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สารจากอธิการบดี 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นส่วนหนึ่งของ
ระบบสังคมและระบบการศึกษาของประเทศ มีภารกิจในการ
พัฒนาขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพและมี
คุณสมบัติที่พึงประสงค์ ตอบสนองความต้องการของการพัฒนา
ประเทศรวมทั้งสร้างงานวิจัย สร้างองค์ความรู้  สิ่งประดิษฐ์ 
นวัตกรรม เพ่ือการพ่ึงพาตนเองได้ทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีของประเทศ 

การพัฒนาบุคลากรและการสร้างความเข้มแข็งให้แก่
สาขาวิชาต่างๆ ถือเป็นหนึ่งในนโยบายส าคัญของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เพ่ือที่จะได้สร้างศักยภาพและขีด

ความสามารถในการผลิตก าลังคนที่มีคุณภาพ การวิจัยและพัฒนา และการให้บริการทางวิชาการ  
การจัดประชุมวิชาการงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ราชมงคลนคร ครั้งที่  1   (The 1st  
RajamangalaSakonNakhon Conference “RSKC2018”) ซึ่ งจัดงานขึ้นระหว่างวันที่  17 – 19 
พฤษภาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร โดยความร่วมมือของ 
5 หน่วยงาน ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร  มหาวิทยาลัยราชภัฎ
สกลนคร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มหาวิทยาลัย
นครพนม มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือน าเสนอผลงานวิจัยงานสร้างสรรค์
นวัตกรรมที่มีคุณค่าทางวิชาการและเป็นประโยชน์เพ่ือพัฒนาการศึกษา สังคม ชุมชน และกระตุ้นให้
คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา รวมถึงผู้ที่สนใจเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ 
ตลอดจนเป็นการพัฒนาต่อยอดงานวิจัยให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 
 ขอขอบคุณ บุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม ทุกคนที่ได้ร่วมมือร่วมใจกันเป็นส่วนหนึ่ ง
ของการพัฒนานักวิจัย และสร้างเวทีที่มีคุณภาพให้นักวิจัยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเพ่ือพัฒนาประเทศ
ให้พัฒนาต่อไป 
 
 
      
 
                                                   (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน ์  ลิ้มไขแสง) 
           อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
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สารจากรองอธิการบดีประจ าวิทยาเขตสกลนคร 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตสกลนคร 
เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่เน้นด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีที่มี
วัตถุประสงค์ให้การศึกษาส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงที่มุ่งเน้นการ
ปฏิบัติ  การสอน  การวิจัย  การบริการวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ท านุบ ารุงศิลปและวัฒนธรรม โดยบริหารจัดการ แยก
เป็น 3 ส่วน คือส านักงานผู้อ านวยการวิทยาเขตสกลนคร  คณะ
ทรัพยากรธรรมชาติ  และคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  โดยภารกิจ
หนึ่งส าคัญ คือการสร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์บน
พ้ืนฐานของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่การผลิตและการบริการ

วิชาการต่อชุมชน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร จึงได้จัดงานการประชุม
วิชาการระดับชาติ ราชมงคลสกลนคร ครั้งที่ 1 (The 1st  RajamangalaSakonNakhon Conference 
“RSKC2018”) ซึ่งจัดงานขึ้นระหว่างวันที่ 17 – 19 พฤษภาคม  2561  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตสกลนคร เพ่ือเป็นการแสดงพลังผลงานวิชาการจากวิจัย  นักวิชาการจาก
หลากหลายสาขาและหลากหลายสถาบันการศึกษา เพ่ือน าเสนอผลงานสู่การพัฒนาชุมชน  สังคม 
และประเทศอย่างยั่งยืน ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมสร้างสรรค์สังคมอย่างยั่งยืน” มีจ านวนบทความทาง
วิชาการท่ีเข้าร่วมแสดงผลงาน มากกว่า 170 บทความ    

ในนามรองอธิการบดีประจ าวิทยาเขตสกลนคร ประธานคณะกรรมการจัดการด าเนินงาน
ขอขอบคุณพลังจากสถาบันการศึกษาทุกภาคส่วน คณะกรรมการทุกฝ่าย คณะท างาน ผู้ทรงคุณวุฒิ
บรรยายพิเศษ ตลอดจนผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาบทความทุกท่าน ที่ได้ช่วยกันขับเคลื่อนการจัด
ประชุมวิชาการในครั้งนี้ ให้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี  ขอขอบคุณวิทยากร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ที่มีส่วนส าคัญ ในการผลักดันที่ท าให้การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชมงคลครั้งที่ 1 ประสบ
ความส าเร็จ และสามารถต่อยอดผลงานบริการทางวิชาการในภายหน้าต่อไป     

 
 
 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต  ศรีภูธร 
รองอธิการบดีประจ าวิทยาเขตสกลนคร 
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สารจากคณบดี คณะทรัพยากรธรรมชาติ 
 

 ยินดีต้อนรับผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา และ
แขกผู้มีเกียรติทุกท่าน ทั้งจากสถาบันอุดมศึกษาและเครือข่ายที่เข้าร่วมงาน
การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชมงคลสกลนคร “นวัตกรรมสร้างสรรค์
สังคมอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 1 นอกจากจะเป็นเวทีเพ่ือการพบปะ พูดคุย และ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางวิชาการในศาสตร์ต่างๆ แล้ว ยังจะเป็นเวที
เพ่ือสร้างความร่วมมือและสานสัมพันธ์อันดีระหว่างนักวิจัยด้วยกันอีกทาง
หนึ่ง อันจะส่งผลดีต่อการยกระดับคุณภาพและคุณค่าของงานวิจัยให้สูงขึ้น 
พร้อมต่อการปรับใช้เพ่ือการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศให้มีความ
มั่นคง มั่งค่ังต่อไป   

 ในโอกาสอันดีนี้ กระผมในนามคณะกรรมการจัดงานขอแสดงความยินดีกับการจัดกิจกรรม
ทางวิชาการท่ีทรงคุณค่าในครั้งนี้ และเชื่อม่ันว่า การประชุมวิชาการนี้จะเกิดประโยชน์อย่างแท้จริงกับ
ทุกท่าน และถือเป็นปฐมฤกษ์ทางวิชาการอีกข้ันของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต
สกลนคร ในการเผยแพร่องค์ความรู้และเทคโนโลยีเพ่ือช่วยส่งเสริม พัฒนาและสร้างสรรค์ชุมชนและ
สังคมให้กลายเป็น “ชุมชนและสังคมนวัตกรรม” สามารถตอบโจทย์ประเทศได้ และต้องขอขอบคุณ
เป็นอย่างสูงส าหรับทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมทางวิชาการนี้จนประสบผลส าเร็จเป็น
อย่างดีเยี่ยม  

 
 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ชเวง สารคล่อง 
    คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ 
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สารจากคณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชมงคลสกลนคร ครั้งที่ 1 
(The 1st Rajamangala Sakon Nakhon Conference 
“RSKC2018”) ในระหว่างวันที่ 17-19 พฤษภาคม 2561 ภายใต้
หัวข้อ “นวัตกรรมสร้างสรรค์สังคมอย่างยั่งยืน” เกิดขึ้นจากความ
ร่วมมือของหน่วยงานระดับคณะและภาคีเครือข่ายที่มีการจัดการ
เรียนการสอนในกลุ่มสาขาวิศวกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยี กลุ่มเกษตรศาสตร์ กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ กลุ่มบริหารธุรกิจ กลุ่มสังคมศาสตร์และ

มนุษยศาสตร์ และกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ได้ร่วมมือกันในการจัดงานประชุมวิชาการเป็นครั้งแรก 
โดยมุ่งหวังเป็นเวทีให้ นิสิต นักศึกษา นักวิจัย นักวิชาการ อาจารย์ในมหาวิทยาลัย ได้น าเสนอ
ผลงานวิจัยในสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง ตลอดจนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ อันจะน าไปสู่การพัฒนางานวิจัยของ
ประเทศให้เข้มแข็งมากข้ึน  

ในนามคณะกรรมการจัดงาน ขอขอบคุณสถาบันการศึกษา คณะกรรมการทุกฝ่าย 
คณะท างาน ตลอดจนผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาบทความทุกท่าน ที่ได้ช่วยกันขับเคลื่อนการจัด
ประชุมวิชาการในครั้งนี้ ให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี ขอขอบคุณวิทยากร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ที่มี
ส่วนส าคัญ ที่ท าให้การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชมงคลครั้งที่ 1 ประสบความส าเร็จไปได้ด้วยดี 
 
 
 

 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมินทร   เบ้าธรรม 

                                   คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
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สารบัญ  
         เรื่อง หน้า 
สารจากอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ก 
สารจากรองอธิการบดี  ประจ าวิทยาเขตสกลนคร ข 
สารจากคณบดี  คณะ ค 
สารจากคณบดี  คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ง 
กลุ่มการน าเสนอ จ 
ก าหนดการด าเนินงาน ฉ 
รายนามผู้บรรยายพิเศษ ช 
  
กลุ่มที่ 1 วิศวกรรมศาสตร์   
การศึกษาการวิเคราะห์ความเพ้ียนของวงจรขยายมอสเฟตแบบปลายเดี่ยว  A1 
 กฤตภาส เกิดแดง และ ทวีศักดิ์  วรจักร์   
การประยุกต์ใช้ถ่านอัดแท่งชีวมวลผสมกับกลีเซอรีนจากกระบวนการผลิตไบโอดีเซลเพ่ือเป็นแหล่ง

ความร้อนให้กับเครื่องยนต์สเตอร์ริง   
A6 

 คุณานนต์  ศักดิ์ก าปัง   

เครื่องหยอดเมล็ดข้าวใส่ถาดเพาะช า A15 
 จรัญ  มงคลวัย  
การพิจารณาปริมาณน้ าและซีเมนต์ส าหรับงานชั้นทางหมุนเวียนผสมซีเมนต์แบบเต็มความลึก A25 
 จ ารัส ชัยมณี  อนุกุล อ่างบุญตา และอภิชิต  ค าภาหล้า  
การใชข้้อมูล อากา ศจ าก Climate Forecast System Reanalysis ป ระเมิ นปริมา ณน ้าท ่ า                

ลุ่มน ้าอูน  ตอ นบน 

A31 

 
 จริวัฒน์  ศุภโกศล หรสิ ประสารฉ  า  โกวิท บุญรอด และพัฒนวิชญ์ ดาพรม  

การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณน้ ามันมะกรูดจากเครื่องกลั่นด้วยการออกแบบการทดลอง A39 

 เจษฎา   วิเศษมณี และ อภิรักษ์ ขัดวิลาศ  
การพัฒนาเครื่องคัดแยกเมล็ดทานตะวันขนาดกลางส าหรับชุมชน A45 
 โชติวุฒิ  ประสพสุข และ ภาณุวฒัน. หุ่นพงษ  
ฉนวนกันความร้อนจากวัสดุเหลือทิ้ง กรณีศึกษาฉนวน พี.อี.โฟม Wall Insulation Type Useless  

P.E.Foam 
A50 

 ณัฐวัฒน์  ปุ่มเป้า  
การจัดตารางเดินรถประจ าทางและก าหนดตารางเวลาที่เหมาะสม เพ่ือรองรับการขยายตัวของ   

เขตเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัดนครพนม 
A56 

 ธนิสรา บุตรสิงขรณ์  พรฑิตา  ถามะพันธ์ และภาณุพงษ์ ประจงค้า  
การเพ่ิมประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตอาหารและการจัดวางอาหารบนถาดส าหรับครัวร้อน 

ของฝ่ายครัว การบินไทย 
A65 

 นริศรา  อาริยะ และ วรพงษ์ สว่างศรี  
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สารบัญ  
         เรื่อง หน้า 
เครื่องวัดคลื่นไฟฟ้าของกล้ามเนื้อหัวใจโดยไมโครคอนโทรลเลอร์ A73 
 นิธิโรจน์   พรสุวรรณเจริญ  
เครื่องตัดล าต้นมันส าปะหลังแบบติดตั้งระบบมัดรวมล าต้น A80 
 นิรุต  อ่อนสลุง  
อิทธิพลของความดันส าหรับการเชื่อมแบบเสียดทานด้วยโลหะต่างชนิดกัน A86 
 นิรุต  อ่อนสลุง  
อิทธิพลของระยะพิตต์ของวงแหวนข้าวหลามตัด-วงรีที่มีต่อสมรรถนะทางความร้อนและพฤติกรรม    

การไหลภายในอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน 
A91 

 บัญชา ล  าเลิศ  และคณะ  
ผลของการเคลือบโพลีบิวทีลีนซัคซิเนทบนกระดาษชานอ้อยต่อคุณสมบัติความต้านทานแรงดึง A98 
 บัณฑิต  บุญขาว  ปิยะพร พันธุ์ศักดิ์  และไพเราะ เสาะสมบูรณ์  
การทดลองควบคุมสัญญาณความต่างศักย์ไฟฟ้าขาออกของวงจรตัวต้านทาน – ตัวเก็บประจุ     

ด้วยการใช้เทคนิคฮาร์ดแวร์ในวงลูป 
A103 

 ปิจิราวุช   เวียงจันดา  ชัยรัตน์ นภาศักดิ์ศรี และสุทธิพงศ์ ภาคสุทธิผล  
การปรับปรุงกระบวนการผลิตเพ่ือลดเวลาที่สูญเสียในกระบวนการผลิตแถบยางยืดส าเร็จรูป A110 
 ภาณิชา  สัตนาโค  
ศึกษาและออกแบบพัฒนาเครื่องผลิตเศษใยและขุยมะพร้าว A118 
 ภาณิชา  สัตนาโค  
การเพ่ิมสมรรถนะการถ่ายเทความร้อนภายในช่องสีเหลี่ยมผืนผ้าโดยใช้ครีบรูปตัววี 60 องศา               

Heat Transfer Enchantment in a Rectangular Channel with 60o V-Shaped Ribs 
A124 

 ภาณุวัฒน์   หุ่นพงษ์  
ผลของเครื่องยนต์แก๊สโซลีนที่ใช้น้ ามันเชื้อเพลิงต่างชนิดกัน A129 
 มงคล  มีแสง  สมชาย  ประธาน และ บุญมา  ขันตี  
การออกแบบสายอากาศไมโครสตริปย่านความถี่ 850 MHz และ 2.1 GHz ส าหรับโทรศพัท์ไร้สาย A134 
 มีชัย  แจ่มใส สุขุม จุฬาจตุรศิระรัตน์ และ วิชัย ครองกิจศิริ  
การทดสอบและเปรียบเทียบผลของสารท างานภายในท่อความร้อนส าหรับระบายความร้อนแผง

เซลล์   แสงอาทิตย์ 
A139 

 ยุธนา  ศรีอุดม, อนุรัตน์ เทวตา และ ไพโรจน์ จันทร์แก้ว  
การเพ่ิมประสิทธิภาพของกระบวนการจัดอาหารบนถาดในการผลิตอาหารของครัวการบินไทย A139 

 วรพงษ์ สว่างศรี และ ยิษฐา   อุดเจ่ง  
การพัฒนาอุปกรณ์ตรวจวัดก๊าชพิษภายในห้องโดยสารรถยนต์ A152 
 วีระชัย  จรบุรมย์  
การพัฒนาชุดจ าลองส าหรับการคัดแยกวัตถุตามขนาดน้ าหนักอัตโนมัติด้วยโหลดเซลล์ A156 
 ศุภกฤต  พริ วไธสง  สงวน วงษ์ชวลิตกุล  และมารุต โคตรพันธ์  
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สารบัญ  
         เรื่อง หน้า 
การปลูกมะเขือเทศราชินีแบบไฮโดรโปนิกส์ควบคุมโดยไมโครคอนโทรลเลอร์ A162 
 สมเกียรติ์  มะลิพันธ์  
การพัฒนาเครื่องมือก าจัดวัชพืชให้สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่และชุมชน A168 
 สิงห์รัญ ชารี  
การประมาณความต้านทานตัวเรือ Wigley ด้วยโปรแกรม Lattice-Boltzmann: XFlow A172 
 สุทธิพงษ์  ภาคสุทธิผล  
การเพ่ิมสมรรถนะการถ่ายเทความร้อนภายในช่องสีเหลี่ยมผืนผ้าโดยใช้ครีบรูปตัววี 60 องศา A178 
 สุภัทรชัย สุวรรณพันธุ์  ภาณุวัฒน์   หุ่นพงษ์  พงษ์เจต พรหมวงศ์  และสมพล สกุลหลง  
การออกแบบและพัฒนาเครื่องบดแบบอาศัยแรงสั่น A184 
 สุรพิน  พรมแดน  กิตตินันท์ จินะวงศ์  จันทร์จีรา เรือนเขียว และสุทธิเทพ รมยเวศม์  
การออกแบบหัวเจาะส าหรับงานระเบิดเหมืองถ่านหินลิกไนต์ A191 
 สุรพิน พรมแดน  เกียรติศักดิ์ คชาปัญญา  ณัฐพล เขียวมาวงศ์  และศุภวิชญ์  มะลิวรรณ  
การศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการสึกหรอของใบเลื่อยส าหรับเครื่องเลื่อยกล A198 
 เสกสรร  พลสุวรรณ  และคณะ  
การออกแบบและสร้างเครื่องตัดหญ้าประสิทธิภาพสูง A205 
 เสกสรร  พลสุวรรณ  และคณะ  
การศึกษาประสิทธิผลด้านการเรียนการสอนในรายวิชาจิตวิทยาและการบริหารงานอุตสาหกรรม A209 
 เสกสรร  พลสุวรรณ  
การออกแบบและสร้างชุดเตาพลังงานความร้อนแบบไอระเหย (Design and construction of 

the thermal vapor furnace) 
A220 

 เสกสรร  พลสุวรรณ  และคณะ  
การออกแบบและสร้างชุดแม่พิมพ์ตัดเหล็กท่อสี่เหลี่ยมจัตุรัส A226 
 เสกสรร  พลสุวรรณ  และคณะ  
การประมาณค่าปริมาณน้ าท่ารายเดือนในพ้ืนที่ลุ่มน้ าขนาดเล็กด้วยเทคนิคการวิเคราะห์                         

การถดถอยเชิงเส้น 
A234 

 หริส  ประสารฉ  า  
การแต่งแร่แบไรต์ขาวและแบไรต์ด า จากแหล่งเมืองหมื่น แขวงเวียงจันทร์ ประเทศลาวเพ่ือใช้ใน

อุตสาหกรรมการท าแก้ว   
A240 

 อภิศักดิ์ จุมพิต  
การถ่ายทอดเทคโนโลยีการซ่อมบ ารุงเครื่องจักรกลเกษตรเพ่ือพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูง บ้านปูแป้    

อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 
A245 

 อนุรัตน์ เทวตา และคณะ  
การท านายพฤติกรรมของอากาศในอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนของการอบข้าวเปลือก เมื่อ

เลือกใช้  โครงสร้างที่ต่างกัน 3 รูปแบบ 
A252 

 อมร  ดอนเมือง  นิรุต  อ่อนสลุง และสุริยา  โชคเพิ มพูน   
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สารบัญ  
         เรื่อง หน้า 
เครื่องรับซื้อกระป๋องอัตโนมัติ  
 อุรา  คล่องแคล่ว A257 
   

กลุ่มที่ 2 เกษตรศาสตร์  
  
การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพของลีโอนาร์ไดต์และไบโอชาร์เพื่อใช้เป็นวัสดุปรับปรุงดิน B1 
 กมลศรี ไชยพรหม  
การใช้ใบจามจุรี (Samanea saman) เป็นส่วนผสมของขี้เลื่อยไม้ยางพาราที่มีผลต่อ   การ

เจริญเติบโตของเส้นใยและผลผลิตของเห็ดหูหนู 
B6 

 กัญชลิกา รัตนเชิดฉาย  
ต้นทุนและผลตอบแทนการเลี้ยงปลานิลในบ่อดินในจังหวัดสกลนคร B11 
 ชนกนันท์ ศรีลาพัฒน์  
ประสิทธิภาพของเชื้อราไตรโคเดอร์มา Trichoderma harzianum ต่อการเจริญเติบโตและ  

ผลผลิตของพริกชี้ฟ้า 
B6 

 ทวีทรัพย์ ไชยรักษ์, กัญชลิกา รัตนเชิดฉาย, จักรตราวุธ บุตรดาซุย, และ วัฒนา วารินอินทร์  
การผลิตและการตลาดมะม่วงมหาชนก : กรณีศึกษาเขตพ้ืนที่บ้านหนองบัวชุม ต าบลหนองหิน  

อ าเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ 
B24 

 ธีระรัตน์  ชิณแสน  
ผลของการท า osmopriming ในสารละลายชนิดต่างๆ ต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศลูกผสม B32 
 นภาพร  เวชกามา และ พีระยศ  แข็งขัน  
แนวทางลดต้นทุนการเลี้ยงปลานิลแปลงเพศในกระชังของเกษตรกรในเขต อ าเภอพรรณานิคม           

จังหวัดสกลนคร 
B38 

 นราวุธ ระพันธ์ค า  
การสกัดกรดอิวมิคจากลีโอนาร์ไดต์แหล่งแม่เมาะเพ่ือใช้ในการเกษตร B45 
 พรเกษม ไชยสาร  
ความคงตัวและประสิทธิภาพของน้ าอิเล็กโทรไลต์ชนิดกรดและสารละลายโซเดียมไฮโพคลอไรต์ตอ่

การลด จ้านวนจุลนิทรีย์ปนเปื้อนในกระชายและหอมแดง 
B51 

 รัชนู แก้วเมือง, เกษร กลีบบัว และ อรรณพ ทัศนอุดม  
ผลของอนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์ต่อการเจริญเติบโตของหอมแดง B59 
 วิฑูรย์ หนูเล็ก, นิคม ผึ งค า, รัตนาภรณ์  ฤทธิ์เต็ม และชีวะ ทัศนา  
ผลการเสริมตะไคร้ในอาหารต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโต คุณภาพซาก และค่าโลหิตวิทยาใน     

