานระบบ
ด้านการออกแบบ
1. ความเหมาะสมในการ
เลือกใช้ ชนิด ขนาด สีตัว
อักษรบนเว็บไซต์
2. ความเหมาะสมในการใช้
รูปภาพเพื่อสื่อความหมาย
3. ความเหมาะสมของตาแหน่ง
ในการวางเมนูต่างๆ
4. คาศัพท์ที่ใช้ผู้ใช้มี
ความคุ้นเคยและสามารถ
ปฏิบัติตามได้โดยง่าย
ด้านประสิทธิภาพ
1. ความรวดเร็วในการ
ตอบสนองของระบบ
2. ความง่ายของการใช้งาน
ระบบ
3. ระบบสามารถตอบสนอง
ความต้องการของผู้ใช้งาน
ด้านภาพรวม
1. ความพึงพอใจของผู้ใช้งาน
ระบบโดยภาพรวม
2. ระบบบริหารจัดการครุภณ
ั ฑ์
สามารถช่วยลดความยุ่งยากใน
การทางานได้มากน้อยเพียงใด
โดยรวม

รูปที่ 11 หน้าจอแสดงรายงานครุภัณฑ์ประจาปี
ผู้ดูแลระบบหรือเจ้าหน้าที่พัสดุสามารถพิมพ์รายงานข้อมูลการ
ใช้งานครุภัณฑ์ประจาหน่วยงาน สาหรับการตรวจนับประจาปีของ
ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย โดยเลือกตามหน่วยงาน ดังรูปที่ 12

รูปที่ 12 หน้ารายงานข้อมูลการใช้งานครุภัณฑ์ประจาหน่วยงาน
5.2 ผลการประเมินความพึงพอใจ
ผลการประเมิ น ความพึ งพอใจของผู้ ใช้ งานระบบบริ ห าร
จัดการครุภัณฑ์ออนไลน์ กรณีศึกษางานพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม โดยกลุ่ม เจ้าหน้าที่และพนักงาน จานวน 7 คน ได้ผลดัง
ตารางที่ 1

S.D.

ระดับความ
พึงพอใจ

4

0.58

มาก

4.57

0.53

มากที่สุด

4.29

0.49

มาก

4.14

0.69

มาก

4.29

0.76

มาก

4.14

0.90

มาก

4.14

0.69

มาก

4.29

0.76

มาก

4.43

0.79

มาก

4

0.58

มาก

4.57

0.53

มากที่สุด

4.29

0.76

มาก

4.26

0.21

มาก
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จากตารางที่ 1 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ
บริหารจัดการครุภัณฑ์ออนไลน์ กรณีศึกษางานพัสดุ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.26, S.D. =
0.19) เมื่ อ พิ จ ารณาในแต่ ล ะด้ า นในด้ า นเนื้ อ หา จะพบว่ า ความ
แม่นย าของข้อมู ลบนเว็บ ไซต์ มี ค่าเฉลี่ยมากที่ สุดอยู่ในระดับ มาก
ที่สุด ( = 4.57, S.D. = 0.53) ด้านการออกแบบ จะพบว่า ความ
เหมาะสมในการใช้รูปภาพเพื่อสื่อความหมายมีค่าเฉลี่ยมากที่สุดอยู่
ในระดับมาก ( = 4.29, S.D. = 0.76) ด้านประสิทธิภาพ จะพบว่า
ความง่ายของการใช้งานระบบมีค่าเฉลี่ยมากที่สุดอยู่ในระดับมาก (
= 4.43, S.D. = 0.79) และด้านภาพรวม จะพบว่า ความพึงพอใจ
ของผู้ใช้งานระบบโดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.57,
S.D. = 0.53)

7. ข้อเสนอแนะ
จากการพัฒนาระบบบริหารจัดการครุภัณฑ์ออนไลน์ กรณีศึกษา
งานพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้
7.1 ควรเพิ่มการพัฒนาส่วนของระบบแจ้งซ่อมครุภัณฑ์ โดยสามารถ
ใช้หมายเลขครุภัณ ฑ์ในการเชื่อมข้อมูล เพื่อให้ทราบถึงสภาพของ
ครุภัณฑ์ (ปกติ/ชารุด)
7.2 พัฒนาระบบบริหารจัดการครุภัณฑ์เป็นแพลตฟอร์ม AI เพื่อนา
ข้อมูลไปวิเคราะห์และวางแผนในการจัดซื้อครุภัณฑ์ในปีงบประมาณ
ถัดไปอย่างมีประสิทธิภาพ