เป็ดเนื้อ 
B63 

 ศรีสุดา ศิริเหล่าไพศาล  
  
ผลของระยะปลูกที่มีต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตมันส าปะหลังบนดินชุดลพบรุี B68 
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สารบัญ  
         เรื่อง หน้า 

 สุทัศน์ แปลงกาย และคณะ  
ระดับความชื้นในดินที่เหมาะสมในการให้น้ าเสริม และผลของการให้น้ าเสริม ต่อคุณภาพและผลผลิต

มันส าปะหลัง 
B74 

 สุเมศ ทับเงิน และคณะ  
ชนิดของแมลงศัตรูพืชและศัตรูธรรมชาติในพืชสมุนไพร B85 
 อโนทัย วิงสระน้อย  
ผลของน้ าหมักสูตรหอยเชอรี่ที่มีต่อการเจริญเติบโตของกุ้งฝอยที่เลี้ยงในบ่อซีเมนต์ B91 
 อมรรัตน์  รังสิวิวัฒน์, สมศักดิ์  ระยัน, จิตรา สิมาวัน และ นัยนา เสนาศรี  
  
กลุ่ม 3 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  
การศึกษาเปรียบเทียบของการวัดค่าความจุไฟฟ้าของแผ่นขนานและเส้นลวดขนาน C1 
 กาญจนา  สิริกุลรัตน์  
การบ าบัดเชิงชีวภาพของสีย้อมกกโดย Gordonia sp. JC11 ตรึงในโซเดียมอัลจิเนต C5 
 จิรภัทร  จันทมาลี  
ตัวแบบอนุกรมเวลาของการระเหยน้ าแบบถาดในจังหวัดสกลนคร C13 
 ชนัญกาญจน์  แสงประสาน  
ชุดวัดความหนาแน่นของของเหลวอย่างง่ายโดยใช้แรงแม่เหล็กและสมดุลคาน C20 
 ชีวะ  ทัศนา  
ประชากรและพฤติกรรมของลิงแสมบริเวณวัดถ้ าตะโก ต าบลเขาสมอคอน อ าเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี C24 
 ดวงใจ  บุญกุศล  
ความหลากหลายทางชีวภาพและการใช้ประโยชน์จากเห็ดราขนาดใหญ่ ในป่าชุมชนบ้านอ่างศิลา   

อ าเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว 
C29 

 เทวฤทธิ์  สองเมือง  
การพัฒนาฟิล์มไบโอพอลิเมอร์เพื่อใช้เป็นวัสดุปิดแผล C37 
 พัชรา   ผอสูงเนิน  
การพัฒนาแบบจ าลองคณิตศาสตร์ส าหรับท านายผลการอบแห้งข้าวเปลือกความชื้นสูง C45 
 เพชรรัตน์  ใจบุญ  
ผลกระทบของแบบทดสอบที่มีตัวลวงจากความเข้าใจคลาดเคลื่อน เรื่อง เมทริกซ์ C52 
 ศศิร์อร  ทิพย์พีรชัย  
การก าจัดพาราควอตโดยใช้ปฏิกิริยาเฟนตันวิวิธพันธุ์ออกแบบการทดลองด้วยวิธี Plackett   and 

Burman 
C60 

 สุธิภรณ์  ภู่พงษ์  
สื่อการสอนเพ่ือเสริมทักษะด้านเคมีเรื่องพันธะเคมี : แบบจ าลองรูปร่างโมเลกุล 3 มิติ C68 
 สุภาพรรณ  สัจวรรณ  
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ผลของการใช้แป้งเม็ดขนุนทดแทนแป้งสาลีต่อคุณภาพของขนมปังแซนด์วิช C72 
 สุภาวิณี  แสนทวีสุข  
  

กลุ่มที่ 4  วิทยาศาสตร์สุขภาพ  
ผลของโปรแกรมสร้างเสริมสุขภาพในทหารเรือทีมีปัจจัยเสี่ยงกลุ่มอาการเมตาบอลิก ในอ าเภอสัตหีบ 

จังหวัดชลบุร ี
D1 

 ไกรฤกษ์  มีแย้ม  ไพบูลย์  พงษ์แสงพันธ์  และธรรมวัฒน์  อุปวงษาพัฒน์  
ภาวะสุขภาพจิตและความซึมเศร้าผู้ต้องขังเรือนจ าสกลนคร D12 
 จรินทร์ทิพย์ ชมชายผล, สุวัสสา ปั้นเหน่ง, และธรรมวัฒน์ อุปวงษาพัฒน์  
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ของนักศึกษาอาชีวศึกษา ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงแห่งหนึ่ง ในอ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 
D16 

 จันทร์จิรา  ภาโสม  กิตติพร  กาญจนกัณโห  รุ่งรัตน์  ธุระนนท์  และนิรวรรณ  แสนโพธิ์  
รูปแบบการดูแลผู้สูงอายุติดเตียงที่บ้านโดยครอบครัว D23 
 ปาร์ยชญาน์  วงษ์ไตรรักษ์  สมหมาย  แจ่มกระจ่าง  และสุรินทร์  สุทธิธาทิพย์  
แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพเกี่ยวกับพฤติกรรมการออกก าลังกาย ของนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา D30 
 พิเชรษฐ์ ประเสระกัง  
การศึกษาภูมิปัญญาพ้ืนบ้านในการรักษาโรคผิวหนังโดยใช้ยาต ารับสมุนไพร : กรณีศึกษาหมอวิรัตน์ 

กาลภูมิ ต าบลแสงภา อ าเภอนาแห้ว จังหวัดเลย 
D37 

 รักษ์วริน  วรรณศิลป์  
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา2 เรื่องระบบสืบพันธุ์ ผ่าน

ระบบการเรียนออนไลน์ 
D42 

 รักษ์วริน  วรรณศิลป์  
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักเรียนมัธยมศึกษาในโรงเรียนแห่งหนึ่ง 

อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 
D47 

 วิจิตรา  พิมมพา  สุนิสา  แสงกลา  จันทร์จิรา  ภาโสม  และนิรวรรณ  แสนโพธิ์  
การจัดการมูลฝอยในตลาดสดเทศบาลต าบลท่าแร่ อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร D52 
 วิชชชุดา  อารีเอื อ  และคณะ  
บริบทชุมชนและการพัฒนาศักยภาพเพ่ือป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับของพ้ืนที่มีการระบาดสูง                      

: กรณีศึกษาอ าเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร 
D64 

 ศศิวรรณ ทัศนเอี ยม, จิราภรณ์ จ าปาจันทร์, ณรีนุช วรไธสง และ น าพร อินสิน  
ประสิทธิผลของสื่อแผ่นพับเรื่อง “โรคตับอักเสบ” ต่อความรู้ความเข้าใจเรื่องโรคตับอักเสบ         

ของประชาชน 
D72 

 สาธินี  ศิริวัฒน์  และคณะ  
การพัฒนารูปแบบการป้องกันภาวะเสี่ยงทางสุขภาพของชาวนา จังหวัดสกลนคร D79 
 สุวัสสา  ปนเหนง  
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กลุ่มที่ 5 บริหารธุรกิจ  
  
อิทธิพลค่านิยมและกลุ่มอ้างอิงที่ส่งผลต่อการแสดงข้อความของผู้ใช้งานบนทวิตเตอร์ E1 
 เกตุวดี สมบูรณ์ทวี  อนรรฆนง ศรีนวล  และอารีวรรณ  ค าฝอย  
ส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตั้งใจซื้อปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินของเกษตรกร                                

ในจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ 
E8 

 ขนิษฐา  จันนุวงศ์  และนภาพร  วงษ์วิชิต  
อัตลักษณ์ผ้าชาวญ้อ : การอนุรักษ์และออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชนเชิงพานิชย์จังหวัดสกลนคร E17 
 จินตนา  ลินโพธิ์ศาล  และพสิิฏฐ์  บุญไชย  
การสื่อสารทางการตลาดและภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์ท่ีส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตควบ 

การลงทุนของบริษัทเอไอเอ จ ากัด 
E25 

 จิรัฐติกร  สรรพเลิศ  และอ าภาศรี  พ่อค้า  
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจบริโภคกาแฟสด ที่ร้านสตาร์บัคส์ 

สาขาเอ็มไพร์ทาวเวอร์ 
E33 

 จิราพิพัธ  สุรสิงห์ไกรสร  
ผลกระทบของการจัดการความรู้และองค์กรแห่งการเรียนรู้ต่อประสิทธิภาพงาน การจัดซื้อจัดจ้าง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดกาฬสินธุ์ 

E42 

 จุฑามาศ  อุดรศรี  และอ าภาศรี  พ่อค้า  
ศึกษาต่อระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตสกลนคร : โครงการ

เปิดสอนหลักสูตรการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่  
E51 

 ชัดชัย  รัตนะพันธ์  กนกกาญจน์ วิชาศิลป์  ดาริกา  แสนพวง  และดวงพร  เทียนถาวร  
ศึกษาพฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์แหนมของผู้บริโภคในเขตอ าเภอพานจังหวัดเชียงราย E58 
 ณฐมน  ทรัพย์บุญโต  
ความพร้อมของนักบัญชีธุรกิจ SMEs ในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในเขตจังหวัดขอนแก่น E64 
 เดือนฉาย   ซ่อนกลาง  
การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมมูลค่าหัตถกรรมจักสานท้องถิ่น กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนกลุ่ม

จักสานบ้านเชียงพิณ ต าบลเชียงพิณ อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 
E70 

 ธัญญาภรณ์  ใจปานแก่น  
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลประโยชน์ของพนักงาน ตามแนวปฏิบัติของมาตรฐานการบัญชี               

ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2558) 
E76 

 ธิดาลักษณ์  อาจหาญ  อมิตา  สวัสดิ์จิตร  รัชนีกร  ชินบุตร  และสุมินทร  เบ้าธรรม  
ปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อรองเท้ากีฬา ยี่ห้อแพน ที่ร้านสปอร์ต ทาวน์   สาขา

เซ็นทรัลพระราม 3 
E82 

 นวพร  ตีระวรมงคล  
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ผลกระทบของการปฏิบัติงานสอบบัญชีอย่างมืออาชีพต่อคุณภาพการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี  
สหกรณ์ ในประเทศไทย 

E90 

 นัยนา  โคตรสมบัติ  และฉัตรรัชดา  วิโรจน์รัตน์  
ศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตปลาแปรรูป กรณีศึกษา กลุ่มแม่บ้านบ้านหินขาว ต าบลสาวะถี  

อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
E98 

 พลากร   เวียงใต้  
ความพึงพอใจของพนักงานบัญชีที่ปฏิบัติงานในองค์กรปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา E104 
 พิชัย   สารภักดิ์  และภคพล  สุนทรโรจน์  
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของประชาชนทางด้านการจัดสภาพแวดล้อมของโรงงาน น้ าตาลมิตร

ผลในเขตชุมชนบ้านหนองปลา ต าบลโคกสะอาด อ าเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 
E110 

 พิชัย  สารภักดิ์  ภคพล  สุนทรโรจน์  และสุรศานติ์ รักขพัยธ์ ณ หนองคาย  
พฤติกรรมและปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต์ของผู้บริโภคในเขตต าบล

ประทาย อ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 
E118 

 พิชัย  สารภักดิ์  สุรศานติ์ รักขพันธ์ ณ หนองคาย  วรรณพร  สารภักดิ์   และภคพล  
สุนทรโรจน ์

 

ความเสี่ยงและการตอบสนองความเสี่ยงของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย 
กรณีศึกษา ธุรกิจประเภทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 

E128 

 รัชชวิภา   สุริเย  และคณะ  
ผลกระทบของกระบวนการบริหารต่อประสิทธิภาพการบริหารการคลังด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์  

(e-LAAS) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดกาฬสินธุ์ 
E137 

 รัตนมณี   ธนัทศิรวณิชย์  และเสาวลักษณ์  จิตติมงคล  
ปัจจัยการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ความงามของธุรกิจออนไลน์ ในประเทศไทย E146 
 ลดา  ภารประดิษฐ และ เสาวลักษณ์  จิตติมงคล  
การเปิดเผยรายการของสัญญาเช่าในงบการเงินด้านผู้ให้เช่าและผู้เช่า ตามมาตรฐานการบัญชี              

ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2558) ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
E153 

 วรรณพร  จันทะมุงคุณ  พัชรพร  สมิตร  ณปภัช  ชุมนุมราษฏร์ และ สุมินทร  เบ้าธรรม  
การสื่อสารการตลาดออนไลน์ ที่ส่งผลต่อการรับรู้ตราสินค้าของ Daily Bites (เดลี่ไบทส์) ในมุมมอง

ของผู้ใช้เฟซบุ๊ค 
E158 

 วริศรา  ทองโต  สันต์ฤทัย อารีย์  เกตุวดี สมบูรณ์ทวี  และกนกวรรณ  กิจชระภูมิ  
การเปิดเผยข้อมูลค่าตอบแทนผู้บริหารตามโครงสร้างของการด ารงต าแหน่งของผู้บริหาร ในบริษัท  

จดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 
E165 

 วิไลพร  หงษ์ขุนทด  พยอม กบิลพัฒน์  แพรวนภา ไชยบุปผา  และนภารัตน์  สีวงค์แก้ว 
 

 



การประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสกลนคร ครั้งที่ 1 
17 – 19 พฤษภาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร 

 

ฐ 
 

สารบัญ  
         เรื่อง หน้า 

การศึกษาการเปิดเผยข้อมูลในรายงานการเงิน: กรณีศึกษา นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลง 
ประมาณการทางการบัญชี และข้อผิดพลาด ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง  
ประเทศไทย 

E173 

 วิไลพร  หงษ์ขุนทด  และคณะ  
อิทธิพลของสื่อโฆษณาร้านอาหารในเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่มีผลต่อกระบวนการตอบสนองของ 

ผู้บริโภค ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 
E181 

 ศรายุทธ  อินตะนัย  
การประยุกต์ใช้แบบจ าลองการจ าแนกประเภทหลายตัวแปร และโลจิสติค ในการพยากรณ์                

ความล้มเหลวทางการเงิน กรณีศึกษา ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
E189 

 สถาพร  แสนละเอียด  บัญชา  ไชยสมคุณ  เบญจวรรณ ศุภภัทรพร   
และกันยารัตน์ ดาษจันทึก 

 

อิทธิพลของการยอมรับเทคโนโลยีต่อการเลือกใช้แอพพลิเคชั่นติ๊กต๊อกของผู้ใช้งาน E196 
 สุชานันท์  อารีย์ราษฎร  ภิญญดา อินทนิล  เกตุวดี สมบูรณ์ทวี  และกนกวรรณ กิจชระภูมิ  
การเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 เรื่อง รายได้ (ปรับปรุง   

2558) กรณีศึกษา : กลุ่มธุรกิจขนาดกลาง เอ็ม เอ ไอ ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง 
ประเทศไทย ปี 2559 

E204 

 สุดารัตน์ คาตั งหน้า  พรพรรณ ศรีพิทักษ์  อุ่นเรือน หลาบโพธิ์ และ สุมินทร  เบ้าธรรม  
การมุ่งเน้นคุณค่าและประสิทธิภาพการบริการ กรณีศึกษาคลีนิคด้านความงาม ในจังหวัดขอนแก่น

และจังหวัดอุดรธานี 
E209 

 สุภาวิตา  อินทรพาณิชย์  
การมงุเนนทุนมนุษย ของวิสาหกจิชุมชนประเภทแปรรูปสินคาทางการเกษตร ในจังหวัดสกลนคร E215 

 สุภาวิตา  อินทรพาณิชย์  
ปัจจัยที่มีผลต่อความพร้อมของนักบัญชี เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในเขตภาค      

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
E220 

 อมราลักษณ์  สุภาพินิจ  
การบริหารสินค้าคงคลังด้านเวชภัณฑ์ยา กรณีศึกษา : โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยสกลนคร  

(หลวงปู่แฟ๊บ สุภัทโท) 
E226 

 อาภา   อยู่สุข และคณะ  
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สารบัญ  
         เรื่อง หน้า 
 
กลุ่มที่ 6 สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  
แนวทางการเพ่ิมศักยภาพของกลุ่มประมงพ้ืนบ้านต้นแบบจังหวัดจันทบุรีและตราด F1 
 ชลพรรรณ  ออสปอนพันธ์  และคณะ  
สาเหตุและผลกระทบการร่อยหรอของทรัพยากรชายฝั่งทะเลจังหวัดจันทบุรีและตราด F10 
 ชลพรรณ  ออสปอนพันธ์  
การศึกษาสภาพและแนวทางการส่งเสริมพฤติกรรมทางจริยธรรมของเด็กปฐมวัยในสถานศึกษา  

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต2 
F18 

 นาตยา  บุญสม  
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

ในจังหวัดมหาสารคาม 
F27 

 นิตยา  จันตะคุณ  
รูปแบบการเรียนการสอน วิชาแคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1 ร่วมกับโปรแกรม MAPLE F31 
 นิ ม  อินทะสอน  
การศึกษาปัญหาการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   

วิทยาเขตสกลนคร  
F36 

 เพ็ญแข  วงศ์สุริยา  และจักรกฤษณ์ ไชยสุระ  
การจัดการภาพลักษณ์ทางการท่องเที่ยงของจังหวัดสกลนคร F43 
 ยุพดี  ทองโคตร  สิรลักษณ์ โชคค าสีลา  และปรเมศวร์  ภูวันนา  
ยุทธศาสตร์การบริหารการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ                       

พิบูลสงคราม 
F51 

 วนิดา  ตรีพรหม  
ศึกษาผลการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กรณีศึกษาในรายวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์ ของนักศึกษา   

คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยพิชญบัณฑิต 
F59 

 สมชาย  พาชอบ  
การจัดบริการอาหารในโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่ง กรุงเทพมหานคร F64 
 สาธกา  สามิภักดิ์  
การพัฒนาสื่อประสมการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะการฟังภาษาอังกฤษส าหรับนักเรียน                             

ชั้นประถมศึกษา  ปีที่ 1 โดยใช้ทฤษฎีการจ าแนกความแตกต่าง 
F71 

 สุวิชา  พิมพากุล  
การศึกษาสภาพการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนในสถานศึกษาระดับ

มัธยมศึกษา  จังหวัดนครสวรรค์     
F77 

 อรชีรา  อนุบุตร  
A Survey of Thai Teachers on Native-like pronunciation F82 
 Natarica Thongpatchote  
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สารบัญ  
         เรื่อง หน้า 
   
กลุ่มที่ 7 เทคโนโลยีสารสนเทศ  
การศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการระบบสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาระบบสารสนเทศ

บริหารโครงการบริการวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
G-1 

 ชลาลัย  เหง้าน้อย  สุขสถิต มีสถิตย์  และสมบูรณ์ ชาวชายโขง  
ระบบแนะน าเมนูอาหารตามธาตุเจ้าเรือน G-10 
 ณัฐธนนท์  หงส์วริทธิ์ธร  กิ งแก้ว สุนทรเต็ม  และสมปรารถนา อรุนันท์  
การจัดการความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศโรงพยาบาล G-16 
 พงศกร  ทองพันธุ์  และสุทิศา ซองแหล็กนอก  
สภาพและปัญหาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน                                     

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
G-22 

 พุทธชาด  พรหมบุรมย์  และสุทิศา  ซองเหล็กนอก  
การพัฒนาโปรแกรมบทเรียนเรื่องธุรกิจทั่วไปส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 G-27 
 ภัทรดร  จั นวันดี  และกุลกนก  จั นวันดี  
การพัฒนาระบบการจัดเก็บและประมวลผลผลงานอาจารย์ระดับมัธยมศึกษาในรูปแบบเว็บเบส 

แอพพลิเคชั่น โดยใช้ระบบคลาวด์คอมพิวติ้งกรณีศึกษา โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ 
G-34 

 สุวิทยชาญ  แก้วสุวรรณ และ ราชสีห์ ศรีเสน่ห์  
  
ภาคผนวก  
  
 คณะกรรมกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิจัย  
 กรรมการฝ่ายจัดประชุมวิชาการ  
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ก าหนดการ 
“การประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสกลนครครั้งที่ 1” 

The 1st Rajamangala Sakon Nakhon Conference “RSKC2018” 
“นวัตกรรมสร้างสรรค์สังคมอย่างยั่งยืน” 
ระหว่างวันที่ 17 – 19 พฤษภาคม 2561  

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร 
 

 
วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 

 08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน 

 08.30 – 09.00 น. กล่าวต้อนรบั  โดยผู้ชว่ยศาสตราจารย ์ดร.จักรกฤษณ์  เยรมัย์ 

     รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบรกิารวชิาการ 

 09.00 – 09.30 น. กล่าวรายงาน โดย ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.โฆษิต  ศรภีธูร 

     รองอธิการบดีประจ าวิทยาเขตสกลนคร 

     พ ิธีเปดโดย ศาสตราจารย์ ญาณวิทย์ ดร.เมธา วรรณพัฒน์  

 09.30 – 10.30 น. บรรยายพิเศษในหวัข้อ “Agricultural Innovations for  

     Enhancement of Livelihood and Development” 

โดยศาสตราจารย์ ญาณวิทย์ ดร.เมธา วรรณพัฒน์  
 10.30 – 11.30 น. บรรยายพิเศษในหวัข้อ “นวัตกรรมสร้างสรรค์สังคมอย่างยั่งยืน” 

โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สุธี อักษรกิตติ์  
 11.30 – 12.00 น. บรรยายพิเศษในหวัข้อ “ธรรมะกับการวิจัยหมู่บ้านราชมงคล  

     บ้านนาเชือก” โดย พระอาจารย์ฉัฐกรณ์ มหาภิญโญ ภิกข ุ

 12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวนั /ชมผลงานภาคโปสเตอร์ 

 13.00 – 14.00 น. น าเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ Poster Presentation 

 

 14.00 – 17.00 น. น าเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยายOral Presentation 
กลุ่มท่ี 1 วิศวกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
กลุ่มท่ี 2 เกษตรศาสตร์ 
กลุ่มท่ี 3  วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
กลุ่มท่ี 4  วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
กลุ่มท่ี 5  บริหารธุรกิจ 
กลุ่มท่ี 6  สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
กลุ่มท่ี 7  เทคโนโลยีสารสนเทศ 

https://www.google.com/search?q=%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%89%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%A3&sa=X&biw=1164&bih=848&tbm=isch&tbo=u&source=univ&ved=0ahUKEwjZuJPH8NHaAhUEMY8KHfXBDg8QsAQIJA
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วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 

 09.00 –12.00 น. น าเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยายOral Presentation(ต่อ)  
กลุ่มท่ี 1 วิศวกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
กลุ่มท่ี 2 เกษตรศาสตร์ 
กลุ่มท่ี 3  วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
กลุ่มท่ี 4  วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
กลุ่มท่ี 5  บริหารธุรกิจ 
กลุ่มท่ี 6  สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
กลุ่มท่ี 7  เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 12.00 –13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวนั /ชมผลงานภาคโปสเตอร์ 

 13.00 –14.00 น. น าเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ Poster Presentation (ต่อ) 

 14.00 –17.00 น. น าเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย Oral Presentation(ต่อ)  
กลุ่มท่ี 1 วิศวกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
กลุ่มท่ี 2 เกษตรศาสตร์ 
กลุ่มท่ี 3  วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
กลุ่มท่ี 4  วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
กลุ่มท่ี 5  บริหารธุรกิจ 
กลุ่มท่ี 6  สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
กลุ่มท่ี 7  เทคโนโลยีสารสนเทศ 

วันที่ 19 พฤษภาคม 2561 

 09.00 – 12.00 น.   ศึกษาดูงาน (Field Study) 

 12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวนั  

 13.00 – 16.00 น.  ศึกษาดูงาน (Field Study) 
 

หมายเหต ุ : - ก าหนดการอาจมีการเปล ี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
 - อาหารวางและเครื่องดื่ม (จัดในหอง) เวลา 10.30 น. และ 14.30 น. 
 - รับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00 – 13.00 น. ณ ลานชั้น 1 อาคารเรียนรวม (อาคาร 12) 



 
 
 
 
 
 

กลุ่มที่ 1 

 
วิศวกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
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บทคัดยอ 
งานวิจัยน้ี นําเสนอการศึกษาวิเคราะหความเพี้ยนของสัญญาณในวงจรขยายโครงสรางมอสเฟต แบบปลายเดี่ยวโดย

เปรียบเทียบคาความเพ้ียนของวงจรขยายเดรน มีความเปนเชิงเสนท่ีสูงอีกท้ังยังมีการกําจัดความเพ้ียนของสัญญาณฮารโมนิคอันดับ
ท่ี 2 จุดตัดของกราฟ IM2 ตอสัญญาณพื้นฐานทําใหไดคา เดซิเบลได IP2 = 27.78 dBV และเมื่อนําขนาดของคา IM2  มาพอรต
เทียบกับสัญญาณพ้ืนฐาน พบวาจุดตัดของกราฟ IM2 ตอสัญญาณพ้ืนฐานทําใหไดคาแรงดันได IP2 = 0.104V อีกดวยและไมเกิด
ความเพ้ียนของสัญญาณฮารโมนิคอันดับท่ี 3  IP3, IM3 มีคาเทากับ 0 ท่ีไดจากการวิเคราะหและจากผลการทดลอง 
คําหลัก: มอสเฟต, วงจรขยาย, ความเพ้ียน   

Abstract 
This article presents a study of harmonic distortion of the single-ended transconductor based on 

bipolar Mosfet structure, by comparison, the single-ended amplifier distortion of Drain. There is a linear high 
as well as the removal of distortion harmonics, the first two points of the graph IM2 signal underlying causes 
are the decibels are IP2 = 27.78 dBV and when the size of the fee. IM2 comes with the signal port basis. The 
intersection of graphs made based IM2  signal voltage has IP2  =  0 .1 0 4V with no harmonic distortion and 
harmonics of the top 3 IP3, IM3 is equal to 0 and the analysis result. 

Keywords: Mosfet, Amplifier, Distortion 

1. บทนํา
มอสเฟตเปนอุปกรณสารก่ึงตัวนําชนิดหน่ึงท่ีไดรับ

ความนิยมอยางแพรหลาย โดยประยุกตใชงานใน วงจรขยาย 
วงจรปรับอัตราการขยายอัตโนมัติ วงจรกรองความถ่ี หรือ
แมกระท่ังไดออกแบบเปนตัวอุปกรณ ขยายความนําหรือ
เรียกวา Gm อุปกรณมอสเฟตเม่ือนําไปออกแบบวงจรขยายจะ
เกิดความไมเปนเชิงเสนขึ้นเน่ืองจากมีความเพ้ียนของสัญญาณ
หรือเรียกวา ความเพี้ยนฮารโมนิค (Harmonic distortions) มี
ต้ังแตสัญญาณพื้นฐาน สัญญาณความเพ้ียนของสัญญาณอันดับ
หน่ึง สอง สาม … อันดับเอ็น ความเพ้ียนของสัญญาณไดมีการ
วิเคราะหดังเอกสาร [1] โดยวิเคราะหการหาความเพี้ยนของ
สัญญาณฮารโมนิคอันดับหน่ึง สอง และสาม และยังได
วิเคราะหถึงความไมเปนเชิงเสนของตัวอุปกรณโดยมุงเนนท่ี 
IIP3  

2. ทฤษฎีความเพี้ยนของสัญญาณ

ระบบอิ เล็กทรอนิกส ท่ี เปนวงจรเชิงเสนใน [16] จะให
สัญญาณเอาตพุตและอินพุตดังน้ี 

      y t x t                                    (1) 

โดย y(t) และ x(t) คือฟงกชันเอาตพุตและอินพุตตามลําดับ 

สวน α คือคาตัวแปรท่ีเปล่ียนแปลงตามเวลา ในระบบของ
วงจรอิเล็กทรอนิกสท่ีไมเปนเชิงเสนจะใหสัญญาณเอาตพุตดงัน้ี 

       1 2 3
0 1 2 3 ...y t x t x t x t            (2) 

จากสมการที่  (2) พบวา α0 คือสัญญาณดีซี   1
1x t  คือ

สัญญาณพื้นฐาน (Fundamental) สวน  2
2x t  คือ ความ

เพ้ียนสญัญาณอันดับท่ี 2 (HD2) และ  3
3x t  คือ ความเพี้ยน

สัญญาณอันดับท่ี 3 (HD3) ในกรณีท่ีปอนสัญญาณอินพุตซายน 
ดังน้ัน    cosx t A t   

  2 2
1 2cos cosy t A t A t     

 3 3
3 cos ...A t    
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2
1 cos 1 cos 2

2

A
A t t
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    โดย  2cos 1 2 1 cos2x x   และ 

 3cos 1 4 3cos cos3x x x  และจากสมการท่ี (3) พบวา 

HD2 และ HD3 หาไดดงัน้ี 
2

2
2

2 2
2

1 1 1

12
2 2

A
A

HD A
A A


 

  
    (4) 

และ 
3

3
3

23 3
3

1 1 1

14
4 4

A
A

HD A
A A


 

  
    (5) 

    คือ Input interception point 3rd order เปนการ
อธิบายความไมเปนเชิงเสนของอุปกรณและวิเคราะหความเปน
เชิงเสนภายในวงจรขยาย อีกวิธีหน่ึงไดนําเสนอวิธีการหาคา 
IIP3 ดวยวิธีการอานคาจากกราฟและทดสอบดวยแผงวงจร
ขยายตนแบบในภาพที่ 2 ดังเอกสาร [2] นอกจากท่ีกลาวมาได
มีการรวบรวมขอมูลการวิเคราะหหาความไมเปนเชิงเสนดวย
วิธีการตางๆ ดังผานการนําเสนอดวยเอกสาร [3] 

   จากความสําคัญของการวิเคราะหหาคา IIP3 ดังกลาว
จึงมีเงื่อนไขในการวิเคราะหหาสมรรถนะของ IIP3 ในการ
ออกแบบวงจรโทรทัศนระบบดิจิตอลบทโทรศัพทมือ ถือ 
(Mobile D-TV) วงจรส่ือสารไรสาย (Bluetooth or Wireless 
LAN) และวงจรผสมสัญญาณ (Mixer) ท่ี ใช ในวงจรขยาย
สัญญาณความถี่ วิท ยุในภาพ ท่ี  3 ดั ง เอกสาร [4] ถึง [6] 
ตามลําดับ เน่ืองจากมอสเฟตเปนอุปกรณท่ีไดรับความนิยมจาก
ตัวอยางขางตนแลวยังไดประยุกตใชงานเพ่ือออกแบบในงาน
อ่ืนๆอีกเชน วงจรกรองความถี่ดังเอกสาร [7] ถึง [9] วงจรรับสง
สัญญาณส่ือสารดังเอกสาร [10] วงจรรับสัญญาณโทรทัศน
ระบบดิจิตอลดังเอกสาร [11] วงจรขยายสัญญาณดังเอกสาร 
[12] ถึง [13] และงานเล่ือนหาความถี่ในโทรทัศนระบบดิจิตอล
ในภาพท่ี 3 ดังเอกสาร [14] 

จากความเปนมาดังกลาวจึงมีแนวคิดวิเคราะหหา
ความเพี้ยนฮารโมนิคของตัวอุปกรณมอสเฟตในวงจรขยาย
สัญญาณเพื่อใชเปนสื่อการสอนในรายวิชาในดานการวิเคราะห
วงจรอิ เล็กทรอนิกส ซ่ึงเปนสวนหน่ึงของวิชาท่ีบรรจุลงใน
หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ า วิศวกรรมอิ เล็กทรอนิกสและ
วิศวกรรมคอมพิวเตอรอินเตอรมอดูเลทชัน (Intermodulation 
distortion) คือขนาดของการมอดูเลทสัญญาณท่ีมีความถี่ 2 
หรือมากกวาท่ีแตกตางกัน สิ่งท่ีสนใจ คือ อินเตอรมอดูเลทชัน
อันดับ ท่ี  2 (Second-order intermodulation distortion; 

IM2) แ ล ะ  3 (Third-order intermodulation distortion; 
IM3) order intermodulation distortion; IM3) ซึ่ งหาตาม
เอกสาร [16] ไดดังน้ี   

2 2
2 2

1 1

1
2 2

2
IM HD A A

 
 

 
   

 
 (6) 

และ 

2 23 3
3 3

1 1

1 3
3 3

4 4
IM HD A A

 
 

 
   

 
 (7) 

นอกเหนือจากน้ีสิ่งท่ีสําคัญ คือ จุดตัด (Intercept 
point; IP) โดยมุงความสําคัญไปยังอันดับท่ี 3 คือ IP3 ซึ่งหาได
ดังน้ี จากรูปท่ี 1 เปนการแสดงสเปคตรั้มของสัญญาณใน
เอกสาร [17] 

รูปท่ี 1 เปนการแสดงสเปคตรั้มของสัญญาณ 

นอกเหนือจากน้ีส่ิงท่ีสําคัญ คือ จุดตัด (Intercept point; IP) 
โดยมุงความสําคัญไปยังอันดับท่ี 3 คือ IP3 ซ่ึงหาไดดังน้ี 

1
3 3

33

1 1 4

2 3INdB dB INIP V IM V
IM




     (8) 

3. วิเคราะหความเพี้ยนวงจรขยายมอสเฟต

รูปท่ี 2 วงจรขยายมอสเฟตแบบปลายเด่ียว 
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จากภาพท่ี 1 เม่ือมอสเฟตไดรับการไบอัสใหทํางานสงผลใหมี
กระแสไหลผานขาเดรนไดสมการดังน้ี 

  2d n GS thi K v v   (9) 

เน่ืองจากกระแส D D di I i   และแรงดัน 

GS IN GS inv v V v    ดังน้ันจะได 

 2D d n GS in thI i K v v v     (10) 

อินเตอรมอดูเลทชัน (Intermodulation distortion) คือขนาด
ของการมอดูเลทสัญญาณท่ีมีความถี่ 2 หรือมากกวาท่ีแตกตาง
กัน สิ่งท่ีสนใจ คือ  
หารดวยกระแส ID ท้ังเศษและสวนไดดังน้ี 

 2n GS in thdD

D D D

K v v viI

I I I

 
   (11) 

อิ น เต อ ร ม อ ดู เ ล ท ชั น อั น ดั บ ท่ี  2 (Second-order 
intermodulation distortion; IM2) และ 3 (Third- 
  เน่ืองจาก IM2 =  2HD2 ดังน้ัน 
แกสมการท่ี (11) และจัดรูปสมการใหมได 

 2
1n GS in thd

D D

K v v vi

I I

 
    (12) 

นํากระแส ID จากสมการที่ (9) แทนคาไดดงน้ี 
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แกสมการท่ี (13) ได 
2

1 1in

GS th

v
i

v v

 
    

  (14) 

โดย /D Di i I  หรือจัดสมการท่ี (14) ใหมได 
2

2 21

4
in in

GS th GS th

v v
i

v v v v

 
     

 (15) 

เม่ือกําหนดให  2 /m GS thg V v   ดังน้ัน 

21
"

4m in m ini g v g v   (16) 

เปรียบเทียบสมการท่ี (16) กับการวิเคราะหสมการวงจร
แบบปลายเดียว ท้ังวงจรเชิงเสนไดดังน้ี  

   y t ax t   (17) 

และวงจรไมเปนเชิงเสนไดดังน้ี 

       1 2 3
0 1 2 3 ...y t a a x t a x t a x t      

(18) 
เม่ือให ( ) ,y t i 0 0,a   1 ,ma g

2 "/ 4,ma g ( ) inx t v  เพ่ือหา HD2 นําคาตางๆ แทนคา

สมการท่ี (4) ไดดังน้ี 

2

"/ 41

2 8
m m

in in
m

g g
HD v v

g
    (19) 

2 22
4
m

in

g
IM HD v   (20) 

เม่ือแทนคาในสมการท่ี (16) พิจารณาสมการอันดับท่ี 1 จะได 
 m ini g v                                     (21) 

นําสมการท่ี (21) แทนในสมการท่ี (20) ไดดังน้ี 

2 4

i
IM   (22) 

ในทํานองเดียวกันพิจารณาสมการท่ี (16) เทียบสมการท่ี (18) 
พบวา 3 0a   ดังน้ัน IM3 จะไดดังน้ี 

3 0IM    (23) 

4. ผลการจําลองการทํางาน
       เพื่อเปนการยืนยันสมรรถนะของวงจรท่ีวิจัย จึงไดจําลอง
การทํางานของวงจรภาพที่ 2 ดวยโปรแกรมPSPICE ในการ
จําลองการทํางาน สัญญาณ VAmpl=10mV ความถี่ 1kHz ตัว
เก็บประจุ   C1 = 47 µF เปนการตอแบงแรงดันไฟฟามีตัวโดย
วิเคราะหความเพ้ียนของวงจรขยายมอส เฟตแบบปลายเด่ียว 
ปอนสัญญาณเขาทีขาเกตดวยตานทาน R1 = 4.552 kΩ และ 
R2 = 1 kΩ กอนเขาขา R3=  1 kΩ กอนเขาขาเดรน ไดรับการ
ไบแอสกระแสจุดตัดของกราฟ IM2 ตอสัญญาณพื้นฐานทําใหได
คาเดซิเบลได IP2   = 27.78 dBV ตามภาพท่ี 4 อันดับท่ี 2 ท่ี
ความถี่ 1.6kHz  เม่ือนําขนาดของคา IM2 มาพอรตเทียบกับ
สัญญาณพื้นฐานดังภาพท่ี 2 พบวาไบแอสและปอนสัญญาณ
อินพุตใหมอสเฟตทํางาน ตองจายแรงดันไฟเล้ียง V1 =12 Vdc
พรอมตอไหลผานขาเดรนมอสเฟตทํางานจะไดสัญญาณ
เอาตพุต vo และอินพุต vi ดังภาพท่ี 3    
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รูปท่ี 3 การจําลองการทํางานของวงจรขยาย 
        มอสเฟต ดวยโปรแกรม PSPICE 

รูปท่ี 4 สัญญาณเอาตพุต vo และอินพุต vi 

รูปท่ี 5 ฮารโมนิคของสัญญาณเอาตพุต vo และ 
 อินพุต vi 

      ผลการทดสอบวงจรขยายในรูปท่ี  4 พบวาสัญญาณ
เอาตพุต vo มีขนาดของสัญญาณฮารโมนิค 

รูปท่ี 6 ความสัมพันธ IP2 ตอสัญญาณพ้ืนฐาน 

 โดยสญัญาณพื้นฐาน คือ a1vin สวน IM2 คือ a2vin
2 

เม่ือคิด IP2 เปนคาเดซิเบล (dB)  ผลของคา a2vin
2  เมื่อคิด IP2 

เปนคาแรงดัน (V) ผลการทดสอบวงจร ขยายในวงจรจําลอง
การทํางานของวงจรขยายมอสเฟต ดวยโปรแกรม PSPICE 

พบวาสัญญาณ เอาตพุต vo ขนาดของสัญญาณฮารโมนิคอันดับ
ท่ี 2 ท่ีความถี่ 1.6kHz  เม่ือนําขนาดของคา IM2  มาพอรต
เทียบกับสัญญาณพื้นฐาน พบวาจุดตัดของกราฟ IM2 ตอ
สัญญาณพื้นฐานทําใหไดคาแรงดันได IP2 = 0.104V ผลชอง
ความสัมพันธ IP2 ตอสัญญาณพื้นฐาน โดยสัญญาณพื้นฐานคือ 
a1vin สวน IM2 ในตารางท่ี 4-1  

ตารางท่ี  1 เปรียบคา IP2 และ IP3 ของวงจรขยายโดยใช
โครงสรางมอสเฟต ทรานซสิเตอรและโอทีเอ 

อุปกรณ แรงดันเอาตพุต 
(V) 

แรงดันเอาตพุต 
(dBV) 

IP2 IP3 IP2 IP3 
มอสเฟต 0.104 0 27.78 0 

ทรานซิสเตอร 0.052 0.073 -25.68 -22.734 
โอทีเอ 0 0.104V 0 -19.659 

5. สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ

5.1 สรุปผล

การศึกษาความเพ้ียนของวงจรขยายมอส  เฟตแบบ
ปลายเดี่ยว โดยพบวาวงจรขยายมีความเปนเชิงเสนท่ีสูงอีกท้ัง
ยังมีการกําจัดความเพ้ียนของสัญญาณฮารโมนิคอันดับท่ี 2 
จุดตัดของกราฟ IM2 ตอสัญญาณพื้นฐานทําใหไดคาเดซิเบลได 
IP2 = 27.78 dBV และเม่ือนําขนาดของคา IM2  มาพอรต
เทียบกับสัญญาณพื้นฐาน พบวาจุดตัดของกราฟ IM2 ตอ
สัญญาณพื้นฐานทําใหไดคาแรงดันได IP2 = 0.104V อีกดวย
และไมเกิดความเพี้ยนของสัญญาณฮารโมนิคอันดับท่ี 3  IP3, 
IM3 มีคาเทากับ 0 ที่ไดจากการวิเคราะหผลการทดลอง 

5.2 ขอเสนอแนะ 
        ควรตอยอดการศึกษาวงจรขยายแบบปลายคู เพื่อใชใน
การออกแบบวงจรท่ีมีความซับซอนอีก ท้ังยังตองศึกษาความ
เปนเชิงเสนเพ่ือเปรียบเทียบคาความเพี้ยนของวงจรขายแบบ
ปลายเดี่ยวและปลายคู 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาประสิทธิภาพของเครื่องยนต์สเตอร์ริงใช้ถ่านอัดแท่งชีวมวลผสมกลับกลีเซอรีนเป็นแหล่งความร้อน 

โดยงานนี้จะแบ่งออกเป็นส่วนการออกแบบและสร้างเครื่องยนต์สเตอร์ริงแบบแอลฟ่าเพื่อทดสอบหาอัตราการให้พลังงานของ
เชื้อเพลิง ประสิทธิภาพของเครื่องยนต์สเตอร์ริงที่ใช้เช้ือเพลิงที่ต่างชนิดกัน และทดสอบกระแสไฟฟ้าที่ได้จากเครื่องยนต์สเตอร์ริง 
โดยการทดสอบจะใช้เช้ือเพลิง 4 ประเภทคือ ถ่านไม้ ถ่านชีวมวลที่มีส่วนผสมของ   แกลบ : น้ าแป้งเปียก : กลีเซอรีน ทั้งหมด 3 
อัตราส่วน คือ อัตราส่วน 80 : 10 : 10, 70 : 10 : 20 และ 60 : 10 : 30 โดยปริมาตร เพื่อทดสอบให้ความร้อนของเครื่องยนต์
สเตอร์ริง จากการทดลองพบว่าถ่านอัดแท่งชีวมวลผสมกลับกลีเซอรีนที่ในอัตราส่วนผสม 60 : 10 : 30 (ถ่านแกลบอัดแท่งชีวมวล 
ที่มีส่วนผสมของ แกลบ : น้ าแป้งเปียก : กลีเซอรีน 60 : 10 : 30 % โดยปริมาตร) สามารถน ามาใช้เป็นเช้ือเพลิงในการให้ความ
ร้อนกับเครื่องยนต์สเตอร์ริงมีประสทิธิภาพความร้อนสูงและสม่ าเสมอในเครือ่งยนต์สเตอร์ริง ซึ่งอุณหภูมิต่ าสุดที่เครื่องยนต์สามารถ
ท างานได้ โดยเครื่องยนต์สเตอร์ริงเริ่มท างานที่อุณหภูมิ 173.40 องศาเซลเซียส ความเร็วรอบเริ่มต้นการหมุนที่ 259.50 รอบต่อ
นาที อุณหภูมิการท างานสูงสุดที่ 350.50 องศาเซลเซียส ความเร็วรอบการหมุนสูงสุดที่ 309.09 รอบต่อนาที กระแสไฟฟ้าเฉลี่ย 
125.05 มิลลิแอมป์ ค่าคาร์บอนไดออกไซด์ของเชื้อเพลิงเฉลี่ย 3.87 % ค่าออกซิเจนของเชื้อเพลิงเฉลี่ย 19.63 % อัตราการสูญเสีย
ของเชื้อเพลิงเฉลี่ย 14.5 กรัมต่อนาที  
ค ำหลัก: เครื่องยนต์สเตอริง, ถ่านอัดแท่งชีวมวล, กลีเซอรีน   