8. เอกสารอ้างอิง
[1] ฐิติ พั ฒ น์ มหาดไทย, “โครงการพั ฒ นาระบบจั ด การครุ ภั ณ ฑ์
คอมพิวเตอร์,” มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, กรุงเทพฯ, 2560.
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1261-1270.
[4] ราชภั ฏ บุ ญ ยิ่งยง และแก้ว ใจ อาภรณ์ พิ ศ าล, “ระบบจั ด การ
ครุภัณฑ์: กรณีศึกษาโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน),”
การประชุมวิชาการระดับชาติ UTCC Academic Day ครั้งที่ 2,
กรุงเทพมหานคร, มิถุนายน 2560, หน้า 1810-1823.
[5] สมพร แทนจาปา, “ระบบการจัดการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์,” มหาวิทยาลัย
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6. สรุปผลการวิจัย
6.1 ระบบบริห ารจัดการครุภั ณฑ์ อ อนไลน์ กรณี ศึกษางานพั ส ดุ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
จากปั ญ หาในการเก็บบั นทึ กมูลครุภั ณ ฑ์ ที่ไม่สามารถรวบรวม
ข้อมูลครุภัณฑ์และข้อมูลประวัติก ารเคลื่อนย้ายให้ถูกต้องสมบูรณ์
ของงานพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จึงได้มีการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการครุภัณฑ์ออนไลน์ กรณีศึกษางานพัสดุ มหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ นครปฐม ประกอบไปด้ ว ยผู้ ใช้ งาน 2 ส่ ว นคื อ ส่ ว นของ
เจ้าหน้าที่ประจาหน่วยงาน และส่วนของผู้ดูแลระบบหรือเจ้าหน้าที่
พัสดุ ซึ่งส่วนของเจ้าหน้าที่ประจาหน่ว ยงานสามารถจัดการข้อมูล
ครุภัณฑ์ ข้อมูลค่าเสื่อมครุภัณฑ์ และการออกรายงานข้อมูลครุภัณฑ์
ประจ าปี และส่ ว นของผู้ ดู แ ลระบบหรื อ เจ้ า หน้ า ที่ พั ส ดุ สามารถ
จัดการข้อมูลครุภัณฑ์ ข้อมูลการเบิกใช้งาน สร้าง QR code ให้กับ
ครุภัณ ฑ์ ข้อมูลสถานะการใช้งาน ข้อมูลหน่วยงาน ข้อมูลผู้ใช้งาน
ระบบ ข้อมูลค่าเสื่อมครุภัณฑ์ และการออกรายงานข้อมูลการใช้งาน
ครุภัณ ฑ์ประจาหน่วยงาน สอดคล้องกับงานวิจัยของ สมพร แทน
จาปา [1] โดยทางานวิจัยเรื่องระบบการจัดการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
โดยใช้ เครื่องมือ Bootstrap Framework และภาษา PHP ในการ
พัฒนา ประกอบด้วยส่วนของผู้ดูแลระบบที่ทาหน้าที่จัดการข้อมูล
พื้นฐาน ข้อมูลครุภัณฑ์ รายงานตามห้อง และการจัดการปรับปรุง
และตรวจสอบให้ถูกต้อง และส่วนของผู้ใช้ทั่วไปที่สามารถใช้งานได้
ตามสิทธิ์ที่ผู้ดูแลระบบกาหนดให้
6.2 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบบริหารจัดการ
ครุภัณฑ์ออนไลน์ กรณีศึกษางานพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
โดยรวมพบว่ า อยู่ ใ นระดั บ มากที่ สุ ด ( = 4.26, S.D. = 0.21)
สอดคล้ อ งกั บ ราชภั ฏ บุ ญ ยิ่ งยง และแก้ ว ใจ อาภรณ์ พิ ศ าล [4]
นาเสนองานวิจัยเรื่องระบบจัดการครุภัณฑ์: กรณีศึกษาโรงพยาบาล
บ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) พบว่า ความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อ
ระบบอยู่ในระดับมาก ซึ่งผู้ใช้งานเห็นว่าระบบสามารถนาเทคโนโลยี
มาใช้สนับสนุนการจัดการครุภัณฑ์ได้อย่างเหมาะสม
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วัสดุเชิงประกอบโลหะพื้นอะลูมิเนียมเสริมแรงด้วยอนุภาคนาโนของไทเทเนียมได
ออกไซด์ (TiO2) โดยกระบวนการหล่อกวน
Aluminium Matrix Composite Materials Reinforced with Nanoparticles of
Titanium Dioxide (TiO2) by Stir Casting
เดช เหมือนขาว1 และ ยงยุทธ ดุลยกุล2
1, 2

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
1Email: dechmaunkhaw@yahoo.com; 2Email: dyongyuth@gmail.com