Abstract 
This research to presents a study of the performance of a sterling engine when using a biomass 

briquettes mixed glycerin from biodiesel process for a heat source. This project was separated is 4 parts: Part 
1 is a design and construction of a sterling engine (Alpha Type), In section 2 it was related to investigate the 
efficiency of the sterling engine, section 3 will be testing the electricity generated by the sterling engine and 
section 4, We will testing the fuel consumption rate by testing 3 types of fuel to compere the charcoal 
briquettes. Once the biomass briquettes were collected, it will be testing for heat source for sterling engine 
heat. The results of this study find the biomass briquettes mixed glycerin from biodiesel process ratio 
60:10:30 by volume when using of heating fuel with a sterling engine has high thermal efficiency and regularly 
in the sterling engine. The engine that can operate on the stirling engine at 173.40 oC. The speed of the 
engine was at 246.7 rpm and the highest temperature of the engine was at 336 oC. For the electricity 
generated by the sterling engine provide it 125 mA. The average of carbon dioxide content of the fuel is 
3.87 % and the average oxygen content of the fuel is 19.63 %. Finally the fuel consumption of heat source in 
engine it 14.5 g/min.  
Keywords: Stirling engine, Biomass briquettes, Glycerin 
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1. บทน า
ในปัจจุบันความต้องการพลังงานของโลกสูงข้ึน อีกทั้ง

พลังงานที่ใช้ส่วนใหญ่เป็นพลังงานที่ใช้แล้วหมดไป ปัญหานี้ท า
ใหเ้กิดการตื่นตัวในการคิดค้นพลังงานทางเลือกและเทคโนโลยี
อื่น ๆ เพื่อนามาทดแทน [1] เชื้อเพลิงในเครื่องยนต์ก็เป็นอีกสิ่ง
หนึ่งที่ท่ัวโลกก าลังให้ความส าคัญ จะสังเกตุได้ว่าในปัจจุบันได้มี
การหาพลังงานเช้ือเพลิงทดแทนในเครื่องยนต์ อาทิเช่น ก๊าซ 
LPG ก๊าซธรรมชาติ น้ ามันชีวภาพ เป็นต้น ซึ่งเครื่องยนต์   
สเตอร์ริงก็เป็นอีกเครื่องยนต์ชนิดหนึ่งที่ใช้เช้ือเพลิงเป็นแหล่ง
ความร้อน โดยชุดเครื่องยนต์สเตอร์ลิงเป็นเครื่องยนต์สันดาป
ภายนอก ที่สามารถใช้พลังงานความร้อนได้หลากหลายชนิด 
เช่น พลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ พลังงานความร้อนจาก
การเผาไหม้เช้ือเพลิงชีวมวล เป็นต้น [2] โดยข้อดีของ
เครื่องยนต์ชนิดนี้คือ สามารถใช้พลังงานหมุนเวียนจึงเป็น
ประโยชน์ต่อการแก้วิกฤตพลั งงานไม่ เป็นอันตรายต่อ
สิ่งแวดล้อมและยังเป็นแนวทางในการสนับสนุนใช้พลังงาน
ทางเลือกที่สะอาดในอนาคตได้อีกด้วย [3] 

ชีวมวลเป็นวัสดุหรือสารอินทรีย์ที่สามารถเปลี่ยนเป็น
พลังงานได้รวมถึงวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร เช่น เศษไม้ 
วัสดุทางการเกษตร ของเสียจากชุมชน และของเหลือใช้จาก
อุตสาหกรรมการเกษตร [4] โดยเฉพาะของเหลือใช้จาก
อุตสาหกรรมการเกษตร เช่น ผักตบชวา เหง้ามันส าปะหลัง 
เปลือกยูคาลิปตัส กะลามะพร้าว ซังข้าวโพดและใบสน เป็นต้น 
จากข้อมูลผลผลิตทางการเกษตรของส านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตรในปีเพาะปลูก พ.ศ. 2549 - 2550 ในประเทศไทย
เป็นประเทศเกษตรกรรม มีผลผลิตทางการเกษตรมากมายซึ่งมี
ผลพลอยได้จากจากผลผลิตทางการเกษตรที่สามารถน าผลิต
เป็นพลังงานทดแทนได้ เช่น แกลบ กากน ้าตาล ข้าวโพด และ
กากมันส าปะหลัง เป็นต้น อีกทั้งค่าความร้อนของชีวมวลก็เป็น
อีกปัจจัยหนึ่งในการน ามาใช้เป็นเช้ือเพลิงในชีวิตประจ าวันเป็น
อย่างมาก ด้วยเหตุนี้ในประเทศไทยจึงได้มีงานวิจัยที่พัฒนา
ทางด้านเช้ือเพลิงชีวมวลอย่างแพร่หลาย โดยงานวิจัยส่วนใหญ่
นั้นมักจะเน้นการผลิตเช้ือเพลิงชีวมวลให้เป็นในรูปแบบของการ
อัดแท่งเช้ือเพลิงเพื่อใช้ทดแทนถ่านไม้ที่นิยมใช้กันอย่างมาก
ตามท้องตลาด แต่จะสังเกตได้ว่ายังไม่ได้มีการน าไปใช้งานจริงๆ 
มากนัก ทั้งนี้เนื่องจากค่าความร้อนของเช้ือเพลิงที่ยังมีค่าน้อย
กว่าถ่านไม้ปกติท าให้เมื่อน าไปใช้งานจริงจะเกิดปัญหาในด้าน
การสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง การน ามาผลิตความร้อน และผลิตไฟฟ้า 
ดังนั้นจึงมีงานวิจัยหลายรูปแบบที่พยายามจะน าเอาวัสดุเหลือ
ทิ้งมาใช้ในการผลิตถ่านชีวมวลเนื่องว่าจะได้ไม่ต้องสิ้นเปลือง
ค่าใช้จ่ายในการผลิตเช้ือเพลิงมากนัก เช่น เอกลักษณ์ กิติภัทร์
ถาวรและคณะฯ [5] ได้ศึกษาการน าตะกอนเปียกไปเป็น
เช้ือเพลิงทดแทนโดยการผสมกับชีวมวลเพื่อผลิตเป็นถ่านอัด
แท่ง พบว่าค่าความร้อนอยู่ที่ 13,864.38 KJ/kg ส่วนกิตติมา 

มหาพราหมณ์ และคณะ [6] ศึกษาการน ากากตะกอนน้ าเสีย
ชุมชนจากโรงควบคุมคุณภาพน้ า มาใช้ประโยชน์ในรูปของ
เช้ือเพลิงอัดแท่ง โดยการน ากากตะกอนมาทาการผสมร่วมกับ
เศษวัสดุทางการเกษตรเพื่อเพิ่มค่าความร้อน พบว่ามีค่าความ
ร้อนสูงขึ้นและมีมูลค่าของถ่านอัดแท่งที่ต่ ากว่าเดิม จากที่กล่าว
มาพบว่าหากมีการน าวัสดุเหลือทิ้งมาใช้ในการผลิตถ่านอัดแท่ง
ก็จะเป็นการเพิ่มศักยภาพในด้านการใช้งานถ่านชีวมวลได้เป็น
อย่างดีในอนาคต 

ไบโอดีเซลเป็นเช้ือเพลิงชนิดหนึ่งที่นิยมน ามาใช้เป็น
พลังงานทดแทนน้ ามันดีเซลซึ่งในกระบวนการผลิตไบโอดีเซล
นั้นเป็นการท าปฏิกิริยากันระหว่าง น้ ามันจากพืชหรือสัตว์มา
ผสมกับแอลกอฮอล์ ท าปฏิกิริยาที่เรียกว่า “ทรานเอสเทอริฟิ
เคช่ัน” ซึ่งจะได้น้ ามันไบโอดีเซลเป็นวัตถุดิบหลัก แต่ผลพลอย
ได้จากการผลิตไบโอดีเซลนั้นจะได้เกิดน้ ามันท่ีเรียกว่ากลีเซอรีน
เป็นผลพลอยได้ ซึ่งกลีเซอรีนท่ีได้นั้นมีคุณสมบัติมีค่าความร้อน
สูง ความหนืดสูง เหมาะแกการน าไปใช้เป็นเช้ือเพลิงอย่างมาก 
โดยการท าเช้ือเพลิง เป็นลักษณะการน าเอาไปผสมกับชีวมวล
เพราะกลีเซอรีนมีเอทิลแอลกอฮอล์ซึ่งมีอัตราส่วนในการให้
ความร้อนได้เป็นอย่างดี โดยกลีเซอรีนมักจะถูกน ามาใช้เป็น
เช้ือเพลิงผสมเช่น Clark et al.[7] ได้ท าการน าขี้เลื้อยมาผสม
กับกลีเซอรีนดิบ เพื่อใช้เป็นแท่งเช้ือเพลิง จากการศึกษาพบว่า
ใช้ขี้เลื้อย 450 กรัม ผสมกับกลีเซอรีน 750 กรัม จะสามารถต้ม
น้ าให้มีอุรหภูมิ 60 oC ในเวลา 45 นาที หรือการน ากลีเซอรีน
ไปใช้ในการผสมกับ โพพาเนตไดออล (propanediol) มาใช้ใน
เครื่องยนต์ พบว่าสามารถน ามาใช้เป็นเชื้อเพลิงในเครื่องยนต์ได้
ส่วน ชัชรินทร์ ศักดิ์ก าปัง [8] ได้ท าการหาอัตราส่วนผสมที่
เหมาะสมของการผสมกลีเซอรีนจากการกระบวนการผลิตไบโอ
ดีเซลกับวัสดุทางการเกษตรเพื่อผลิตเป็นถ่านอัดแท่งจาก
การศึกษาพบว่าการผสมระหว่างวัสดุทางการเกษตร : โมลาส 
(ตัวประสาน) : กลีเซอรีน ที่อัตราส่วน 80 : 10 : 10 โดย
ปริมาตร เป็นอัตราส่วนที่เหมาะสมในการอัดแท่งเช้ือเพลิงและ
มีคุณสมบัติทางกายภาพและสิ่งแวดล้อมท่ีดีที่สุด จากงานวิจัยท่ี
ผ่านมาจะเห็นได้ว่ากลีเซอรีนมีประโยชน์หลายด้านโดยเฉพาะ
การน ามาเป็นเช้ือเพลิง  

เครื่องยนต์สเตอร์ริง (Stirling engine) ถูกสร้างขึ้น
ใน ปี ค.ศ.1816 โดยโรเบิร์ต สเตอร์ริง [9] โดยใช้หลักการการ
ขยายตัวของก๊าซ คือก๊าซจะขยายตัวเมื่อได้รับความร้อนและจะ
หดตัวเมื่อได้รับความเย็น โดยอาศัยความแตกต่าง ของอุณหภูมิ
ระหว่างช่วงร้อนและช่วงเย็นในการขับเคลื่อน เครื่องยนต์
ตามวัฎจักรสเตอร์ริงมีหลักการท างานคือ เมื่อก๊าซได้รับความ
ร้อนจากแหล่งให้ความร้อน (Heater) ท าก๊าซมีอุณหภูมิสูงขึ้น
และเกิดการขยายตัวดันให้ลูกสูบเคลื่อนที่ ไปเป็นจังหวะแรก 
หลังจากนั้นก๊าซที่ได้รับความร้อนในขั้นต้นไหลผ่านแหล่ง
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ระบายความร้อน (Cooler) ท าให้ก๊าซมีอุณหภูมิต ่าลงและเกิด
การหดตัวของก๊าซ ท าให้ลูกสูบ (Displacer) เคลื่อนที่อีกครั้ง
เป็นจังหวะกลับไปกลับมากับด้านร้อน การเคลื่อนที่ภายใต้การ
อัดและขยายตัวของก๊ าซจะท า ให้ เกิดการส่งก าลังจาก
เครื่องยนต์โดยที่ปริมาตรของก๊าซจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง ซึ่ง
การเคลื่อนที่ของสารท างานจะเคลื่อนที่ออกจากช่วงเย็นไปช่วง
ร้อนและเคลื่อนที่ออกจากช่วงร้อนไปช่วงเย็น ซึ่งจะท างานใน
ท านองนี้กลับไปกลับมาตลอดที่ยังได้รับพลังงานความร้อนจาก
แหล่งพลังงานภายนอก[2] 

รูปที ่1 เครื่องยนตส์เตอร์ริงที่สรา้งขึ้นจากงานวิจัยของ 
คุณานนต์ ศักดิ์ก าปังและนริุต อ่อนสลุง [10] 

        ในการศึกษาที่ผ่านมา คุณานนต์ ศักดิ์ก าปัง และนิรุต 
อ่อนสลุง [10] ได้ท าการสร้างเครื่องยนต์สเตอร์ริงแบบแอลฟ่า
ขึ้นและใช้ถ่านชีวมวลเพื่อให้ความร้อน ดังรูปที่ 1 ทั้งนี้ปัญหาว่า
พลังงานจากถ่านชีวมวลค่อนข้างให้ค่าความร้อนต่ าและ
สิ้นเปลืองเช้ือเพลิงสูง ซึ่งอุณหภูมิต่ าสุดที่เครื่องยนต์สามารถ
ท างานได้ คือ 240.3 องศาเซลเซียส ความเร็วรอบของ
เครื่องยนต์สเตอร์ลิงอยู่ที่ 246.7 รอบต่อนาที  โดยอุณหภูมิ
สูงสุดในการให้ความร้อนแก่เครื่องยนต์ คือ 336 องศาเซลเซียส 
จึงท าให้ผู้วิจัยมีแนวคิดที่จะหาพลังงานในรูปแบบใหม่และมีค่า
ความร้อนที่สูงข้ึนเพื่อให้เครื่องยนต์สเตอร์ริงมีประสิทธิภาพที่ดี
ขึ้นจึงเป็นแนวคิดในการใช้กลีเซอรีนมาใช้เป็นตัวให้ความร้อน
ร่วมกับเชื้อเพลิงชีวมวล เนื่องจากกลีเซอรีนให้ความร้อนสูงและ
เป็นการน าน้ ามันเหลือใช้จากกระบวนการผลิตไบโอดีเซลมาใช้
งาน อีกทั้งยังเป็นแนวคิดในการเลือกใช้เช้ือเพลิงทดแทนแบบ
ใหม่ต่อไปในอนาคตและความเป็นไปได้ในการน าเครื่องยนต์
สเตอร์ริงผลิตกระแสไฟฟ้า   

2. วัสดุและอุปกรณ์ 
         2.1 ถ่านอัดแท่งชีวมวลผสมกับกลีเซอรีนที่ได้จาก
กระบวนการผลิตไบโอดีเซล 
         ในงานวิจัยนี้จะใช้แกลบเผาเป็นวัสดุหลักในการท า 
เชื้อเพลิงถ่านอัดแท่ง จากนั้นจะน ามาผสมกับกลีเซอรีนที่ไดจ้าก
กระบวนการผลิตไบโอดีเซล โดยมีน้ าแป้งเปียกเป็นตัวประสาน 
ขั้นตอนการน าส่วนผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันนั้นจะใช้การช่ังน า

น้ าหนักโดยปริมาตร โดยจากการผสมกันของแกลบด ากับ     
กลีเซอรีนโดยมีน้ าแป้งเป็นตัวประสานนั้นถ่านจะจับตัวเป็นเนื้อ
เดียวกันเมื่อท าการคลุกเคล้าประมาณ 10 - 15 นาที ใน
ขั้นตอนนี้เป็นการท าให้ส่วนผสมเกิดการจับตัวเป็นก้อนเพื่อที่
เวลาอัดเป็นแท่งจะง่ายและรวดเร็ว โดยค่าความช้ืนก่อนอัดจะ
อยู่ที่ 9 - 14 % ในการอัดแท่งเช้ือเพลิงนั้นจะใช้เครื่องอัดแบบ
เกลียว (Screw compressors) ท าการอัดแท่งเชื้อเพลิงที่ความ
ดัน  7 MPa โดยจะแบ่งอัตราส่วนส่วนผสมแกลบชีวมวลผสม
กลับกลี เซอรีนอัดแท่งในอัตราส่วนการผสม 3 แบบ คือ
อัตราส่วน A คือ แกลบด า 800 กรัม (80%) : แป้งมัน 100 
กรัม (10%) : กลีเซอรีน 100 กรัม (10%) อัตราส่วน B คือ 
แกลบด า 700 กรัม (70%) : แป้งมัน 100 กรัม (10%) : 
กลีเซอรีน 200 กรัม (20%) และอัตราส่วน C คือ แกลบด า 
600 กรัม (60%) : แป้งมัน 100 กรัม (10%) : กลีเซอรีน 300 
กรัม (30%) โดยปริมาตร ดังรูปที่  2 เพื่อท าการทดลอง
เปรียบเทียบกับถ่านไม้ตามท้องตลาด 

รูปที่ 2 ถ่านอัดแท่งชีวมวลผสมกลับกลีเซอรีน 

(ก) การทดสอบแรงกดใน
แนวนอน 

(ข) การทดสอบแรงกดใน
แนวตั้ง 

รูปที่ 3 การทดสอบแรงกดของถ่านอัดแท่ง 
         เมื่อได้ถ่านชีวมวลแต่ละอัตราส่วนแล้วจะน าถ่านชีวมวล
ไปทดลองคุณสมบัติของถ่านอัดแท่งในด้านค่าความร้อนโดยใช้
เ ค รื่ อ ง ท ด ส อ บ ค่ า ค ว า ม ร้ อ น ข อ ง เ ช้ื อ เ พ ลิ ง  (Bomb 
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Calorimeter) ค่าความหนาแน่น ค่าการกดตามแนวแกนนอน 
ดังรูปที่ 3(ก) และแกนตั้ง ดังรูปที่ 3(ข) จากตารางที่ 1 พบว่า
กลีเซอรีนมีค่าความร้อนอยู่ที่ 24,590 kJ/kg และถ่านอัดแท่ง 
ชีวมวลผสมกับกลีเซอรีนในอัตราส่วน C ให้ค่าความร้อนมาก
ที่สุดอยู่ที่ 16,249 kJ/kg ทั้งนี้เป็นผลมาจากส่วนผสมของ   
กลีเซอรีนมากกว่าอัตราส่วนอื่นท าให้ค่าความร้อนมีค่าสูงขึ้นไป
ด้วย ส่วนค่าความหนาแน่นสูงสุดคือถ่านอัดแท่งชีวมวลผสมกับ
กลีเซอรีนอัตราส่วนผสม A อยู่ที่ 0.9955 kg/m³ ค่าความ
ต้านทานแรงกดตามแนวแกน x สูงสุดคือถ่านอัดแท่งชีวมวล
ผสมกับกลีเซอรีนอัตราส่วนผสม A อยู่ที่ 4.004 kN และค่า
ความต้านทานแรงกดตามแนวแกน y สูงสุดคือถ่านอัดแท่ง    
ชีวมวลผสมกับกลีเซอรีนอัตราส่วนผสม A อยู่ที่ 2.1 kN โดย
จากตารางสามารถวิเคราะห์ได้ว่าค่าความร้อนที่สูงขึ้นเกิดขาก
ส่วนผสมที่มากขึ้นของกลีเซอรีน แต่จะส่งผลต่อความแข็งของ
ถ่านชีวมวลให้มีค่าลดลง 
ตารางที่ 1 ตารางค่าคุณสมบัติของถ่านอัดแท่งชีวมวลผสมกับ
กลีเซอรีน 

 2.2 เคร่ืองยนต์สเตอร์ริง 
        จากที่ได้ศึกษาข้อมูลในการสร้างเครื่องยนต์สเตอร์ลิง
และรวบรวมข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพลังงานความร้อน ก็ได้
น าหลักการมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบ โดยเครื่องยนต์
ส เตอร์ ริ ง ถู กประดิ ษ ฐ์ ขึ้ น โ ดยนาย โ ร เบิ ร์ ต  ส เ ตอร์ ริ ง 
นักวิทยาศาสตร์ชาวสก็อตแลนต์ เมื่อปี คศ. 1816 [12] โดย
ลักษณะการท างานของเครื่องยนต์อาศัยหลักการของก๊าซที่จะ
ขยายตัวออกเมื่อได้รับความร้อนและจะหดตัวเมื่อได้รับความ
เย็นหรือระบายความร้อนออก เครื่องยนต์สเตอร์ริงจะใช้ความ
แตกต่างระหว่างอุณหภูมิด้านรอ้นและดา้นเย็นในการขับเคลื่อน
ให้เกิดวัฏจักรสเตอร์ริง ข้อดีของเครื่องยนต์ชนิดนี้คือเป็น
เครื่องยนต์ที่สามารถใช้เช้ือเพลิงได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็น
เช้ือเพลิงแข็ง  เช้ือเพลิงเหลวและก๊าซ และเนื่องจากเป็น
เครื่องยนต์ที่ ใช้เ ช้ือเพลิงได้หลากหลายจึงเป็นข้อดีในการ
เลือกใช้เชื้อเพลิงที่สะอาดที่ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้ง
เครื่องยนต์ชนิดนี้เป็นเครื่องยนต์ที่มีโครงสร้างไม่ซับซ้อนมาก มี