บทคัดย่อ
การศึกษามีจุดมุ่งหมายการพัฒนาวัสดุเชิงประกอบโลหะพื้นอะลูมิเนียมเสริมแรงด้วยอนุภาคนาโนของไทเทเนียมไดออกไซด์ (TiO2)
โดยกระบวนการหล่อกวน วัสุดที่ใช้ในการทดลองอะลูมิเนียมผสม เกรด A356 อนุ ภาคไทเทเนียมไดออกไซด์ การทดลองท าการผสม
อะลูมิเนียมผสม เกรด A 356 กับอนุภาคนาโนของไทเทเนียมไดออกไซด์ที่สัดส่วน 1%, 3%, 5%, 7% และ 9% โดยน้าหนัก ในเบ้าหลอมที่
อุณหภูมิ 700 องศาเซลเซียส กวนผสมด้วยความเร็ว 200, 300 และ 500 รอบต่อนาที เวลาในการกวน 10 นาที ทาการหล่อด้วยแบบหล่อ
ถาวร และทดสอบสมบัติทางกลและตรวจสอบโครงสร้างจุลภาค ผลการวิจัย พบว่า ค่าความต้านทานแรงดึง ค่าความแข็ง และค่าการทนต่อ
การสึกหรอแบบขัดสี เพิ่มขึ้นเมื่อเติมอนุภาคนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์ และการเติมอนุภาคนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์ 1% โดยน้าหนัก และ
กวนผสมในความเร็วรอบ 200 รอบต่อนาที มีการกระจายตัวของไทเทเนียมไดออกไซด์ที่ค่อนข้างสม่าเสมอ
คาสาคัญ: 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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วัสดุใหม่ที่ผสานสมบัติของโลหะพื้นและวัสดุเสริมแรงเข้าไว้ด้วยกัน
จึงเป็ น วัส ดุที่ ประกอบด้ วยสองเฟสหรือมากกว่าอยู่ ในโครงสร้าง
เดียวกัน โดยเฟสเหล่านี้จะมีการยึดเกาะกันตามรอยต่อระหว่างเฟส
(Interface) [5] การยึดติดกันระหว่างโลหะพื้นและวัสดุเสริมแรงเป็น
สิ่งที่มีความสาคัญต่อสมบัติของวัสดุเชิงประกอบของโลหะ เนื่องจาก
หน้าที่หลักของวัสดุเสริมแรงคือ รับแรงขณะที่โลหะพื้นซึ่งเป็นตัวยึด
วัสดุเสริมแรงทาหน้าที่ส่งและกระจายแรงที่ได้รับจากภายนอกไปยัง
วัสดุเสริมแรง [6, 7] สาหรับการหล่ออะลูมิเนียม เกรด A356 เป็นที่
รู้จักและใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์กันอย่างแพร่หลาย เช่น ล้อและ
ชิ้น ส่ วนประกอบยานพาหนะ เนื่ อ งจากมี ค วามเหนี ย วและความ
แข็งแรงต่อน้าหนักสูง [8] อะลูมิเนียมเกรด A356 สามารถนาไปผ่าน
กระบวนการทางความร้อนเพื่อเพิ่มความแข็งแรงได้โดยกรรมวิธีทาง
ค วาม ร้ อ น แ บ บ ก ารบ่ ม แ ข็ ง (Precipitation Hardening Age
Hardening) นอกจากนั้ น แล้ วยังมี โอกาสเกิ ดการแตกร้าวในขณะ
ร้อนหลังจากการหล่อที่ต่า ดังนั้นวัสดุเชิงประกอบอะลูมิเนียมผสม
เกรด A 356 เสริม แรงด้ วยอนุ ภ าคไทเทเนี ยมไดออกไซด์ ซึ่ งวัส ดุ
เสริมแรงที่สนใจที่จะพัฒนาวัสดุเชิงประกอบอะลูมิเนียมเพื่อทดแทน
ทดแทนเหล็กหล่อหรือวัสดุอื่น ๆ สาหรับใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์

1. บทนา
เทคโนโลยีวัสดุนั้นมีบทบาทสาคัญในด้านต่าง ๆ ซึ่งวัสดุ
เป็ น ปั จ จั ย ส าคั ญ ที่ ข าดไม่ ได้ ในการด ารงอยู่ ข องมนุ ษ ย์ ตั้ งแต่ ยุ ค
โบราณจนถึงปัจจุบัน และช่วยให้มนุษย์สามารถดารงชีวิตอยู่ได้ด้วย
ความสะดวกสบายเพิ่มมากขึ้นแต่เทคโนโลยีวัสดุได้สร้างผลกระทบที่
สาคัญ ต่อ ระบบเศรษฐกิจเนื่ องจากการนาเทคโนโลยีวัสดุ ไปใช้ใน
ภาคอุตสาหกรรม การพัฒนาด้านเทคโนโลยีวัสดุได้รับความสนใจ
เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยได้มีการริเริ่มพัฒนาวัสดุ ประเภทต่าง
ๆ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1790 และนับว่าที่น่าเชื่อถือซึ่งแนวโน้มการพัฒนา
สมบัติของวัสดุเชิงก้าวหน้า (Advanced Material) [1] นั่นคือวัสดุ
จะต้องเป็น วัสดุ ที่มี น้าหนัก เบา มีค วามแข็งแรง ทนทาน มี ความ
เหนียว ทนต่อการกัดกร่อนและการเสียดสี เป็นวัสดุฉลาดที่สามารถ
ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่รุนแรงได้ ไม่ก่อมลพิษ และสามารถ
ทดแทนวั ส ดุ ดั้ ง เดิ ม ที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด โทษต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม ส าหรั บ
อะลู มิ เนี ย มเป็ น โลหะนอกกลุ่ ม เหล็ ก (Non-ferrous metals) ที่
สามารถพบได้ทั่วไปในชีวิตประจาวัน เช่น อะลูมิเนียมในงานก่อสร้าง
ในรูปแบบของโครงสร้างขอบประตูหน้าต่าง บรรจุภัณฑ์อะลูมิเนียม
ในรูปแบบกระป๋องบรรจุอาหารรวมถึงภาชนะใส่อาหารประเภทต่าง
ๆ ฟอยล์ อ ะลู มิ เนี ย มที่ ใช้ ส าหรั บ ห่ อ อาหารหรื อ ฟอยล์ ซ องบุ ห รี่
สายไฟฟ้ าอะลู มิ เนี ย ม สายไฟฟ้ าแรงสู งและยั งมี อ ะลู มิ เนี ย มที่ ไม่
สามารถพบหรื อ สั ม ผั ส ได้ โ ดยทางอ้ อ ม เช่ น อะลู มิ เ นี ย มใน
อุ ต สาหกรรมยานยนต์ ซึ่ ง อะลู มิ เ นี ย มเข้ า มามี บ ทบาทใน
อุ ต สาหกรรมดั งกล่ า วเป็ น เวลานานพร้ อ ม ๆ กั บ การเริ่ม ต้ น ของ
อุตสาหกรรมถือว่าวัตถุ ดิบที่สาคัญ ชิ้นส่วนยานยนต์หลายประเภท
จ าเป็ น ต้ อ งใช้ อ ะลู มิ เนี ย มเนื่ อ งจากสมบั ติ ที่ โ ดดเด่ น หลายด้ า น
โดยเฉพาะเรื่องของน้าหนักที่เบากว่าเหล็ก จึงส่งผลให้อะลูมิเนียมมี
ทบบาทในอุตสาหกรรมยานยนต์เพิ่มสูงขึ้น ถือได้ว่าอุตสาหกรรม
อะลูมิเนียมมีความสาคัญในการผลักดันเศรษฐกิจของประเทศไทยให้
ขับเคลื่อน ได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยเช่นกันอย่างไรก็ตาม ปัจจุบัน
อุตสาหกรรมไทยกาลังมีความต้องการชิ้นส่วนอะลูมิเนียมเพิ่มขึ้นทุก
ปีตามการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมประกอบชิ้นส่วนยานยนต์
และอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์หรืออุตสาหกรรมอื่น ๆ จึงได้มีการ
พัฒนาวัสดุในกลุ่มอะลูมิเนียมให้มีสมบัติที่ดีสูงมากขึ้น เพื่อเป็นวัสดุ
ทดแทนวัสดุอื่นที่มีสมบัติด้อยกว่า วัสดุที่มีการศึกษาและพัฒนามา
อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง คื อ วั ส ดุ เ ชิ ง ประกอบของโลหะ (Metal Matrix
Composite Materials; MMC) [2] โดยวัสดุในกลุ่มนี้มีสมบัติที่โดด
เด่ น ของโลหะพื้ น (Matrix) น ามารวมเข้ า กั บ สมบั ติ ที่ ดี ข องวั ส ดุ
เสริม แรง (Reinforcement) โดยทั่ วไปโลหะพื้น จะมี ความเหนีย ว
(Ductility) ความสามารถในการรั บ แรงกระแทก (Toughness)
การน าความร้ อ น (Thermal Conductivity) และการน าไฟฟ้ า
(Electrical Conductivity) ที่ ดี ในขณะที่ วั ส ดุ เสริ ม แรง ซึ่ งส่ ว น
ใหญ่อยู่ในกลุ่มเซรามิกส์มีสมบัติที่ดีในด้านมอดุลัสยืดหยุ่น (Elastic
Modulus) ความสามารถในการทนความล้า (Fatigue) และความ
ต้ า นทานการสึ ก หรอ (Wear Resistance) [3, 4] โดยวั ส ดุ เ ชิ ง
ประกอบของโลหะนั้นเป็นลักษณะการผสมกันทางกายภาพเพื่อให้ได้

2. ขอบเขตการวิจัย
การศึกษาวัสดุเชิงประกอบพื้นอะลูมิเนียมผสม เกรด A 356
เสริมแรงด้วยอนุภาคไทเทเนียมไดออกไซด์ (TiO2) 1, 3, 5, 7 และ
9 เปอร์ เซ็ น ต์ โดยน้ าหนั ก การกวนผสมน้ าโลหะด้ วยใบพั ด ชนิ ด
Four-bladed disc turbine [9] โดยใช้ค วามเร็วในการกวนผสม
200, 300 และ 500 รอบต่อนาที ที่อุณ หภูมิ 700 องศาเซลเซียส
พร้อมกับกวนผสมด้วยความเร็วคงที่ เป็นเวลา 10 นาที

3. วิธีดาเนินการวิจัย
3.1. ขั้นตอนการเตรียมเครื่องมือ
3.1.1 การเตรียมเครื่องกวนผสม โครงสร้างของเครื่อง
กวนผสม จะแยกออกเป็น 3 ส่วน คือ ฐานเครื่อง เสาของเครื่อ ง
กวน และชุดควบคุมมอเตอร์ โดยใช้มอเตอร์เกียร์ กระแสตรงที่มี
ค วาม เร็ ว รอบ สู งสุ ด 500 รอบ /น าที ก าลั ง ไฟ ฟ้ า 36 วั ต ต์
กระแสไฟฟ้า 24 โวลท์ และมีเส้นผ่า นศูนย์กลางของเพลาเกียร์ทด
10 มิ ล ลิ เ มตร การควบคุ ม ความเร็ ว รอบและแสดงผล โดยใช้
Dimmer ปรั บ ความเร็ ว รอบของมอเตอร์ และ Sensors จั บ
ความเร็ ว รอบของมอเตอร์ เพื่ อ ให้ แ สดงผลเป็ น ตั ว เลขออกมายั ง
หน้าจอ และประกอบชุดเพลาของใบพัดกวนกับมอเตอร์เกียร์โดยใช้
ใบกวนชนิด Four-Bladed Disc Turbine ดังรูปที่ 1