มลภาวะทางเสียงน้อย จึงเป็นที่นิยมมากในการใช้เพื่อทดแทน
เครื่องยนต์ชนิดอื่น โดยเครื่องยนต์สเตอร์ลิงมีด้วยกัน 3 แบบ
คือ เครื่องยนต์สเตอร์ริงแบบเอลฟ่า (Alpha) เบต้า (Beta) และ
แกมม่า (Gammar) [13]  โดยแต่ละชนิดจะต่างกันที่การวาง
กระบอกสูบด้านร้อนและด้านเย็นแต่หลักการท างานจะ
คล้ายคลึงกัน 

โดยในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยได้ท าการสร้างเครื่องยนต์
สเตอร์ริงชนิดแอลฟ่าเพื่อทดสอบประสิทธิภาพของถ่านอัดแท่ง
ชีวมวล เนื่องจากเป็นเครื่องยนต์ที่มีอุปกรณ์และหลักการ
ท างานไม่ยุ่งยากแต่ได้ประสิทธิภาพสูง อีกทั้งเครื่องยนต์    
สเตอร์ริงแบบแอลฟ่ามีข้อดีคือสามารถตรวจวัดอุณหภูมิด้าน
ร้อนและด้านเย็นได้ง่ายกว่าชนิดอื่นและการสร้างแหล่งความ
ร้อนค่อนข้างง่าย โดยการสร้างเตาชีวมวลในการให้ความร้อน
แก่เครื่องยนต์ ส่วนเตาชีวมวลเป็นลักษณะเตาทรงสี่เหลี่ยมอัด
ด้วยดินเหนียว  ภายในส่วนเผาไหม้มีลักษณะเป็นวงกลมเส้น
ผ่านศูนย์กลางศูนย์กลาง 150 มิลลิเมตร โดยสามารถบรรจุ
เช้ือเพลิงถ่านอัดแท่งได้ครั้งละ 2 กิโลกรัม ส่วนที่สองคือส่วน
ด้านร้อนและด้านเย็นที่เป็นลักษณะเป็นกระบอกสูบ ด้านร้อน
เป็นลักษณะกระบอกกลมต่อเข้ากับส่วนให้ความร้อนจากเตาให้
ความร้อน โดยกระบอกสูบมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 70 มิลลิเมตร 
ส่วนด้านเย็นมีลักษณะเป็นทรงกระบอกมีครีบระบายความร้อน
มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 70 มิลลิเมตร ส่วนท่ี 3 เป็นส่วนของ
ล้อก าลังหรือล้อตุนก าลัง (flywheel) เป็นส่วนที่ได้รับก าลังมา
จากกระบอกสูบเพื่อให้เกิดการหมุน โดยล้อก าลังที่สร้างขึ้นเป็น
ลักษณะทรงกลมมีเส้นผา่นศูนย์กลาง 200 มิลลิเมตร น้ าหนัก 7 
กิโลกรัม ที่บริเวณล้อตุนก าลังจะท าการเช่ือมต่อกับเจนเนอ    
เรเตอร์เพื่อทดสอบกระแสไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจากการหมุนของล้อ
ตุนก าลัง โดยสามารถดูอุปกรณ์และการจัดวางอุปกรณ์ได้ดังรูป
ที ่4  

รูปที ่4 เครื่องยนต์สเตอรล์ิงชนิดแอลฟ่า 

3. วิธีการทดลอง
        ในการทดสอบเครื่องยนต์สเตอร์ริงที่ใ ช้ถ่านอัดแท่ง    
ชีวมวลผสมกับกลีเซอรีนจากกระบวนการผลิตไบโอดีเซลเพื่อ
เป็นแหล่งความร้อนให้กับเครื่องยนต์สเตอร์ริง โดยจะท าการ
ติดตั้ งสายวัดอุณหภูมิบริ เวณด้านร้อนและด้านเย็นของ

ชนิด
เชื้อเพลิง 

ค่าความ
ร้อน 

kJ/Kg 

ค่าความ
หนาแน่น 
kg/m³ 

แรงกด
ตาม

แนวนอน 
kN 

แรงกด
ตาม

แนวต้ัง 
kN 

ถ่านไม ้ 13,945 0.8936 3.628 2.247 
อัตราส่วน A 14,220 0.9955 4.004 2.104 
อัตราส่วน B 15,408 0.9771 3.932 2.072 
อัตราส่วน C 16,249 0.9726 3.876 1.864 
กลีเซอรีน 24,590 - - - 
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เครื่องยนต์สเตอร์ริงเพื่อใช้ในการทดสอบหาอุณหภูมิด้านร้อน
และด้านเย็นของเครื่องยนต์ ดังรูปที่ 4 ผลของอุณหภูมิด้าน
ร้อนและด้านเย็นนั้นจะถกูน าไปค านวณหาค่าของประสิทธิภาพ
เชิงความร้อน ดังสมการที่ 1 ส่วนการทดสอบอัตราการ
สิ้นเปลืองของเชื้อเพลิงนั้นจะท าการตรวจวัดโดยการช่ังน้ าหนัก
เตาที่ใช้ในการเผาไหม้เช้ือเพลิงตลอดการทดสอบ เมื่อท าการให้
ความร้อนแก่ชุดทดลองโดยจุดไฟเผาแกลบอัดแท่งชีวมวลที่
บริเวณเตาชีวมวลแล้วความร้อนจากเตาไฟจะถูกถ่ายเทไปไปยัง
ด้านร้อน เมื่ออุณหภูมิของด้านร้อนเพิ่มขึ้นจะท าให้เกิดความ
ต่างของอุณหภูมิท าให้เครื่องยนต์สเตอร์ลิงเริ่มท างาน  

min

max
1th

T

T
      (1) 

เมื่อ th  คือ ประสิทธิภาพเชิงความร้อน , 
minT คืออุณหภูมิของลูกสูบด้านเย็น , maxT คือ 

อุณหภูมิของลูกสูบด้านร้อน 

รูปที่ 4 การติดตั้งอุปกรณ์ในการทดลอง 

รูปที่ 5 การติดตั้งอุปกรณเ์พื่อวัดกระแสไฟฟ้า 
         เมื่อท าการอุ่นเครื่องยนต์เป็นเวลา 15 นาทีต่อการ
ทดลองหนึ่งครั้ง จากนั้นจะท าการหมุนล้อช่วยแรงเพื่อช่วย
สตาร์ทแก่เครื่องยนต์สเตอร์ริงเพื่อช่วยให้เครื่องยนต์สเตอร์ริง
ท างานเร็วขึ้น เมื่อล้อตุนก าลังเริ่มหมุนจะท าการตรวจวัด
อุณหภูมิโดยใช้เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ และวัดความเร็วรอบ
ของล้อหมุนทุก ๆ 1 นาที แล้วบันทึกผลการทดลอง ส่วนใน
ด้านการตรวจสอบมลพิษที่เกิดจากการเผาไหม้จะใช้เครื่องมือ
วิเคราะห์ไอเสีย (Gas analyzer) ยี่ห้อ TESTO รุ่น 310 วัดที่
บริเวณปล่องไอเสียของเตาโดยตรงโดยการต่อท่อเป็นลักษณะ

คล้ายกับปล่องควันที่บริเวณปากเตาชีวมวล ส่วนในการวัด
กระแสไฟฟ้าจะท าการติดตั้งเจนเนอเรเตอร์ต่อกับรอตุนก าลัง
เมื่อมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านจะทราบได้จากหลอดไฟที่ติดเพิ่ม
ขึ้นมาเพื่อให้ทราบถึงกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านในช่วงใด ดังรูปที่ 
5 จากนั้นเมื่อหลอดไฟติดก็จะท าการวัดกระแสไฟฟ้าโดยใช้มัล
ติมิเตอร์ 

4. ผลการทดลอง

รูปที่ 6 กราฟแสดงความสัมพันธ์ของอุณหภูมิของลูกสบูด้าน
ร้อนของเครื่องยนต์สเตอรร์ิง 

จาการทดสอบการใช้เช้ือเพลิงชีวมวลที่มีส่วนผสม
ของกลีเซอรีนจากกระบวนการผลิตไบโอดีเซลสามารถวิเคราะห์
ข้อมูลอีกเป็น 2 ด้านคือด้านประสิทธิภาพเชิงความร้อนของ
เครื่องยนต์สเตอร์ริงและด้านการปล่อยมลพิษของการใช้
เชื้อเพลิงชีวมวลส่วนผสมของกลีเซอรีนจากกระบวนการผลิตไบ
โอดีเซล จากรูปที่ 6 เป็นการเปรียบเทียบอุณหภูมิด้านร้อนที่
เกิดจากการทดสอบเช้ือเพลิง 4 ประเภท โดยการวัดอุณหภูมิ
ทุก ๆ 1 นาที เมื่อเก็บข้อมูลได้เวลา 20 นาที รายละเอียดจาก
กราฟจะเห็นได้ว่ากราฟของเช้ือเพลิงอัตราส่วนที่ 3 ซึ่งจะมี
แนวโน้มให้ค่าอุณหภูมิเฉลี่ยที่สูงท่ีสุด ทั้งนี้เกิดจากค่าความร้อน
ของเช้ือเพลิงชีวมวลที่มีค่ามากกว่าเช้ือเพลิงชนิดอื่นๆ โดย
อุณหภูมิสูงเฉลี่ยของการใช้เช้ือเพลิงชีวมวลผสมในอัตราส่วน 
A, B และ C จะมีค่าอยู่ที่ 215.69, 219.03 และ 225.42 องศา
เซลเซียส ตามล าดับ ส่วนถ่านไม้ปกติจะอยู่ 200.98 องศา   
เซสเซียส ซึ่งหากคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ความด้านอุณหภูมิด้านร้อน
จะมีแตกต่างระหว่างเช้ือเพลิงชีวมวลในอัตราส่วน C กับกับ
ถ่านไม้ที่ 10.08 % ส่วนในรูปที่ 7 แสดงความสัมพันธ์ของ
อุณหภูมิด้านเย็นที่เกิดจากการทดสอบเช้ือเพลิง 4 ประเภท 
โดยมีรายละเอียดจากราฟจะเห็นได้ว่าเช้ือเพลิงอัตราส่วน C มี
อุณหภูมิด้านเย็นเฉลี่ยสูงสุด ซึ่งจะมีค่าอุณหภูมิด้านเย็นที่สูง
เฉลี่ยที่ 54.50 องศาเซลเซียส ซึ่งหากเปรียบเทียบกับเช้ือเพลิง
ชนิดถ่านไม้ธรรมดาจะพบว่าให้ค่าความร้อนของกระบอกสูบ
ด้านเย็นน้อยสุดเฉลี่ยได้ 48.93 องศาเซลเซียส คิดเป็นความ
แตกต่าง 10.22 % จากพฤติกรรมของกราฟในอุณหภูมิด้าน
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เย็นนี้แสดงให้เห็นถึงการถ่ายเทความร้อนของเครื่องยนต์  
สเตอร์ริง เนื่องจากว่าเครื่องยนต์สเตอร์ริงแบบแอลฟ่าจะมีท่อ
ต่อระหว่างส่วนด้านร้อนกับด้านเย็น ด้านเย็น  จะท าหน้าที่
ถ่ายเทความร้อนที่ถูกส่งผ่านมาจากส่วนของด้านร้อนของ
เครื่องยนต์ หากด้านร้อนมีค่าความร้อนที่สูงก็จะท าให้การ
ถ่ายเทอุณหภูมิมายังด้านเย็นสูงตามไปด้วย 

รูปที่ 7 กราฟแสดงความสัมพันธ์อณุหภมูิของลูกสูบด้านเย็น
ของเครื่องยนต์สเตอร์ริง 

       รูปที่ 8 กราฟแสดงความสมัพันธ์ของความเร็วรอบของ
เครื่องยนตส์เตอร์ริง 

ผลของการเปรียบเทียบความเร็วรอบของเครื่องยนต์
สเตอร์ริงที่เกิดจากการทดสอบเชื้อเพลิง 4 ประเภท จากรูปที่ 8 
จะพบว่าความเร็วรอบของเครื่องยนต์สเตอร์ริงจะขึ้นอยู่กับ
ความแตกต่างของอุณหภูมิระหว่างด้านร้อนและด้านเย็น
กล่าวคือยิ่ งมีความแตกต่างของอุณหภูมิมากก็จะท าให้
เครื่องยนต์มีความเร็วรอบมากขึ้นเท่านั้น โดยเ ช้ือเพลิง
อัตราส่วน A, B และ C จะให้ความเร็วรอบเฉลี่ยอยู่ที่ 295.34, 
295.52 และ 309.90 รอบ/นาที ตามล าดับ และเช้ือเพลิงชนิด
ถ่านไม้ธรรมดาให้ความเร็วรอบต่ าสุดเฉลี่ยได้ 270.75 รอบ/
นาที โดยเช้ือเพลิงในอัตราส่วน C จะมีความความเร็วเฉลี่ย
แตกต่างจากเช้ือเพลิงถ่านไม้ที่ 12.63 % ในด้านกระแสไฟฟ้าที่
เกิดจากการหมุนของเครื่องยนตืสเตอร์ริง จากรูปที่ 9 แสดง
ความสัมพันธ์ของกระแสไฟฟ้าที่เกิดจากการทดสอบเช้ือเพลิง 
4 ประเภท โดยมีรายละเอียดคือเช้ือเพลิงอัตราส่วน C มี

แนวโน้มที่ให้กระแสไฟฟ้าออกมามากที่สุดเฉลี่ยได้ 125.05 
มิลลิแอมป์ และเช้ือเพลิงที่ผลิตกระแสได้น้อยจะเป็นถ่าน
ธรรมดาเฉลี่ยได้ 111.15 มิลลิแอมป์ คิดเป็น 11.11 %
สอดคล้องกับการทดสอบความเร็วรอบของเครื่องยนต์ ที่
เชื้อเพลิงอัตราส่วน C มีความเร็วรอบของเครื่องยนต์สเตอร์ริงที่
สูงกว่าเช้ือเพลิงประเภทอื่นๆ กล่าวคือความแตกต่างของ
อุณหภูมิในด้านร้อนและด้านเย็นที่มากจะมีผลท าให้ความเร็ว
รอบของเครื่องยนต์สเตอร์ริงมีค่าสูงขึ้น และความเร็วรอบของ
เครื่องยนต์สเตอร์ริงจะมีผลโดยตรงกับการก าเนิดกระแสไฟฟ้า
ของเครื่องยนต์สเตอร์ริง 

รูปที่ 9 กราฟแสดงการเปรียบเทียบกระแสไฟฟ้าของ
เครื่องยนตส์เตอร์ริง 

รูปที่ 10 กราฟแสดงการเปรียบเทียบอัตราการสิ้นเปลืองของ
เชื้อเพลิง 4 ประเภท 

ในด้านการเปรียบเทียบอัตราการสิ้นเปลืองที่เกิดจาก
การทดสอบเช้ือเพลิง 4 ประเภท จากรูปที่ 10 พบว่าเช้ือเพลิง
ชนิดถ่านไม้ธรรมดาจะมีแนวโน้มในการสิ้นเปลืองเช้ือเพลิงมาก
ที่สุดเฉลี่ยได้ 18.00 กรัม/นาที ส่วนเช้ือเพลิงอัตราส่วน A, B 
และ C จะให้การสิ้นเปลืองเช้ือเพลิงเฉลี่ยที่  14.50, 13.50 
และ 13.50 กรัม/นาที จากการทดลองจะพบว่าเมื่อค่าความ
ร้อนของเช้ือเพลิงสูงจะส่งผลให้การสิ้นเปลืองเช้ือเพลิงต่ าลง 
โดยในเช้ือเพลิงอัตราส่วน C จะมีความสิ้นเปลืองน้อยกว่า
เช้ือเพลิงถ่านไม้คิดเป็น 25 % ความแตกต่างในด้าน
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ประสิทธิภาพเชิงความร้อนที่เกิดจากการทดสอบเช้ือเพลิง 4 
ประเภท จากรูปที่ 11 เป็นกราฟแสดงความสัมพันธ์ของ
ประสิทธิภาพเชิงความร้อนของเครื่องยนต์สเตอร์ริง โดยมี
เช้ือเพลิงอัตราส่วน A, B และ C จะมีแนวโน้มในการให้
ประสิทธิภาพเชิงความร้อนเฉลี่ยอยู่ที่  33.94, 34.24 และ 
34.29 % ส่วนเชื้อเพลิงชนิดถ่านไม้ธรรมดามีแนวโน้มในการให้
ประสิทธิภาพเชิงความร้อนน้อยที่สุดเฉลี่ยได้ 32.07 % คิดเป็น
ความแตกต่างระหว่างเช้ือเพลิงอัตราส่วน C กับถ่านไม้เป็น 
6.74 % 

รูปที่ 11 กราฟแสดงการเปรียบเทียบค่าประสิทธิภาพเชิง
ความร้อนของเครื่องยนตส์เตอร์ริง 

ในส่วนท่ีสองจะเป็นการวิเคราะห์มลพิษที่เกิดขึ้นจาก
การใช้เชื้อเพลิงชีวมวลส่วนผสมของกลีเซอรีนจากกระบวนการ
ผลิตไบโอดีเซล โดยในงานวิจัยนี้ได้ท าการวิเคราะห์ปริมาณ
คาร์บอนไดออกไซด์ปละออกซิเจน ในด้านการเปรียบเทียบค่า
คาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากการทดสอบเช้ือเพลิง 4 ประเภท 
จากกราฟในรูปที่ 12 เช้ือเพลิงอัตราส่วน A, B และ C จะมี
แนวโน้มที่ให้ค่าคาร์บอนไดออกไซด์ออกมามากที่สุดเฉลี่ยได้ 
3.50, 3.81 และ 3.87 % ในด้านปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์
ออกมาน้อยที่สุดก็จะเป็นเช้ือเพลิงชนิดถ่านไม้ธรรมดาเฉลี่ยได้ 
3.02 % การที่เกิดการคาร์บอนไดซ์ออกไซด์แสดงให้เห็นถึงการ
เผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ของเชื้อเพลิง ซึ่งวิเคราะห์ได้ว่าเชื้อเพลิงที่มี
ส่วนผสมจากกลีเซอรีนจะมีการเผาไหม้ที่สมบูรณ์มากขึ้น 

รูปที่ 12 กราฟแสดงการเปรียบเทียบค่าคาร์บอนไดออกไซด์
ของเชื้อเพลิง 4 ประเภท 

จากรูปที่ 13 เป็นกราฟแสดงความสัมพันธ์ของ
ปริมาณออกซิเจนที่เกิดจากการทดสอบเช้ือเพลิง 4 ประเภท 
จะเห็นได้ว่าเช้ือเพลิงอัตราส่วนที่ C จะมีแนวโน้มในการให้ค่า
ออกซิเจนออกมากที่สุดเฉลี่ยที่ 19.63 % และเช้ือเพลิงถ่านไม้
ซึ่งให้ค่าออกซิเจนออกมาน้อยที่สุดเฉลี่ยที่ 19.35 % ซึ่งปริมาณ
ออกซิเจนเป็นปริมาณที่บ่งบอกถึงการหลงเหลือของปริมาณ
ออกซิเจนที่ เผาไหม้แล้ว ซึ่งจากกราฟจะพบว่ามีปริมาณ
ออกซิเจนที่หลงเหลือจากการเผาไหม้ที่ใกล้เคียงกันทุกเช้ือเพลิง 

รูปที่ 13 กราฟแสดงการเปรียบเทียบค่าออกซิเจนของเชื้อเพลิง 
4 ประเภท 

5. สรุปผลการทดลอง
         ในงานวิจัยนี้เป็นการทดสอบการประยุกต์ใช้งานของ
ถ่านอัดแท่งชีวมวลที่ผสมกลีเซอรีนจากกระบวนการผลิตไบโอ
ดีเซล ซึ่งผู้วิจัยได้ท าการถึงสมรรถนะและเพื่อเป็นแนวคดิในการ
เลือกใช้เช้ือเพลิงทดแทนแบบใหม่ต่อไปในอนาคตและความ
เป็นไปได้ในการน าเครื่องยนต์สเตอร์ริงผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อ
ทดแทนการใช้เชื้อเพลิงรูปแบบอื่น   