รูปที่ 1 ประกอบชุดใบพัดกวน Four-Bladed Disc Turbine

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................
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3.1.2 การเตรียมแบบหล่อ เป็นแบบหล่อถาวร ทาจาก
เหล็กกล้าคาร์บอน โดยชิ้นงานหล่อมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด
20 และ 25 มิลลิเมตรและความยาว 100 มิลลิเมตร ดังรูปที่ 2

ตารางที่ 2 แผนการทดลอง

สัดส่วนผสม

รูปที่ 2 แบบหล่อถาวร
3.1.3 วัสดุที่ใช้ในการทดลองสาหรับงานวิจัยครั้งนี้คือ
อนุภาคนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์ (TiO2) และอลูมิเนียมผสมเกรด
A356 โดยมีส่วนผสมทางเคมี ดังตารางที่ 1

Al

Percentage 92.48

Si

Mg

Cu

Fe

6.71

0.42

0.20

0.19

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 ชิ้นงานที่ใช้ในการ
ทดลองครั้งนี้เป็นอะลูมิเนียมผสมเกรด A356 แบบไม่เสริมแรงและ
เสริมแรงด้วยอนุภาคนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์ ในสัดส่วนอนุภาค
นาโนไทเทเนี ยมไดออกไซด์ 1, 3, 5, 7, และ 9 เปอร์เซ็ น ต์ โดย
น้าหนัก โดยนาอินกอทอะลูมิเนียมผสมเกรด A356 และอนุภาคนา
โนไทเทเนียมไดออกไซด์ ตามสัดส่วน ทาการหลอมด้วยเตาไฟฟ้ า
การกวนผสมน้าโลหะด้วยใบพัดชนิด Four-Bladed Disc Turbine
โดยใช้ความเร็วในการกวนผสม 200, 300 และ 500 รอบต่อนาที
ที่อุณ หภูมิ 700 องศาเซลเซียส เวลา 10 นาที ก่อนเทลงแบบหล่อ
ถาวรเพื่อให้ได้ขนาดชิ้นงานขนาดเส้นผ่า นศูนย์กลาง 20 มิลลิเมตร
และ 25 มิลลิเมตร ยาว 100 มิลลิเมตรเมตร ในการเติมอนุภาคนา
โนไทเทเนียมไดออกไซด์ จะทาการเติมลงในน้าอะลูมิเนียมหลอม
ละลายที่อุณหภูมิ 700 องศาเซลเซียส อัตราการเติมถูกควบคุมด้วย
อัตราการเติมปริมาณ 8-10 กรัมต่อนาที
3.2.3 การเตรียมชิ้นงานทดสอบสาหรับทดสอบแรงดึง
ชิ้ น งานวั ส ดุ เ ชิ ง ประกอบพื้ น อะลู มิ เ นี ย มเสริ ม แรงด้ ว ยอนุ ภ าค
ไทเทเนียมไดออกไซด์ ที่ใช้ทดสอบแรงดึงจะถูกเตรียมชิ้นงานให้ได้
ตามขนาดตามมาตราฐาน ASTM E8 เพื่อหาค่าความต้านทานแรงดึง
โดยใช้เครื่องทดสอบสมบั ติทางกลอเนกประสงค์ รุ่น NRI-TS501300 โดยก าหนดอั ต ราความเร็ ว ในทดสอบแรงดึ ง เท่ า กั บ 2
mm/min ดังรูปที่ 4

ตารางที่ 1 ส่วนผสมทางเคมีอลูมเิ นียมผสมเกรด A356
Element

ปริมาณส่วนผสม
A356

รูปที่ 3 อะลูมิเนียมผสม เกรด A356 และอนุภาคนาโนไทเทเนียม
ไดออกไซด์ (TiO2)
3.2 วิธีการดาเนินการวิจัย
3.2.1 การออกแบบการทดลอง สาหรับขั้นตอนนี้เป็น
การศึก ษาวัส ดุ เชิงประกอบโลหะพื้ น อะลูมิ เนี ย มผสมเกรด A356
เสริมแรงด้วยอนุภาคนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์ (TiO2) 1, 3, 5, 7
และ 9 เปอร์เซ็นต์โดยน้าหนัก ทาการศึกษาการเติมวัสดุเสริมแรง
จากบทความวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อทาการออกแบบการทดลอง
ดังตารางที่ 2.2

รูปที่ 4 ลักษณะชิ้นงานทดสอบตามมาตรฐาน ASTM E8
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................
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3.2.4 การเตรียมชิ้นงานสาหรับทดสอบความแข็ง โดย
น าชิ้ น งานที่ ผ่ า นกระบวนการหล่ อ แบบกวนไปท าการเตรี ย มชิ้ น
ทดลองขนาดเส้ น ผ่ า นศู น ย์ ก ลาง 2010 มิ ล ลิ เมตร ขั ด ผิ ว หน้ า
ชิ้น งานด้วยกระดาษทรายเพื่อให้ผิวหน้ามีความเรียบ แล้วทาการ
ทดสอบความแข็ง ด้ วยวิธีการทดสอบความแข็ง แบบร็อ คเวลล์ -บี
(Rockwell – B) ใช้หัวกดที่ทาจากลูกบอลเหล็กกล้าชุบแข็ง ขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/16 นิ้ว ใช้แรงกด 100 kgf [10] แล้วนาค่าที่
ได้มาทาการหาค่าเฉลี่ยความแข็งของชิ้นงาน
3.2.5 การเตรียมชิ้นงานสาหรับการตรวจสอบโครงสร้าง
จุลภาค ชิ้นงานสาหรับการตรวจสอบโครงสร้างจุลภาคมี ขนาดเส้น
ผ่ านศู น ย์ ก ลาง 2510 มิ ล ลิ เมตร ท าการขั ด ผิ ว หน้ าชิ้ น งานด้ ว ย
กระดาษทราย เบอร์ 150, ,320, ,400, ,800, ,1000 และ 1200
แล้วทาการขัดละเอียดด้วยผงอะลูมินาขนาด 1 ไมโครเมตร และทา
การกัดผิว (Etching) เพื่อตรวจสอบโครงสร้างจุลภาค โดยใช้เครื่อง
ต รวจ ส อ บ โค รงส ร้ า งก ล้ องจุ ล ท รรศ น์ แ บ บ แ ส ง (Optical
Microscope, OM) ยี่ห้อ OPTIKA รุ่น B383MET ดังรูปที่ 5
รูปที่ 6 การทดสอบการสึกหรอตามมาตรฐาน ASTM G65-94

4. ผลการทดลองและอภิปรายผล
4.1 ผลการทดสอบความต้านทานแรงดึง
ผลการทดสอบความต้านทานแรงดึงของวัสดุเชิงประกอบ
โลหะพื้นอะลูมิเนียมเสริมแรงด้วยอนุภาคนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์
ที่ผ่านกระบวนการขึ้นรูปโดยกระบวนการหล่อแบบกวน ซึ่งได้ผล
การทดสอบของวัสดุเชิงประกอบโลหะพื้นอะลูมิเนียมเสริมแรงด้วย
อนุภ าคนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์ ที่ผ่านกระบวนการขึ้นรูปโดย
กระบวนการหล่อแบบกวน ซึ่งได้ผลการทดสอบดังรูปที่ 7
ผลการทดสอบความต้านทานแรงดึง จากการเติม อนุภาคนา
โนไทเทเนียมไดออกไซด์ ค่าความต้านทานแรงดึงจะเพิ่มมากขึ้นเมื่อ
เติมอนุภาคนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์ ที่การกวนผสมด้วยความเร็ว
รอบ 200, 300 รอบ/นาที และที่การกวนผสมด้วยความเร็ว และ
500 รอบ/นาที พบว่า A356+3% TiO2 ความต้านทานแรงดึงสูงสุด
เท่ ากั บ 180.90 MPa จากผลการวิ เคราะห์ ทั้ งหมดพบว่าค่าความ
ต้านทานแรงดึง จากการเติมอนุภาคนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์ ที่ 3
เปอร์ เ ซ็ น ต์ โ ดยน้ าหนั ก ที่ มี ผ ลต่ อ วั ส ดุ เ ชิ ง ประกอบโลหะพื้ น
อะลูมิเนียมเสริมแรงด้วยอนุภาคนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์ ในการ
กวนผสมส่ ว นใหญ่ มี แ นวโน้ ม เพิ่ ม ขึ้ น เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ วั ส ดุ
อะลูมิเนียมผสม เกรด A356 ที่ให้ค่าความต้านทานแรงดึง 144.26
MPa

รูปที่ 5 ชิ้นงานสาหรับการตรวจสอบโครงสร้างจุลภาค
3.2.6 การทดสอบการสึกหรอ การทดสอบการสึกหรอ
โดยใช้มาตรฐาน ASTM G65-94 ในการขับล้อยางในการทดสอบจะ
ใช้ มอเตอร์ข นาด 1 แรงม้ า ส าหรับ การส่ งก าลั ง โดยใช้ อัต ราการ
ความเร็วในการหมุนของล้อยางที่อัตราความเร็วรอบ เท่ากับ 200
รอบต่อนาที หรือมีค่าความเร็วของพื้น ผิว ประมาณ 2.4 เมตรต่อ
วินาที ใช้ทรายซิลิกาหรือทรายออตตาวาในการขัดสี โดยป้อนจาก
กรวยสู่พื้นผิวร่ วมระหว่างชิ้นทดสอบกับล้อยาง อนุภาคของทรายมี
ขนาด 100 - 350 ไมโครเมตร และ ปริ ม าณความชื้ น ของทราย
เป็ น ไปตามมาตรฐาน ASTM E11 การเตรี ย มชิ้ น ทดสอบโดยใช้
กระดาษทรายเบอร์ 800 และเบอร์ 1200 ขั ดผิ วชิ้น งาน และท า
ความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์แแล้วทาการบันทึก บันทึกมวล ก่อน
และหลั งท าการทดสอบ โดยมวลที่ ถู ก บั น ทึ ก จะมี ค วามละเอี ย ด
0.0001 กรัม ในการทดสอบชิ้นทดสอบต้องยึดติดให้แน่น ใช้เวลาใน
การทดสอบ 10 นาที ชิ้นทดสอบจะอยู่ในสภาพที่ถูกขัด สีและมวล
ของชิ้นงานจะเกิดการเปลี่ยนแปลง
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4.3 ผลการทดสอบการสึกหรอแบบขัดสี
ผลการทดสอบการสึกหรอแบบขัดสี ในมาตรฐาน ASTM
G65-94 การกาหนดการสึกหรอที่เหมาะกับอนุภาคของแข็งกับชิ้น
ทดสอบของกระบวนการทดสอบ โดยแบ่งการใช้แรงในการทดสอบ
เพื่ อ ให้ เกิ ด ความเค้ น สู งหรื อ ต่ า เพื่ อ ศึ ก ษารอยของการสึ ก หรอ
สาหรับในการทดสอบการสึ กหรอแบบขัด สี ในงานวิจัยครั้งนี้ โดย
ทาการศึกษาการสึกหรอโดยใช้ความเค้นต่า การออกแบบจะเป็นไป
ตามมาตรฐาน ASTM G 65-94 ผลการทดสอบการสึกหรอแบบขัด
สี ดังรูปที่ 9
ผลการทดสอบการสึกหรอแบบขัดสีตามมาตรฐาน ASTM G
65-94 จากการเติมอนุภาคนาโนของไทเนียมไดออกไซด์ ค่าความทน
ต่อการสึกหรอแบบขัดสีจะเพิ่มขึ้นเมื่อเติมอนุภาคนาโนไทเทเนียมได
ออกไซด์ ทุกส่วนผสมและทุกความเร็วรอบ จากการวิเคราะห์ค่าการ
ทนต่อการสึกหรอแบบขัดสี ของการเติมอนุภาคนาโนไทเทเนียมได
ออกไซด์ 1, 3, 5, 7 และ 9 เปอร์เซ็นต์โดยน้าหนัก ที่มีผลต่อวัสดุเชิง
ประกอบโลหะพื้นอะลูมิเนียมเสริมแรงด้วยอนุภาคนาโนไทเทเนียม
ไดออกไซด์ และในการกวนผสมที่ ค วามเร็ ว 200, 300 และ 500
รอบ/นาที พบว่ามีความทนต่อทดสอบการสึกหรอแบบขัดสีเพิ่มขึ้น
หรืออัตราการสึกหรอลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับวัสดุอะลูมิเนียมผสม
เกรด A356 ที่ไม่ได้ผสมอนุภาคนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์ ซึ่งมีค่า
อัตราการสึกหรอ 0.000363 mm3/m