     เครื่องยนต์สเตอร์ริงที่สร้างขึ้นมานั้นสามารถท างานได้
จริง เมื่อเปรียบเทียบเช้ือเพลิงระหว่างถ่านไม้ธรรมดาและถ่าน
อัดแท่งชีวมวลผสมกับกลีเซอรีนพบว่า เช้ือเพลิงชนิดถ่านไม้
ธรรมดา ให้ค่าความร้อนและประสิทธิภาพต่อการท างานของ
เครื่องยนต์สูงและให้ความร้อนอย่างสม่ าเสมอ โดยเครื่องยนต์
สเตอร์ลิงเริ่มท างานที่อุณหภูมิ 160.30 องศาเซลเซียส 
ความเร็วรอบการหมุนที่  232.35 รอบต่อนาที อุณหภูมิการ
ท างานสูงสุดที่ 311.50 องศาเซลเซียส ความเร็วรอบการหมุน
สูงสุดที่ 311.50 รอบต่อนาที กระไฟฟ้าของเช้ือเพลิงเฉลี่ยจะ
อยู่ 111.15 มิลลิแอมป์ ค่าคาร์บอนไดออกไซด์ของเช้ือเพลิง
เฉลี่ย 3.02 เปอร์เซ็นต์ ค่าออกซิเจนที่เช้ือเพลิงเฉลี่ย 19.35 
เปอร์เซ็นต ์อัตราการสูญเสียของเช้ือเพลิงเฉลี่ย 18.00 กรัมต่อ
นาที ซึ้งพบว่าเช้ือเพลิงที่ท าให้เครื่องยนต์สเตอร์ลิงท างานได้ดี
ที่สุด คือ เช้ือเพลิงถ่านอัดแท่งชีวมวลผสมกลับกลีเชอรีนใน
อัตราส่วนผสม 60:10:30 ให้ค่าความร้อนและประสิทธิภาพดี
ต่อการท างานของเครื่องยนต์สูงและให้ความร้อนอย่าง
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สม่ าเสมอ โดยเครื่องยนต์สเตอร์ลิงจะเริ่มท างานที่อุณหภูมิ 
173.40 องศาเซลเซียส ความเร็วรอบการหมุนที่ 259.50 รอบ
ต่อนาที อุณหภูมิการท างานสูงสุดที่ 350.50 องศาเซลเซียส 
ความเร็วรอบการหมุนสูงสุดที่ 309.90 รอบต่อนาที กระไฟฟ้า
ของเช้ือเพลิงเฉลี่ย 125.05 มิลลิแอมป์ ค่าคาร์บอนไดออกไซด์
ของเช้ือเพลิงเฉลี่ย 3.87 % ค่าออกซิเจนของเช้ือเพลิงเฉลี่ย 
19.63 % อัตราการสูญเสียของเช้ือเพลิงเฉลี่ย 14.5 กรัมต่อ
นาที 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างและหาสมรรถนะของเครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าวใส่ถาดเพาะช า ขนาดกว้าง 30 
เซนติเมตร ยาว 60 เซนติเมตร สูง 3 เซนติเมตร เครื่องต้นแบบส าหรับหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าวใส่ถาดเพาะช าประกอบด้วยชุด
โครงสร้าง สายพานล าเลียง เพลาหยอดเมล็ด แปรงกวาดเมล็ด ชุดปรับระยะแปรง และมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 1.5 กิโลวัตต์ ใช้ในการ
ขับสายพานล าเลียง และเพลาหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าว ลักษณะการหยอดเป็นแถวตามความยาวของถาด และมีการทดสอบการท างาน
ของเครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าวใส่ถาดเพาะช า มีความเร็วเพลาขับและสายพานล าเลียง 1.22 ถึง 3 .94 เมตรต่อนาที และปรับ
ระยะห่างระหว่างแปรงกวาดเมล็ดพันธุ์ข้าวกับเพลาหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าว เท่ากับ 0 , 0.5 , และ 1 มิลลิเมตร  

จากการทดสอบพบว่าเครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าวใส่ถาดเพาะช า สามารถท างานที่เหมาะสมส าหรับการทดสอบครั้งนี้ คือ 
ที่ความเร็ว 1.77 เมตรต่อนาที ที่ระยะแปรงกวาดเมล็ดพันธุ์ข้าว 1 มิลลิเมตร สามารถหยอดเมล็ดได้เฉลี่ย 4 เมล็ดต่อหลุม มีอัตรา
ความสูญเสียร้อยละ 1.31 และเครื่องมีความสามารถในการท างานเท่ากับ 353 ถาดต่อชั่วโมง 
ค าส าคัญ: เมล็ดพันธุ์ข้าว, เครื่องหยอด 
 
Abstract 

This research presents the construction and evaluate the performance of a sprinkler rice seedling 
machine for seeding tray with size of 30 cm. wide, 60 cm. long and 3 cm. high. The machine was consisted 
of the structure set, a conveyor belt, a seedling dropped axle, a brush for sweeping rice, an brush adjusting 
set, and motor using for driving the conveyor belt and the seedling dropped axle. The rice seeds was 
dropped along the length of the tray. The machine was tested with the speed of the driving axle and the 
conveyor belt was 2.01 m/s and adjusted the gap between the brush and the axle was 0, 0.5. and 1 mm. 

The result revealed that the proper speed of the machine was 2.26 m/s with the gap was 1 mm. The 
machine was able to drop rice with the average of 4 rice seeds per hole. The error was 1.31 and the 
performance of the machine was 353 trays/hour. 
Keywords: Seedling Machine, Tray for Throwing Rice 
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1. บทน า 

ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม ประชากรใน
ประเทศส่วนหนึ่งประกอบอาชีพเกษตรกรรมมีพื้นที่ท าการ
เกษตรกรรมทั้งสิ้น ประมาณ 130.28 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 
40.62 ของพื้นที่ทั้งหมด แบ่งเป็นพื้นที่นาประมาณ 67.5 ล้าน
ไร่หรือคิดเป็นร้อยละ 51.81% ของพื้นที่เกษตรกรรม โดย ใน
แต่ละปีจะมีการปลูกข้าวนาปี 57 ล้านไร่และนาปรังประมาณ 
11 ล้านไร่ ผลผลิตของข้าวที่ได้ในแต่ละปีประมาณ23,564,874 
ตัน  คิดเป็น 411 กิโลกรัมต่อไร่ และมีการส่งออกข้าวในแต่ละ
ปีประมาณ 9,417,880.24ตัน ซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศที่มี
การส่งออกข้าวมากที่สุดในโลก และเป็นสินค้าหลักในการ
ส่งออกของประเทศไทยจากข้อมูลดั้งกล่าวจะเห็นได้ว่าการท า
นาของเกษตรกรในแต่ละปีต้องใช้ต้นทุนที่สูง การปลูกข้าวโดย
วิธีการโยนกล้า เป็นการท านารูปแบบใหม่โดยมีวัตถุประสงค์
หลักเพื่อควบคุมข้าววัชพืชและพืชทั่วไปโดยจากการศึกษาและ
ปฏิบัติในการปลูกข้าวอินทรีย์ที่ศูนย์บริการวิชาการเกษตรอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ  (มูลนิธิชัยพัฒนา ,2548) และ
เปรียบเทียบกับต้นทุนการผลิต พบว่าต้นทุนการท านาแบบโยน
กล้ามีต้นทุนต่ าที่สุดและยังให้ผลผลิตสูงกว่าการท านาด้วยวิธี
อื่นๆจากการศึกษาพบว่าอายุต้นกล้า 12-16 วัน และจ านวน
ต้นกล้า 50-60 ถาด มีความเหมาะสมมากที่สุดสามารถป้องกัน
และควบคุมข้าววัชพืชได้ดีมาก ใช้แรงงานเตรียมดินเพาะกล้า 
150-200 ถาดต่อคนต่อวัน ใช้แรงงานโยนกล้า 3-5 ไร่ต่อคนต่อ
วัน ที่ส าคัญคือใช้เมล็ดเพียง 3-4 กิโลกรัมต่อไร่ ประหยัดเมล็ด
พันธุ์ร้อยละ 80-85 สามารถแก้ปัญหาการขาดแคลนเมล็ดพันธุ์
ที่มีคุณภาพมาตรฐานได้ดังนั้นการพัฒนาเครื่องหยอดเมล็ด
พันธุ์ข้าวจึงเป็นแนวทางหนึ่ งในการปรับปรุงเพื่อพัฒนา
กระบวนการท านา และเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะน าผลงานวิจัย
ไปใช้ประโยชน์  เพื่อการลดต้นทุนในการผลิตด้านการใช้
พลังงาน ลดการจ้างแรงงานภาคเกษตรเพื่อให้สอดคล้องกับ
สภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันและแก้ไขปัญหาในกระบวนการท า
นาของการเกษตรต่อไป 
 
2. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

ขั้นตอนการเพาะปลูกข้าว 
 2.1 การเตรียมพันธุ์ข้าว  

เมื่อน าเมล็ดข้าวไปเพาะให้งอก โดยแช่น้ านาน
ประมาณ  1-2  ชั่วโมง  แล้วน าเมล็ดขึ้นจากน้ าและเก็บไว้ในที่
ที่มีความชื้นสูงเมล็ดจะงอก ภายใน 48 ชั่วโมง จึงน าเมล็ดที่เริ่ม
งอกเหล่านี้ไปปลูกในดินที่เปียก ส่วนที่เป็นรากจะเจริญเติบโต
ลึกลงไปในดิน ส่วนที่ เป็น  ยอดจะสูงขึ้นเหนือผิวดินแล้ว
เปลี่ยนเป็นใบ ต้นข้าวเล็กๆนี้เรียกว่า “ต้นกล้า” หลังจากต้น
กล้ ามีอายุ  ประมาณ 40 วัน  จะมีหน่อ ใหม่ เกิ ดขึ้ น โดย

เจริญเติบโตออกจากตา บริเวณโคนต้น ต้นกล้าแต่ละต้น
สามารถแตกหน่อใหม่ประมาณ  5-15 หน่อ  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
พันธุ์ข้าวระยะปลูก และความอุดมสมบูรณ์ของดิน แต่หน่อต้น
กล้าให้ร่วงข้าวหนึ่งรวง แต่รวงข้าวมีเมล็ดข้าวประมาณ 100-
200 เมล็ด โดยปกติต้นข้าวที่โตเต็มที่แล้วจะมีความสูงจาก
พื้นดินถึงปลายรวงที่สูงที่สุดประมาณ100-200 เซนติเมตรซึ่ง
แตกต่างไปตามพันธุ์ข้าว ตลอดจนถึงความอุดมสมบูรณ์ของดิน
และความลึกของน้ า 
 

รูปที่ 1 การหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าว 
ที่มา: ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น (2529) 

 
2.2 การปลูกข้าว วิธีการปลูกข้าว หรือการท านาใน

ประเทศไทย 
1) การปลูกข้าวไร่ หมายถึงการปลูกข้าวบนที่ดอนไม่

มีน้ าขังในพื้นที่ปลูก ชนิดของข้าวที่ปลูกเรียกว่า “ข้าวไร่” พื้นที่
ดอนส่วนมาก เช่น ภูเขา มักจะไม่มีระดับ คือ สูงๆต่ าๆ จึงไม่
สามารถไถเตรียมดิน และปรับระดับดินได้ง่ายๆ เหมือนกับ
พื้นที่ราบ  

2) การปลูกข้าวนาด า หรือเรียกว่าการปักด า ซึ่ง
วิธีการปลูกแบ่งเป็นสองตอน ตอนแรกได้แก่การเพาะต้นกล้าใน
แปลงขนาดเล็ก และตอนที่สองได้แก่การถอนต้นกล้าน าไปปัก
ดินในนาผืนที่ใหญ่ ดังนั้น การปลูกแบบปักด าอาจเรียกว่า 
Indirect Seeding ซึ่งต้องเตรียม ดินที่ดีกว่าการปลูกข้าวไร่ ซึ่ง
มีการไถดะการไถแปร และการคราด ปกติการไถและคราดใน
นาด ามักจะใช้แรงวัวควาย หรือแทรกเตอร์ขนาดเล็ก ทั้งนี้เป็น
เพราะพื้นที่นาด ามีคันนาแบ่งกั้นออกเป็นแปลงเล็กๆ ขนาด
แปลงละประมาณ 1 ไร่ หรือเล็กกว่า คันนามีไว้เพื่อกักเก็บน้ า 
ปล่อยน้ าทิ้งจากแปลงนา นาด าจึงมีการบังคับน้ าในนาไว้ได้บ้าง
พอสมควร 

3) การปลูกข้าวโดยวิธีการโยนกล้า (parachute) 
เป็นการท านารูปแบบใหม่โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อควบคุม
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ข้าววัชพืชและพืชทั่วไปโดยจากการศึกษาและปฏิบัติในการ
ปลูกข้าวอินทรีย์ที่ศูนย์บริการวิชาการเกษตรอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ (ของมูลนิธิชัยพัฒนา) อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี ปี 
2545-2548 และเปรียบเทียบกับต้นทุนการผลิต พบว่าต้นทุน
การท านาแบบโยนกล้าเพื่อควบคุมข้าววัชพืชและวัชพืชทั่วไปมี
ต้นทุนต่ าที่สุดและยังให้ผลผลิตสูงกว่าการท านาด้วยวิธีอื่น ๆ 
จากการศึกษาพบว่าอายุต้นกล้า 12-16 วัน และจ านวนต้นกล้า 
50-60 ถาด มีความเหมาะสมมากที่สุดสามารถป้องกันและ
ควบคุมข้าววัชพืชได้ดีมาก ใช้แรงงานเตรียมดินเพาะกล้า 150-
200 ถาด/คน/วัน ใช้แรงงานโยนกล้า 3-5 ไร่/คน/วัน ที่ส าคัญ
คือใช้เมล็ดเพียง 3-4 กิโลกรัม/ไร่ ประหยัดเมล็ดพันธุ์ได้ 80-
85% สามารถแก้ปัญหาการขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพ
มาตรฐานได้ ส าหรับการท านาแบบโยนกล้ามีอยู่ 4 ขั้นตอน 
ดังนี้ 
1.  ขั้นตอนการเตรียมเพาะกล้าพันธุ์ซึ่งเตรียมได้ 2 แบบคือ 

วิธีเตรียมถาดเพาะกล้าแบบแห้ง  โดยย่อยดินแห้งให้
ละเอียดเม็ดดินโตไม่เกิน 0.5 ซม. ดินนั้นต้องไม่มีเมล็ดข้าว
วัชพืชน าถาดพลาสติกมาวางกับพื้นที่ ที่เตรียมไว้ พื้นที่ต้อง
เสมอกัน โดยวางเป็นแถวตอน 2-4 แผ่น (แล้วแต่ความสะดวก
ในการปฏิบัติงาน) หว่านดินไปก่อนประมาณ 50-70% จากนั้น
หว่านเมล็ดพันธุ์บริสุทธิ์ (แช่ 1 คืน หุ้ม 1 คืน หรือข้าวแห้ง) 
อัตราประมาณ 3-4 กก.ต่อ 50-60 ถาด (ต่อไร่) แล้วหว่านดิน
ตามลงไปให้เต็มเสมอปากหลุมพอดีอย่าให้ดินล้นปากหลุมเพาะ 
เพราะจะท าให้รากข้าวพันกันเวลาโยนต้นกล้ามันจะไม่กระจาย
ตัว การใช้แรงงานย่อยดินแห้งและเพาะข้าว 1 คน ต่อ 150-
200 ถาดต่อ 1 วัน (หว่านได้ 2-3 ไร่) การให้น้ าระยะแรก ๆ 
ต้องให้ฝอยละเอียดระวังอย่าให้เมล็ดข้าว กระเด็น หรือให้น้ า
แบบท่วมพื้นแปลงเพราะน้ าจะซึมเข้าก้นถาดหลุมเอง ให้รักษา
ความชื้นจนกว่าข้าวงอกหากมีฝนตกให้หาวัสดุหรือกระสอบ
ป่านเก่ามาคลุมจนกว่ารากจะงอกวิธีนี้สามารถเพาะเมล็ดในร่ม
และย้ายถาดไปที่ที่เตรียมไว้ พอข้าวกล้าอายุ 12-16 วันสามารถ
น าไปโยนได้ทันที ความยาวต้นกล้าประมาณ 3-5 นิ้วซึ่งก็
แล้วแต่ความอุดมสมบูรณ์ของวัสดุเพาะ ใช้พื้นที่เพาะกล้า
ประมาณ 12-15 ตารางเมตรต่อ 50-60 ถาด หว่านได้ 1 ไร่   
วิธีเพาะกล้าแบบแห้งนี้ได้คิดค้นวิธีหยอดเมล็ดพันธุ์ที่แม่นย า 
สามารถควบคุมดินและเมล็ดพันธุ์ตามต้องการได้เป็นอุปกรณ์
ต้นแบบเพื่อน าไปพัฒนาต่อยอดได้   

วิธีเตรียมถาดเพาะกล้าแบบเปียกโดยเลือกแปลงนาที่
ไม่มีข้าววัชพืชและวัชพืชทั่วไประบาดมีการเตรียมแปลงคล้าย
กับเพาะกล้านาด า ลูบเทือกให้ดินสม่ าเสมอน าถาดเพาะกล้า
วางเป็นแถวคู่เอาหัวชนกัน วางเป็นแถวตอนความยาวแล้วแต่
แปลงกล้าแต่ละคู่แถวห่างกันประมาณ 50 ซม.เพื่อให้สะดวกใน
การปฏิบัติงาน โดยน าดินเลนระหว่างร่องทางเดินใส่บานถาดให้

เต็ม ปรับให้เสมอปากหลุมถาดแต่อย่าให้ดินล้นปากหลุมเพาะ 
เพราะจะท าให้รากข้าวพันกันเวลาหว่านต้นกล้าจากนั้นหว่าน
เมล็ดพันธุ์บริสุทธิ์ (โดยแช่ 1 คืน หุ้ม 1 คืน หรือข้าวแห้ง)ด้วย
อัตราประมาณ 3-4 กก./50-60 ถาด (ต่อไร่)ใช้แผ่นไม้คล้ายไม้
บรรทัดกดหรือลูบเมล็ดพันธุ์ให้จมเลน โดยรักษาความชื้น
ตลอดไปหากมีฝนตกต้องหาวัสดุมาคลุมเพื่อกันเมล็ดข้าว
กระเด็นออกจากถาดเพาะ พอกล้าอายุ 12-16 วัน น าไปโยนได้
ทันที หรือความยาวต้นกล้าประมาณ 3-5 นิ้ว ใช้พื้นที่เพาะกล้า
ประมาณ 12-15 ตารางเมตร 50-60 ถาด โดยได้ 1 ไร่ ก่อน
น าไปโยนควรหยุดให้น้ าต้นกล้า 1 วัน 
2.  ขั้นตอนการเตรียมแปลง  ก่อนท านาให้พักแปลงนาให้แห้ง
อย่างน้อย 1 เดือน เพื่อให้ข้าววัชพืชพ้นระยะพักตัวหรือให้
เมล็ดข้าววัชพืชที่ร่วงในนาก่อนนี่พร้อมที่จะงอกให้มากที่สุด  ให้
ขังน้ าในแปลง 1 คืนและปล่อยให้น้ าแห้งเองเพื่อล่อข้าววัชพืช
ให้งอกขึ้นมาเต็มที่ซึ่งไม่ควรพ่นสารเคมีก าจัดให้ไถกลบทุบเป็น
ปุ๋ย ควรล่อวัชพืชอย่างน้อย 1 ครั้งขึ้นไป   ต่อจากนั้นให้ไถ
เตรียมดินเหมือนนาด า หรือนาหว่านน้ าตมทั่วไป แต่ปรับเทือก
ให้สม่ าเสมอมากที่สุดพอเช้าวันต่อมาให้โยนกล้าได้กรณีที่เป็น
ดินเหนียวแต่ถ้าเป็นดินร่วนปนทรายหรือดินทราย หลังปรับ
เทือกให้โยนต้นกล้าทันทีทันใด   
3.  ขั้นตอนการโยนต้นกล้าขณะที่โยนต้นกล้าในแปลงควรมีน้ า
ขลุกขลิกเล็กน้อย วิธีโยน ให้เดินถอยหลังโยนก ามือละ 5-15 
หลุม โดยตวัดหงายมือโยนต้นข้าวขึ้นสูงกว่าระดับศีรษะต้นกล้า
จะกระจายตัวพุ่งลงตั้งตรงหรือเอนเล็กน้อยส าหรับถาดเพาะให้
วางบนท่อนแขนครั้งละหลาย ๆ แผ่นแล้วแต่จะรับไหวหากเห็น
ว่าต้นข้าวห่างเกินไปให้โยนเพิ่มเติมได้วิธีโยนสามารถน า
อุปกรณ์คล้ายเรือลงไปในแปลงนาได้เพื่อให้สามารถใส่ถาดเพาะ
ครั้งละมาก ๆ และสะดวก ในการโยน เกษตรกร 1 คนโยนต้น
กล้าได้ 3-5 ไร่/วัน หลังจากหว่าน 1-2 วันให้เติมน้ าทันทีและ
เพิ่ มระดับน้ าขึ้ น เรื่ อย ๆ จนถึ ง  5 -10 เซนติ เมตรซึ่ งมี
ประสิทธิภาพควบคุมข้าววัชพืชและวัชพืชได้ดีมากให้รักษา
ระดับน้ าจนถึงข้าวโตคลุมพื้นที่นาหรือจนถึงก่อนเกี่ยว 15-20 
วัน 
4.  ขั้นตอนการปฏิบัติดูแลรักษาควรใส่ปุ๋ยรองพื้นก่อนโยนต้น
กล้า 1 วันขณะปรับเทือกและการปฏิบัติดูแลรักษาเช่นเดียวกัน
กับการท านาวิธีอื่น ๆ ทุกประการ 

ข้อดีของการท านาด้วยวิธีโยนต้นกล้าคือเป็นการท า
นาวิธีใหม่ที่ป้องกันการเกิดของข้าววัชพืชและวัชพืชทั่วไป
ได้ผลดีท าให้สามารถประหยัดเมล็ดพันธุ์ได้สูงสุด 80-85% โดย
ใช้เมล็ดพันธุ์เพียง 3-4 กิโลกรัม/ไร่ ต้นกล้าที่โยนจะตั้งตัวได้
ทันทีไม่หยุดชะงักหรือต้นกล้าเหลืองเหมือนนาปักด าด้วยคนต้น
กล้าจะเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วและแข็งแรง การแตกกอดีมาก
และเร็วกว่าวิธีอื่น ๆจ านวนต้น/กอ มีมาก กว่านาปักด า การ
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จัดการด้านโรคและแมลงศัตรูพืชได้ ง่ายได้ผลดีกว่าการหว่าน
น้ าตมและใช้ต้นทุนและแรงงานน้อยกว่าวิธีอื่นในแปลงที่มีข้าว
วัชพืชระบาดนอกจากนี้ยังได้ผลผลิตสูงและผลผลิตมีคุณภาพ
มาตรฐาน เหมาะส าหรับการท านาเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์หรือการ
ท านาข้าวอินทรีย์หรือการท านาแบบเกษตรพอเพียงหรือเกษตร
ผสมผสานเกษตรทฤษฎีใหม่ เป็นต้น   