รู ป ที่ 7 ผลการทดสอบค่ า ต้ า นทานแรงดึ ง ความของวั ส ดุ เชิ ง
ประกอบโลหะพื้นอะลูมิเนียมเสริมแรงด้วยอนุภาคนาโนไทเทเนียม
ไดออกไซด์ ที่ผ่านกระบวนการขึ้นรูปโดยกระบวนการหล่อแบบกวน
4.2 ผลการทดสอบความแข็ง
ผลการทดสอบความแข็ งของวั ส ดุ เชิ งประกอบโลหะพื้ น
อะลูมิเนียมเสริมแรงด้วยอนุภาคนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์ ที่ผ่าน
กระบวนการขึ้ น รู ป โดยกระบวนการหล่ อ แบบกวน ซึ่ งได้ ผ ลการ
ทดสอบ ดังรูปที่ 8

รูป ที่ 8 ผลการทดสอบความแข็งของวัสดุเชิงประกอบโลหะพื้ น
อะลูมิเนียมเสริมแรงด้วยอนุภาคนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์ ที่ผ่าน
กระบวนการขึ้นรูปโดยกระบวนการหล่อแบบกวน

รูปที่ 9 ผลการทดสอบการสึกหรอแบบขัดสีของวัสดุเชิงประกอบ
โลหะพื้นอะลูมิเนียมเสริมแรงด้วยอนุภาคนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์
ที่ผ่านกระบวนการขึ้นรูปโดยกระบวนการหล่อแบบกวน

ผลการทดสอบความแข็งจากการเติม อนุ ภาคนาโนของไท
เนี ย มไดออกไซด์ ค่ า ความแข็ ง จะเพิ่ ม ขึ้ น เมื่ อ เติ ม อนุ ภ าคนาโน
ไทเทเนียมไดออกไซด์ ทุกส่วนผสมและทุกความเร็วรอบในการกวน
ผสม จากการวิ เ คราะห์ ค่ า ความแข็ งของการเติ ม อนุ ภ าคนาโน
ไทเทเนียมไดออกไซด์ 1, 3, 5, 7 และ 9 เปอร์เซ็นต์โดยน้าหนัก ที่มี
ผลต่อวัสดุเชิงประกอบโลหะพื้นอะลูมิเนียมเสริมแรงด้วยอนุภาคนา
โนไทเทเนียมไดออกไซด์ ในการกวนผสมที่ความเร็ว 200, 300 และ
500รอบ/นาที พบว่ามีค่าความแข็งเพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับวัสดุ
อะลู มิ เ นี ย มผสม เกรด A356 ที่ ไ ม่ ไ ด้ เ สริ ม แรงอนุ ภ าคนาโน
ไทเทเนียมไดออกไซด์ ซึ่งมีค่าความแข็ง 43.00 HRB
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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

รูปที่ 10 โครงสร้างจุลภาคของวัสดุเชิงประกอบโลหะพื้นอะลูมิเนียมเสริมแรงด้วยอนุภาคนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์
4.4 ผลการวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาค
โครงสร้างจุลภาคของวัสดุเชิงประกอบโลหะพื้นอะลูมิเนียม
เสริมแรงด้วยอนุภาคนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์ที่ 1, 3, 5, 7 และ
9 เปอร์เซ็นโดยน้าหนัก และกวนผสมด้วยความเร็วรอบในการกวน
200, 300 และ 500 รอบต่อนาที ดังรูปที่ 10
ผลการตรวจสอบโครงสร้างจุลภาคของวัสดุ เชิงประกอบ
โลหะพื้ น อะลู มิ เนี ย มเสริ ม แรงด้ ว ยอนุ ภ าคนาโนไทเทเนี ย มได
ออกไซด์ พบว่า การเติมอนุภาคนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์ที่ 1

เปอร์เซ็นโดยน้าหนัก และกวนผสมในความเร็วรอบ 200 รอบต่อ
นาที มี ก ารกระจายตั ว ของไทเทเนี ย มไดออกไซด์ ที่ ค่ อ นข้ า ง
สม่ าเสมอ มี ก ลุ่ ม ของไทเทเนี ย มไดออกไซด์ ที่ เกาะกลุ่ ม รวมกั น
เกรนอะลูมิเนียมปฐมภูมิมีลักษณะค่อนข้างกลม เมื่อเปรียบเทียบ
กับการเติมไทเทเนียมไดออกไซด์ ในโครงสร้างจุลภาคสัดส่วนผสม
และความเร็วรอบ อื่น ๆ เนื่องจากการเติมไทเทเนียมไดออกไซด์
และความเร็ วรอบที่ เพิ่ ม ขึ้ น ส่ งผลท าให้ ลั ก ษณะของโครงสร้ า ง
จุลภาคมีความแตกต่างกัน และมีการกระจายตัวของไทเทเนียมได
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นาโนไทเทเนียมไดออกไซด์ ซึ่งมีค่าความแข็ง 43.00 HRB และการ
ทดสอบสมบั ติ เชิ งกลโดยการทดสอบการสึ ก หรอแบบขั ด สี ใน
มาตรฐาน ASTM G65–94 พบว่า ค่าความทนต่อทดสอบการสึก
หรอแบบขัดสีเพิ่มขึ้นหรืออัตราการสึกหรอลดลง เมื่อเปรียบเทียบ
กั บ วั ส ดุ อ ะลู มิ เนี ย มผสม เกรด A356 ที่ ไม่ ได้ ผ สมอนุ ภ าคนาโน
ไทเทเนี ย มไดออกไซด์ ซึ่ ง มี ค่ า อั ต ราการสึ ก หรอ 0.000363
mm3/m และการตรวจสอบโครงสร้ า งจุ ล ภาค พบว่ า การเติ ม
อนุ ภ าคนาโนไทเทเนี ย มไดออกไซด์ และกวนผสมส่ งผลให้ มี ก าร
กระจายตัวของไทเทเนียมไดออกไซด์ที่ค่อนข้างสม่าเสมอ

ออกไซด์ ที่ ไ ม่ ส ม่ าเสมอเนื่ อ งการเข้ า ไปผสมของไทเทเนี ย มได
ออกไซด์กับน้าโลหะอะลูมิเนียมที่น้อย เป็นผลมาจากความแตกต่าง
ของวัสดุและความสามารถในการเป็นของเหลวหรือการเปียกของ
น้าโลหะอะลูมิเนียม
โครงสร้างจุลภาคโดยรวมของวัสดุอะลูมิเนียมผสม เกรด
A356 ที่ผ่านกระบวนการขึ้นรูปโดยกระบวนการหล่อแบบกวน ดัง
รูปที่ 11
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รูปที่ 11 โครงสร้างจุลภาคของวัสดุอะลูมิเนียมผสม เกรด A356
โครงสร้างจุลภาคของวัสดุอะลูมิเนียมผสม เกรด A356 ที่
ไม่ผ่านการเติม อนุภาคนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์ มีลักษณะเนื้อ
พื้ น เป็ น เดนไดรท์ ข องอะลู มิ เนี ยมหรือ α-Al ที่ มี ข นาดใหญ่ เกิ ด
โครงสร้ า งยู เทคติ ค ซิ ลิ ค อนที่ มี ข นาดเล็ ก คล้ า ยเข็ ม (Acicular
Silicon) Al Si Mg มีลักษณะเป็นเส้นโค้งมนซ้อนทับกันและ Al Mg
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ตรวจสอบ

5. สรุปผลการทดลอง
จากการศึ ก ษาวั ส ดุ เชิ งประกอบโลหะพื้ น อะลู มิ เนี ย ม
เสริมแรงด้วยอนุภาคนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์ โดยกระบวนการ
หล่อกวน โดยทาการศึกษาสมบัติทางกลและตรวจสอบโครงสร้าง
จุลภาค ผลการวิจัยพว่า การทดสอบสมบัติเชิงกลโดยการทดสอบ
แรงดึงตามมมาตราฐาน ASTM E8 พบว่าค่าความต้านทานแรงดึง
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ผลต่ อ ค่ า ความแข็ งของวั ส ดุ เชิ งประกอบโลหะพื้ น อะลู มิ เนี ย ม
เสริมแรงด้วยอนุภาคนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์ที่ และ ในการกวน
ผสมที่ ค วามเร็ว 200, 300 และ 500รอบ/นาที พบว่า มีค่ าความ
แข็งเพิ่ม เมื่อเปรียบเทียบกับอะลูมิเนียม A356 ที่ไม่ได้ผสมอนุภาค
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