2.3 วิธีการเตรียมกล้าส าหรับนาโยน 
 ตกกล้าในกระบะเพาะกล้าที่มีลักษณะเป็นหลุม 
ตามล าดับดัง 
 1) ใส่ดินในหลุมประมาณ ครึ่งหนึ่งของหลุม 
 2) หว่านเมล็ดข้างงอกลงในหลุมโดยใช้อัตรา 3-4 
กิโลกรัมต่อ 60-70 ถาดต่อไร่ 

 

รูปที่ 2 แสดงลักษณะการหยอดเมล็ด 
ที่มา: ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น (2529) 

3) ใส่ดินปิดเมล็ดพันธุ์ข้าวระวังอย่าให้ดินล้น
ออกมานอกหลุมเพราะท าให้รากข้าวที่งอกออกมาพันกันเวลา
หว่านต้นข้าวจะไม่กระจายตัว 

4) หาวัสดุ เช่นกระสอบป่าน คลุมถาดเพาะเพื่อ
เวลารดน้ าจะได้ไม่กระเด็นรดน้ าเช้า เย็น ประมาณ 3-4 วันต้น
ข้าวจะงอกทะลุกระสอบป่าน ให้เอากระสอบป่านออก แล้วรด
น้ าต่อไป จนกล้าอายุ 15 วัน 

5) น ากล้าที่ได้ไปหว่านในแปลงที่เตรียมไว้ ให้
สม่ าเสมอ  

 
3. วิธีด าเนินการวิจัย 

3.1 ลักษณะการท างานของเครื่องหยอด 
เมล็ดข้าวที่บรรจุอยู่ในถังรูปกรวย จะเคลื่อนที่ลงมา

ด้านล่างตามแรงโน้มถ่วงของโลก จากนั้นเพลาหยอดเมล็ด ซึ่งที่
ลักษณะ เป็นรองยาว ตามแนวแกนเพลา และมี 4 แถวตามเส้น
รอบวง จะพาเมล็ดที่อยู่ในรอง จ านวน 3-5 เมล็ด โดยมีแปรง
เป็นอุปกรณ์ควบคุมจ านวนเมล็ด รวมกับขนาดของรอง เมื่อ
หมุนมาถึงจุดล่างสุด เมล็ดพันธุ์ข้าวจะหล่นลงสู่ถาดเพาะกล้าที่
ไหลมาตามสายพานล าเลียง ด้วยความเร็วที่สัมพันธ์กันกับเพลา 

 

 

รูปที่ 3 เครื่องหยอดเมล็ดพันธ์ข้าวใส่ถาดเพาะช า 
 

3.2 หน้าที่ของเครื่องหยอดเมล็ดพันธ์ข้าว 
1) แยกเมล็ดออกจากกลุ่ม เพื่อให้เมล็ดลงหลุมตาม

จ านวนที่การ 
2) หยอดเมล็ดลงหลุมตามจ านวนที่ก าหนด 
3.3  การออกแบบเครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าว 

1 การออกแบบเพลาหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าว เลือกใช้เพลายาว 52 
เซนติเมตร จากการค านวณ ได้เพลาที่มีขนาดเส้นรอบวงเท่ากับ 
136 มิลลิเมตร  

 

รูปที่ 4 ออกแบบเครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าว 
 

3.4 วิธีด าเนินการสร้างเครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าว 
จากการออกแบบและค านวณชิ้นส่วนต่างๆแล้วจึง

ด าเนินการสร้างเครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าวโดยสร้างชิ้นส่วน
หลักๆ ของเครื่องหยอดก่อนแล้วจึงน ามาประกอบกัน 
 

 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 5 เครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าว 
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3.5 การทดสอบเครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าวที่สร้างขึ้น 
3.5.1 ใส่เมล็ดข้าวที่ต้องการหยอดจ านวนหนึ่งลงถัง

ใส่เมล็ด 
3.5.2 ปูผ้าใบหรือวัสดุเข้าใต้เครื่องหยอด ตรงแกนส่ง

เมล็ดลงถาดเพาะเมล็ด เพื่อรองรับเมล็ดที่จะหล่นลง         
3.5.3 น าถาดเพาะเมล็ดขึ้นวางบนรางของเครื่อง

หยอดเมล็ด เปิดเครื่องหยอดเพื่อให้เครื่องท างาน  
3.5.4 บันทึกข้อมูล เวลาถาดต่อเวลาจ านวนเมล็ดที่

ลงกี่เมล็ด  นับเมล็ดดี เมล็ดเสียต่อถาด แล้วน ามาหาค่าเฉลี่ย 
 
4. ผลการทดลองและวิจารณ์ 

4.1 ผลของการออกแบบและสร้างเครื่องหยอด
เมล็ดพันธุ์ข้าว (รูปที่ 4.) 

1) มีขนาดความกว้าง 52 เซนติเมตร ความสูง 32 
เซนติเมตร 

2) มีน้ าหนักประมาณ 120 กิโลกรัม 
3) แกนหยอดเมล็ดมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 43.29 

มิลลิเมตร  
4) สามารถบรรจุเมล็ดได้ 10 กิโลกรัม 

4.2 ผลการทดลอง 

 
รูปที่ 6  ผลการทดลองหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าว ที่ความเร็วรอบ

เพลาหยอดเมล็ด 1.22 เมตรต่อนาที 
จากการทดสอบเครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าว พันธุ์ กข 

6 ที่ความเร็วของเพลาหยอดเมล็ด 1.22 เมตรต่อนาที ระยะห่าง
ระหว่างแปรงกวาดเมล็ดพันธุ์ข้าวกับเพลาหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าว 
เท่ากับศูนย์มิลลิเมตร เครื่องสามารถหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าวที่เป็น
เมล็ดดีได้เฉลี่ย 4 เมล็ดต่อหลุม และมีเมล็ดเสียคิดเป็นร้อยละ 
5.08 ของจ านวนเมล็ดทั้งหมด และเมื่อเพิ่มระยะห่างระหว่าง
แปรงกวาดเมล็ดพันธุ์ข้าวกับเพลากับเพลาหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าว 
เท่ากับ 0.5 มิลลิเมตร เครื่องสามารถหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าวที่เป็น
เมล็ดดีได้เฉลี่ย 4 เมล็ดต่อหลุม และมีเมล็ดเสียคิดเป็นร้อยละ 

2.25 ของจ านวนเมล็ดทั้งหมด และเมื่อระยะห่างระหว่างแปรง
กวาดเมล็ดพันธุ์ข้าวกับเพลากับเพลาหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าว 
เท่ากับ 1 มิลลิเมตร เครื่องสามารถหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าวที่เป็น
เมล็ดดีได้เฉลี่ย 5 เมล็ดต่อหลุม และมีเมล็ดเสียคิดเป็นร้อยละ 
1.82 ของจ านวนเมล็ดทั้งหมด  

แสดงให้เห็นว่าระยะห่างระหว่างแปรงกวาดเมล็ด
พันธุ์ข้าวและเพลาหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าวมีผลต่อจ านวนเมล็ด
พันธุ์ข้าวที่ตกลงในถาดเพาะช า ทั้งจ านวนของเมล็ดพันธุ์ที่ดี
และเมล็ดพันธุ์ที่เสียหาย ยิ่งระยะห่างระหว่างแปรงกวาดเมล็ด
พันธุ์ข้าวและเพลาหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าวเพิ่มขึ้น จะมีอัตราเมล็ด
พันธุ์ต่อถาดเพิ่มขึ้น และมีเมล็ดพันธุ์ที่เสียหายลดลง และเมื่อ
ลดระยะห่างระหว่างแปรงกวาดเมล็ดพันธุ์ข้าวและเพลาหยอด
เมล็ดพันธุ์ข้าวลง จะมีอัตราเมล็ดพันธุ์ต่อถาดลดลง และมีเมล็ด
พันธุ์ที่เสียหายเพิ่มขึ้น 

 
 

รูปที่ 7  ผลการทดลองหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าว ที่ความเร็วรอบ
เพลาหยอดเมล็ด 1.36 เมตรต่อนาที 

จากการทดสอบเครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าว พันธุ์ กข 
6 ที่ความเร็วของเพลาหยอดเมล็ด 1.36 เมตรต่อนาที ระยะห่าง
ระหว่างแปรงกวาดเมล็ดพันธุ์ข้าวกับเพลาหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าว 
เท่ากับศูนย์ มิลลิเมตร เครื่องสามารถหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าวที่
เป็นเมล็ดดีได้เฉลี่ย 4 เมล็ดต่อหลุม และมีเมล็ดเสียคิดเป็นร้อย
ละ 4.57 ของจ านวนเมล็ดทั้งหมด และเมื่อเพิ่มระยะห่าง
ระหว่างแปรงกวาดเมล็ดพันธุ์ข้าวกับเพลากับเพลาหยอดเมล็ด
พันธุ์ข้าว เท่ากับ 0.5 มิลลิเมตร เครื่องสามารถหยอดเมล็ดพันธุ์
ข้าวที่เป็นเมล็ดดีได้เฉลี่ย 4 เมล็ดต่อหลุม และมีเมล็ดเสียคิด
เป็นร้อยละ 3.44 ของจ านวนเมล็ดทั้งหมด และเมื่อระยะห่าง
ระหว่างแปรงกวาดเมล็ดพันธุ์ข้าวกับเพลากับเพลาหยอดเมล็ด
พันธุ์ข้าว เท่ากับ 1 มิลลิเมตร เครื่องสามารถหยอดเมล็ดพันธุ์
ข้าวที่เป็นเมล็ดดีได้เฉลี่ย 5 เมล็ดต่อหลุม และมีเมล็ดเสียคิด
เป็นร้อยละ 0.77 ของจ านวนเมล็ดทั้งหมด  

แสดงให้เห็นว่าระยะห่างระหว่างแปรงกวาดเมล็ด
พันธุ์ข้าวและเพลาหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าวมีผลต่อจ านวนเมล็ด
พันธุ์ข้าวที่ตกลงในถาดเพาะช า ทั้งจ านวนของเมล็ดพันธุ์ที่ดี
และเมล็ดพันธุ์ที่เสียหาย ยิ่งระยะห่างระหว่างแปรงกวาดเมล็ด
พันธุ์ข้าวและเพลาหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าวเพิ่มขึ้น จะมีอัตราเมล็ด
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พันธุ์ต่อถาดเพิ่มขึ้น และมีเมล็ดพันธุ์ที่เสียหายลดลง และเมื่อ
ลดระยะห่างระหว่างแปรงกวาดเมล็ดพันธุ์ข้าวและเพลาหยอด
เมล็ดพันธุ์ข้าวลง จะมีอัตราเมล็ดพันธุ์ต่อถาดลดลง และมีเมล็ด
พันธุ์ที่เสียหายเพิ่มขึ้น 
 

 
 

รูปที่ 8  ผลการทดลองหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าว ที่ความเร็วรอบ
เพลาหยอดเมล็ด 1.49 เมตรต่อนาที 

จากการทดสอบเครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าว พันธุ์ กข 
6 ที่ความเร็วของเพลาหยอดเมล็ด 1.49 เมตรต่อนาที ระยะห่าง
ระหว่างแปรงกวาดเมล็ดพันธุ์ข้าวกับเพลาหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าว 
เท่ากับศูนย์ มิลลิเมตร เครื่องสามารถหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าวที่
เป็นเมล็ดดีได้เฉลี่ย 4 เมล็ดต่อหลุม และมีเมล็ดเสียคิดเป็นร้อย
ละ 3.98 ของจ านวนเมล็ดทั้งหมด และเมื่อเพิ่มระยะห่าง
ระหว่างแปรงกวาดเมล็ดพันธุ์ข้าวกับเพลากับเพลาหยอดเมล็ด
พันธุ์ข้าว เท่ากับ 0.5 มิลลิเมตร เครื่องสามารถหยอดเมล็ดพันธุ์
ข้าวที่เป็นเมล็ดดีได้เฉลี่ย 5 เมล็ดต่อหลุม และมีเมล็ดเสียคิด
เป็นร้อยละ 0.88 ของจ านวนเมล็ดทั้งหมด และเมื่อระยะห่าง
ระหว่างแปรงกวาดเมล็ดพันธุ์ข้าวกับเพลากับเพลาหยอดเมล็ด
พันธุ์ข้าว เท่ากับ 1 มิลลิเมตร เครื่องสามารถหยอดเมล็ดพันธุ์
ข้าวที่เป็นเมล็ดดีได้เฉลี่ย 5 เมล็ดต่อหลุม และมีเมล็ดเสียคิด
เป็นร้อยละ 2.84 ของจ านวนเมล็ดทั้งหมด แสดงให้เห็นว่า
ระยะห่างระหว่างแปรงกวาดเมล็ดพันธุ์ข้าวและเพลาหยอด
เมล็ดพันธุ์ข้าวมีผลต่อจ านวนเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ตกลงในถาดเพาะ
ช า ทั้งจ านวนของเมล็ดพันธุ์ที่ดีและเมล็ดพันธุ์ที่เสียหาย ยิ่ ง
ระยะห่างระหว่างแปรงกวาดเมล็ดพันธุ์ข้าวและเพลาหยอด
เมล็ดพันธุ์ข้าวเพิ่มขึ้น จะมีอัตราเมล็ดพันธุ์ต่อถาดเพิ่มขึ้น และ
มีเมล็ดพันธุ์ที่เสียหายลดลง และเมื่อลดระยะห่างระหว่างแปรง
กวาดเมล็ดพันธุ์ข้าวและเพลาหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าวลง จะมีอัตรา
เมล็ดพันธุ์ต่อถาดลดลง และมีเมล็ดพันธุ์ที่เสียหายเพิ่มขึ้น 

 

 
 

รูปที่ 9  ผลการทดลองหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าว ที่ความเร็วรอบ
เพลาหยอดเมล็ด 1.76 เมตรต่อนาที 

จากการทดสอบเครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าว พันธุ์ กข 
6 ที่ความเร็วของเพลาหยอดเมล็ด 1.76 เมตรต่อนาที ระยะห่าง
ระหว่างแปรงกวาดเมล็ดพันธุ์ข้าวกับเพลาหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าว 
เท่ากับศูนย์ มิลลิเมตร เครื่องสามารถหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าวที่
เป็นเมล็ดดีได้เฉลี่ย 4 เมล็ดต่อหลุม และมีเมล็ดเสียคิดเป็นร้อย
ละ 2.55 ของจ านวนเมล็ดทั้งหมด และเมื่อเพิ่มระยะห่าง
ระหว่างแปรงกวาดเมล็ดพันธุ์ข้าวกับเพลากับเพลาหยอดเมล็ด
พันธุ์ข้าว เท่ากับ 0.5 มิลลิเมตร เครื่องสามารถหยอดเมล็ดพันธุ์
ข้าวที่เป็นเมล็ดดีได้เฉลี่ย 4 เมล็ดต่อหลุม และมีเมล็ดเสียคิด
เป็นร้อยละ 2.74 ของจ านวนเมล็ดทั้งหมด และเมื่อระยะห่าง
ระหว่างแปรงกวาดเมล็ดพันธุ์ข้าวกับเพลากับเพลาหยอดเมล็ด
พันธุ์ข้าว เท่ากับ 1 มิลลิเมตร เครื่องสามารถหยอดเมล็ดพันธุ์
ข้าวที่เป็นเมล็ดดีได้เฉลี่ย 4 เมล็ดต่อหลุม และมีเมล็ดเสียคิด
เป็นร้อยละ 1.13 ของจ านวนเมล็ดทั้งหมด แสดงให้เห็นว่า
ระยะห่างระหว่างแปรงกวาดเมล็ดพันธุ์ข้าวและเพลาหยอด
เมล็ดพันธุ์ข้าวมีผลต่อจ านวนเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ตกลงในถาดเพาะ
ช า ทั้งจ านวนของเมล็ดพันธุ์ที่ดีและเมล็ดพันธุ์ที่เสียหาย ยิ่ง
ระยะห่างระหว่างแปรงกวาดเมล็ดพันธุ์ข้าวและเพลาหยอด
เมล็ดพันธุ์ข้าวเพิ่มขึ้น จะมีอัตราเมล็ดพันธุ์ต่อถาดเพิ่มขึ้น และ
มีเมล็ดพันธุ์ที่เสียหายลดลง และเมื่อลดระยะห่างระหว่างแปรง
กวาดเมล็ดพันธุ์ข้าวและเพลาหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าวลง จะมีอัตรา
เมล็ดพันธุ์ต่อถาดลดลง และมีเมล็ดพันธุ์ที่เสียหายเพิ่มขึ้น 
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รูปที่ 10  ผลการทดลองหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าว ที่ความเร็วรอบ

เพลาหยอดเมล็ด 2.04 เมตรต่อนาที 
จากการทดสอบเครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าว พันธุ์ กข 

6 ที่ความเร็วของเพลาหยอดเมล็ด 2.04 เมตรต่อนาที ระยะห่าง
ระหว่างแปรงกวาดเมล็ดพันธุ์ข้าวกับเพลาหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าว 
เท่ากับศูนย์ มิลลิเมตร เครื่องสามารถหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าวที่
เป็นเมล็ดดีได้เฉลี่ย 4 เมล็ดต่อหลุม และมีเมล็ดเสียคิดเป็นร้อย
ละ 3.12 ของจ านวนเมล็ดทั้งหมด และเมื่อเพิ่มระยะห่าง
ระหว่างแปรงกวาดเมล็ดพันธุ์ข้าวกับเพลากับเพลาหยอดเมล็ด
พันธุ์ข้าว เท่ากับ 0.5 มิลลิเมตร เครื่องสามารถหยอดเมล็ดพันธุ์
ข้าวที่เป็นเมล็ดดีได้เฉลี่ย 4 เมล็ดต่อหลุม และมีเมล็ดเสียคิด
เป็นร้อยละ 1.58 ของจ านวนเมล็ดทั้งหมด และเมื่อระยะห่าง
ระหว่างแปรงกวาดเมล็ดพันธุ์ข้าวกับเพลากับเพลาหยอดเมล็ด
พันธุ์ข้าว เท่ากับ 1 มิลลิเมตร เครื่องสามารถหยอดเมล็ดพันธุ์
ข้าวที่เป็นเมล็ดดีได้เฉลี่ย 4 เมล็ดต่อหลุม และมีเมล็ดเสียคิด
เป็นร้อยละ 3.01 ของจ านวนเมล็ดทั้งหมด แสดงให้เห็นว่า
ระยะห่างระหว่างแปรงกวาดเมล็ดพันธุ์ข้าวและเพลาหยอด
เมล็ดพันธุ์ข้าวมีผลต่อจ านวนเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ตกลงในถาดเพาะ
ช า ทั้งจ านวนของเมล็ดพันธุ์ที่ดีและเมล็ดพันธุ์ที่เสียหาย ยิ่ง
ระยะห่างระหว่างแปรงกวาดเมล็ดพันธุ์ข้าวและเพลาหยอด
เมล็ดพันธุ์ข้าวเพิ่มขึ้น จะมีอัตราเมล็ดพันธุ์ต่อถาดเพิ่มขึ้น และ
มีเมล็ดพันธุ์ที่เสียหายลดลง และเมื่อลดระยะห่างระหว่างแปรง
กวาดเมล็ดพันธุ์ข้าวและเพลาหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าวลง จะมีอัตรา
เมล็ดพันธุ์ต่อถาดลดลง และมีเมล็ดพันธุ์ที่เสียหายเพิ่มขึ้น 

 
รูปที่ 11  ผลการทดลองหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าว ที่ความเร็วรอบ

เพลาหยอดเมล็ด 2.31 เมตรต่อนาที 
จากการทดสอบเครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าว พันธุ์ กข 

6 ที่ความเร็วของเพลาหยอดเมล็ด 2.31 เมตรต่อนาที ระยะห่าง
ระหว่างแปรงกวาดเมล็ดพันธุ์ข้าวกับเพลาหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าว 
เท่ากับศูนย์มิลลิเมตร เครื่องสามารถหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าวที่เป็น
เมล็ดดีได้เฉลี่ย 4 เมล็ดต่อหลุม และมีเมล็ดเสียคิดเป็นร้อยละ 
5.72 ของจ านวนเมล็ดทั้งหมด และเมื่อเพิ่มระยะห่างระหว่าง
แปรงกวาดเมล็ดพันธุ์ข้าวกับเพลากับเพลาหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าว 
เท่ากับ 0.5 มิลลิเมตร เครื่องสามารถหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าวที่เป็น
เมล็ดดีได้เฉลี่ย 4 เมล็ดต่อหลุม และมีเมล็ดเสียคิดเป็นร้อยละ 
4.58 ของจ านวนเมล็ดทั้งหมด และเมื่อระยะห่างระหว่างแปรง
กวาดเมล็ดพันธุ์ข้าวกับเพลากับเพลาหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าว 
เท่ากับ 1 มิลลิเมตร เครื่องสามารถหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าวที่เป็น
เมล็ดดีได้เฉลี่ย 5 เมล็ดต่อหลุม และมีเมล็ดเสียคิดเป็นร้อยละ 
3.01 ของจ านวนเมล็ดทั้งหมด  

แสดงให้เห็นว่าระยะห่างระหว่างแปรงกวาดเมล็ด
พันธุ์ข้าวและเพลาหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าวมีผลต่อจ านวนเมล็ด
พันธุ์ข้าวที่ตกลงในถาดเพาะช า ทั้งจ านวนของเมล็ดพันธุ์ที่ดี
และเมล็ดพันธุ์ที่เสียหาย ยิ่งระยะห่างระหว่างแปรงกวาดเมล็ด
พันธุ์ข้าวและเพลาหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าวเพิ่มขึ้น จะมีอัตราเมล็ด
พันธุ์ต่อถาดเพิ่มขึ้น และมีเมล็ดพันธุ์ที่เสียหายลดลง และเมื่อ
ลดระยะห่างระหว่างแปรงกวาดเมล็ดพันธุ์ข้าวและเพลาหยอด
เมล็ดพันธุ์ข้าวลง จะมีอัตราเมล็ดพันธุ์ต่อถาดลดลง และมีเมล็ด
พันธุ์ที่เสียหายเพิ่มขึ้น 

จากการทดสอบเครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าว พันธุ์ กข 
6 ที่ความเร็วของเพลาหยอดเมล็ด 2.58 เมตรต่อนาที ระยะห่าง
ระหว่างแปรงกวาดเมล็ดพันธุ์ข้าวกับเพลาหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าว 
เท่ากับศูนย์ มิลลิเมตร เครื่องสามารถหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าวที่
เป็นเมล็ดดีได้เฉลี่ย 4 เมล็ดต่อหลุม และมีเมล็ดเสียคิดเป็นร้อย
ละ 3.12 ของจ านวนเมล็ดทั้งหมด และเมื่อเพิ่มระยะห่าง
ระหว่างแปรงกวาดเมล็ดพันธุ์ข้าวกับเพลากับเพลาหยอดเมล็ด
พันธุ์ข้าว เท่ากับ 0.5 มิลลิเมตร เครื่องสามารถหยอดเมล็ดพันธุ์
ข้าวที่เป็นเมล็ดดีได้เฉลี่ย 4 เมล็ดต่อหลุม และมีเมล็ดเสียคิด
เป็นร้อยละ 1.58 ของจ านวนเมล็ดทั้งหมด และเมื่อระยะห่าง
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ระหว่างแปรงกวาดเมล็ดพันธุ์ข้าวกับเพลากับเพลาหยอดเมล็ด
พันธุ์ข้าว เท่ากับ 1 มิลลิเมตร เครื่องสามารถหยอดเมล็ดพันธุ์
ข้าวที่เป็นเมล็ดดีได้เฉลี่ย 4 เมล็ดต่อหลุม และมีเมล็ดเสียคิด
เป็นร้อยละ 3.01 ของจ านวนเมล็ดทั้งหมด  

 

 
รูปที่ 12  ผลการทดลองหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าว ที่ความเร็วรอบ

เพลาหยอดเมล็ด 2.58 เมตรต่อนาที 
แสดงให้เห็นว่าระยะห่างระหว่างแปรงกวาดเมล็ด

พันธุ์ข้าวและเพลาหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าวมีผลต่อจ านวนเมล็ด
พันธุ์ข้าวที่ตกลงในถาดเพาะช า ทั้งจ านวนของเมล็ดพันธุ์ที่ดี
และเมล็ดพันธุ์ที่เสียหาย ยิ่งระยะห่างระหว่างแปรงกวาดเมล็ด
พันธุ์ข้าวและเพลาหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าวเพิ่มขึ้น จะมีอัตราเมล็ด
พันธุ์ต่อถาดเพิ่มขึ้น และมีเมล็ดพันธุ์ที่เสียหายลดลง และเมื่อ
ลดระยะห่างระหว่างแปรงกวาดเมล็ดพันธุ์ข้าวและเพลาหยอด
เมล็ดพันธุ์ข้าวลง จะมีอัตราเมล็ดพันธุ์ต่อถาดลดลง และมีเมล็ด
พันธุ์ที่เสียหายเพิ่มขึ้น 

 
รูปที่ 13  ผลการทดลองหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าว ที่ความเร็วรอบ

เพลาหยอดเมล็ด 2.85 เมตรต่อนาที 
จากการทดสอบเครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าว พันธุ์ กข 

6 ที่ความเร็วของเพลาหยอดเมล็ด 2.85 เมตรต่อนาที ระยะห่าง
ระหว่างแปรงกวาดเมล็ดพันธุ์ข้าวกับเพลาหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าว 
เท่ากับศูนย์ มิลลิเมตร เครื่องสามารถหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าวที่
เป็นเมล็ดดีได้เฉลี่ย 4 เมล็ดต่อหลุม และมีเมล็ดเสียคิดเป็นร้อย
ละ 9.91 ของจ านวนเมล็ดทั้งหมด และเมื่อเพิ่มระยะห่าง
ระหว่างแปรงกวาดเมล็ดพันธุ์ข้าวกับเพลากับเพลาหยอดเมล็ด

พันธุ์ข้าว เท่ากับ 0.5 มิลลิเมตร เครื่องสามารถหยอดเมล็ดพันธุ์
ข้าวที่เป็นเมล็ดดีได้เฉลี่ย 4 เมล็ดต่อหลุม และมีเมล็ดเสียคิด
เป็นร้อยละ 4.13 ของจ านวนเมล็ดทั้งหมด และเมื่อระยะห่าง
ระหว่างแปรงกวาดเมล็ดพันธุ์ข้าวกับเพลากับเพลาหยอดเมล็ด
พันธุ์ข้าว เท่ากับ 1 มิลลิเมตร เครื่องสามารถหยอดเมล็ดพันธุ์
ข้าวที่เป็นเมล็ดดีได้เฉลี่ย 5 เมล็ดต่อหลุม และมีเมล็ดเสียคิด
เป็นร้อยละ 8.11 ของจ านวนเมล็ดทั้งหมด  

แสดงให้เห็นว่าระยะห่างระหว่างแปรงกวาดเมล็ด
พันธุ์ข้าวและเพลาหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าวมีผลต่อจ านวนเมล็ด
พันธุ์ข้าวที่ตกลงในถาดเพาะช า ทั้งจ านวนของเมล็ดพันธุ์ที่ดี
และเมล็ดพันธุ์ที่เสียหาย ยิ่งระยะห่างระหว่างแปรงกวาดเมล็ด
พันธุ์ข้าวและเพลาหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าวเพิ่มขึ้น จะมีอัตราเมล็ด
พันธุ์ต่อถาดเพิ่มขึ้น และมีเมล็ดพันธุ์ที่เสียหายลดลง และเมื่อ
ลดระยะห่างระหว่างแปรงกวาดเมล็ดพันธุ์ข้าวและเพลาหยอด
เมล็ดพันธุ์ข้าวลง จะมีอัตราเมล็ดพันธุ์ต่อถาดลดลง และมีเมล็ด
พันธุ์ที่เสียหายเพิ่มขึ้น 

 

 
รูปที่ 14  ผลการทดลองหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าว ที่ความเร็วรอบ
เพลาหยอดเมล็ด 3.12 เมตรต่อนาที 

จากการทดสอบเครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าว พันธุ์ กข 
6 ที่ความเร็วของเพลาหยอดเมล็ด 3.128 เมตรต่อนาที  
ระยะห่างระหว่างแปรงกวาดเมล็ดพันธุ์ข้าวกับเพลาหยอดเมล็ด
พันธุ์ข้าว เท่ากับศูนย์ มิลลิเมตร เครื่องสามารถหยอดเมล็ดพันธุ์
ข้าวที่เป็นเมล็ดดีได้เฉลี่ย 3 เมล็ดต่อหลุม และมีเมล็ดเสียคิด
เป็นร้อยละ 8.55 ของจ านวนเมล็ดทั้งหมด และเมื่อเพิ่ม
ระยะห่างระหว่างแปรงกวาดเมล็ดพันธุ์ข้าวกับเพลากับเพลา
หยอดเมล็ดพันธุ์ข้าว เท่ากับ 0.5 มิลลิเมตร เครื่องสามารถ
หยอดเมล็ดพันธุ์ข้าวที่เป็นเมล็ดดีได้เฉลี่ย 4 เมล็ดต่อหลุม และ
มีเมล็ดเสียคิดเป็นร้อยละ 6.03 ของจ านวนเมล็ดทั้งหมด และ
เมื่อระยะห่างระหว่างแปรงกวาดเมล็ดพันธุ์ข้าวกับเพลากับ
เพลาหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าว เท่ากับ 1 มิลลิเมตร เครื่องสามารถ
หยอดเมล็ดพันธุ์ข้าวที่เป็นเมล็ดดีได้เฉลี่ย 5 เมล็ดต่อหลุม และ
มีเมล็ดเสียคิดเป็นร้อยละ 2.61 ของจ านวนเมล็ดทั้งหมด  
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แสดงให้เห็นว่าระยะห่างระหว่างแปรงกวาดเมล็ด
พันธุ์ข้าวและเพลาหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าวมีผลต่อจ านวนเมล็ด
พันธุ์ข้าวที่ตกลงในถาดเพาะช า ทั้งจ านวนของเมล็ดพันธุ์ที่ดี
และเมล็ดพันธุ์ที่เสียหาย ยิ่งระยะห่างระหว่างแปรงกวาดเมล็ด
พันธุ์ข้าวและเพลาหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าวเพิ่มขึ้น จะมีอัตราเมล็ด
พันธุ์ต่อถาดเพิ่มขึ้น และมีเมล็ดพันธุ์ที่เสียหายลดลง และเมื่อ
ลดระยะห่างระหว่างแปรงกวาดเมล็ดพันธุ์ข้าวและเพลาหยอด
เมล็ดพันธุ์ข้าวลง จะมีอัตราเมล็ดพันธุ์ต่อถาดลดลง และมีเมล็ด
พันธุ์ที่เสียหายเพิ่มขึ้น 

 
รูปที่ 15  ผลการทดลองหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าว ที่ความเร็วรอบ

เพลาหยอดเมล็ด 3.4 เมตรต่อนาที 
จากการทดสอบเครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าว พันธุ์ กข 

6 ที่ความเร็วของเพลาหยอดเมล็ด 3.4 เมตรต่อนาที ระยะห่าง
ระหว่างแปรงกวาดเมล็ดพันธุ์ข้าวกับเพลาหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าว 
เท่ากับศูนย์ มิลลิเมตร เครื่องสามารถหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าวที่
เป็นเมล็ดดีได้เฉลี่ย 3 เมล็ดต่อหลุม และมีเมล็ดเสียคิดเป็นร้อย
ละ 14.27 ของจ านวนเมล็ดทั้งหมด และเมื่อเพิ่มระยะห่าง
ระหว่างแปรงกวาดเมล็ดพันธุ์ข้าวกับเพลากับเพลาหยอดเมล็ด
พันธุ์ข้าว เท่ากับ 0.5 มิลลิเมตร เครื่องสามารถหยอดเมล็ดพันธุ์
ข้าวที่เป็นเมล็ดดีได้เฉลี่ย 4 เมล็ดต่อหลุม และมีเมล็ดเสียคิด
เป็นร้อยละ 10.23 ของจ านวนเมล็ดทั้งหมด และเมื่อระยะห่าง
ระหว่างแปรงกวาดเมล็ดพันธุ์ข้าวกับเพลากับเพลาหยอดเมล็ด
พันธุ์ข้าว เท่ากับ 1 มิลลิเมตร เครื่องสามารถหยอดเมล็ดพันธุ์
ข้าวที่เป็นเมล็ดดีได้เฉลี่ย 5 เมล็ดต่อหลุม และมีเมล็ดเสียคิด
เป็นร้อยละ 6.94 ของจ านวนเมล็ดทั้งหมด  

แสดงให้เห็นว่าระยะห่างระหว่างแปรงกวาดเมล็ด
พันธุ์ข้าวและเพลาหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าวมีผลต่อจ านวนเมล็ด
พันธุ์ข้าวที่ตกลงในถาดเพาะช า ทั้งจ านวนของเมล็ดพันธุ์ที่ดี
และเมล็ดพันธุ์ที่เสียหาย ยิ่งระยะห่างระหว่างแปรงกวาดเมล็ด
พันธุ์ข้าวและเพลาหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าวเพิ่มขึ้น จะมีอัตราเมล็ด
พันธุ์ต่อถาดเพิ่มขึ้น และมีเมล็ดพันธุ์ที่เสียหายลดลง และเมื่อ
ลดระยะห่างระหว่างแปรงกวาดเมล็ดพันธุ์ข้าวและเพลาหยอด

เมล็ดพันธุ์ข้าวลง จะมีอัตราเมล็ดพันธุ์ต่อถาดลดลง และมีเมล็ด
พันธุ์ที่เสียหายเพิ่มขึ้น 

 
รูปที่ 16 ผลการทดลองหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าว ที่ความเร็วรอบ

เพลาหยอดเมล็ด 3.67 เมตรต่อนาที 
จากการทดสอบเครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าว พันธุ์ กข 

6 ที่ความเร็วของเพลาหยอดเมล็ด 3.67 เมตรต่อนาที ระยะห่าง
ระหว่างแปรงกวาดเมล็ดพันธุ์ข้าวกับเพลาหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าว 
เท่ากับศูนย์ มิลลิเมตร เครื่องสามารถหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าวที่
เป็นเมล็ดดีได้เฉลี่ย 4 เมล็ดต่อหลุม และมีเมล็ดเสียคิดเป็นร้อย
ละ 13.85 ของจ านวนเมล็ดทั้งหมด และเมื่อเพิ่มระยะห่าง
ระหว่างแปรงกวาดเมล็ดพันธุ์ข้าวกับเพลากับเพลาหยอดเมล็ด
พันธุ์ข้าว เท่ากับ 0.5 มิลลิเมตร เครื่องสามารถหยอดเมล็ดพันธุ์
ข้าวที่เป็นเมล็ดดีได้เฉลี่ย 4 เมล็ดต่อหลุม และมีเมล็ดเสียคิด
เป็นร้อยละ 8.21 ของจ านวนเมล็ดทั้งหมด และเมื่อระยะห่าง
ระหว่างแปรงกวาดเมล็ดพันธุ์ข้าวกับเพลากับเพลาหยอดเมล็ด
พันธุ์ข้าว เท่ากับ 1 มิลลิเมตร เครื่องสามารถหยอดเมล็ดพันธุ์
ข้าวที่เป็นเมล็ดดีได้เฉลี่ย 4 เมล็ดต่อหลุม และมีเมล็ดเสียคิด
เป็นร้อยละ 5.32 ของจ านวนเมล็ดทั้งหมด  

แสดงให้เห็นว่าระยะห่างระหว่างแปรงกวาดเมล็ด
พันธุ์ข้าวและเพลาหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าวมีผลต่อจ านวนเมล็ด
พันธุ์ข้าวที่ตกลงในถาดเพาะช า ทั้งจ านวนของเมล็ดพันธุ์ที่ดี
และเมล็ดพันธุ์ที่เสียหาย ยิ่งระยะห่างระหว่างแปรงกวาดเมล็ด
พันธุ์ข้าวและเพลาหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าวเพิ่มขึ้น จะมีอัตราเมล็ด
พันธุ์ต่อถาดเพิ่มขึ้น และมีเมล็ดพันธุ์ที่เสียหายลดลง และเมื่อ
ลดระยะห่างระหว่างแปรงกวาดเมล็ดพันธุ์ข้าวและเพลาหยอด
เมล็ดพันธุ์ข้าวลง จะมีอัตราเมล็ดพันธุ์ต่อถาดลดลง และมีเมล็ด
พันธุ์ที่เสียหายเพิ่มขึ้น 
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รูปที่ 17 ผลการทดลองหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าว ที่ความเร็วรอบ

เพลาหยอดเมล็ด 3.94 เมตรต่อนาที 
จากการทดสอบเครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าว พันธุ์ กข 

6 ที่ความเร็วของเพลาหยอดเมล็ด 3.94 เมตรต่อนาที ระยะห่าง
ระหว่างแปรงกวาดเมล็ดพันธุ์ข้าวกับเพลาหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าว 
เท่ากับศูนย์ มิลลิเมตร เครื่องสามารถหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าวที่
เป็นเมล็ดดีได้เฉลี่ย 4 เมล็ดต่อหลุม และมีเมล็ดเสียคิดเป็นร้อย
ละ 7.67 ของจ านวนเมล็ดทั้งหมด และเมื่อเพิ่มระยะห่าง
ระหว่างแปรงกวาดเมล็ดพันธุ์ข้าวกับเพลากับเพลาหยอดเมล็ด
พันธุ์ข้าว เท่ากับ 0.5 มิลลิเมตร เครื่องสามารถหยอดเมล็ดพันธุ์
ข้าวที่เป็นเมล็ดดีได้เฉลี่ย 4 เมล็ดต่อหลุม และมีเมล็ดเสียคิด
เป็นร้อยละ 5.64 ของจ านวนเมล็ดทั้งหมด และเมื่อระยะห่าง
ระหว่างแปรงกวาดเมล็ดพันธุ์ข้าวกับเพลากับเพลาหยอดเมล็ด
พันธุ์ข้าว เท่ากับ 1 มิลลิเมตร เครื่องสามารถหยอดเมล็ดพันธุ์
ข้าวที่เป็นเมล็ดดีได้เฉลี่ย 5 เมล็ดต่อหลุม และมีเมล็ดเสียคิด
เป็นร้อยละ 7.56 ของจ านวนเมล็ดทั้งหมด  

แสดงให้เห็นว่าระยะห่างระหว่างแปรงกวาดเมล็ด
พันธุ์ข้าวและเพลาหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าวมีผลต่อจ านวนเมล็ด
พันธุ์ข้าวที่ตกลงในถาดเพาะช า ทั้งจ านวนของเมล็ดพันธุ์ที่ดี
และเมล็ดพันธุ์ที่เสียหาย ยิ่งระยะห่างระหว่างแปรงกวาดเมล็ด
พันธุ์ข้าวและเพลาหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าวเพิ่มขึ้น จะมีอัตราเมล็ด
พันธุ์ต่อถาดเพิ่มขึ้น และมีเมล็ดพันธุ์ที่เสียหายลดลง และเมื่อ
ลดระยะห่างระหว่างแปรงกวาดเมล็ดพันธุ์ข้าวและเพลาหยอด
เมล็ดพันธุ์ข้าวลง จะมีอัตราเมล็ดพันธุ์ต่อถาดลดลง และมีเมล็ด
พันธุ์ที่เสียหายเพิ่มขึ้น 
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การพิจารณาปริมาณน้ําและซีเมนต์สําหรบังานชั้นทางหมุนเวียนผสมซีเมนต์แบบเต็มความลึก 
The considering of water and cement content for cement stabilized Pavement In-place 

recycling application 

จํารัส ชัยมณี1, อนุกุล อ่างบุญตา1 และ อภิชิต คําภาหล้า1,* 

1 
สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น 

150 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000  
*ผู้ติดต่อ: E-mail; apichit.ku@outlook.com และ apichit.ku@rmuti.ac.th

บทคัดย่อ  
งานวิจัยนี้ ทําการศึกษากําลังอัดของดินชั้นทางหมุนเวียนแบบเต็มความลึกผสมซีเมนต์ โดยจําลองการกัดชั้นทางในระดับ

ความลึก 20, 25 และ 30 เซนติเมตร ของโครงสร้างทางท่ีผิวทางหนา 8 เซนติเมตร ด้วยการแปรผันอัตราส่วนของตัวอย่างผิวทาง
เดิมเดิมหมุนเวียน (Reclaimed asphalt pavement, RAP), หินคลุก (Crushed rock, CR) และ ลูกรัง (Lateritic soil, LS) 
ปริมาณซีเมนต์ ปริมาณนํ้า และอายุบ่ม ผลจากการทดสอบพบว่า จากผลการทดสอบพบว่า ทุกตัวอย่างค่ากําลังอัดแกนเดียวสูงสุด
มีค่าเพ่ิมข้ึนตามปริมาณปูนซีเมนต์ท่ีเพ่ิมขึ้น ปริมาณน้ําในการบดอัด ของทุกๆ ตัวอย่าง มีค่ากําลังสูงสุดท่ีปริมาณน้ําเท่ากับ 
(OWC+2) ตัวอย่างอัตราส่วน RAP13:CR67:LS20 มีค่ากําลังสูงสุดรองลงมา ได้แก่ โดยอัตราส่วน RAP27:CR67:LS6 มีค่าสูงสุด
ตามด้วยอัตราส่วน RAP32:CR68:LS0 และ RAP40:CR60:LS0 ตามลําดับ ผลการทดสอบกําลังและการสึกหรอ พบว่าทุกตัวอย่าง
ท่ีผสมปูนซีเมนต์ มากกว่า 3% มีค่ากําลังเป็นไปตามข้อกําหนดมาตรฐานของดินซีเมนต์   

คําหลัก:   พ้ืนทางหมุนเวียน, ดินซีเมนต์, ผิวทางแอสฟัลท์เดิมหมุนเวียน, กําลังอัด 

Abstract 
This research investigated the compressive strength of full depth recycling stabilization with cement. 

The samples of studies varying recycled asphalt pavement (RAP), crushed rock (CR), and lateritic soil (LS) for 
the simulation of pavement cutting of 20, 25, and 30 centimeters for 4 centimeters of asphaltic concrete 
thickness. Base on the test results, it is found that the unconfined compressive strength of all soil cement 
sample increased with increasing cement content. The water content in compacted of each sample was the 
highest (OWC+1%). The maximum strength of sample RAP13: CR67: LS20 higher than the sample RAP32: CR68: 
LS0 and RAP40: CR60: LS0, respectively. Base in the results of strength and abrasion test, it is found that the 
all samples with cement content greater than 3% were in accordance with the standards of soil cement. 

Keywords: Pavement recycling, Soil cement, Reclaim Asphalt Pavement, Compressive strength   

1. บทนํา
เทคนิคการปรับปรุงดินด้วยซีเมนต์สามารถทําได้ 2 วิธี

ได้แก่ วิธี Central Plant Recycling เป็นการนําชั้นทาง
แอสฟัลต์คอนกรีตเดิมกลับไปผสมใหม่โดยใช้โรงงานผสม และ
วิธี In-place Recycling เป็นการรื้อหรือกัดชั้นทางแอสฟัลต์
คอนกรีตเดิมมาผสมใหม่โดยใช้เครื่องจักรพิเศษแล้วปูกลับใหม่ 

กลไกที่ควบคุมคุณสมบัติของดินเม็ดหยาบผสมซีเมนต์
ได้แก่ ขนาดคละ, ความหนาแน่น และความแข็งแรงของวัสดุ
(ความแข็งแรงของมวลรวมซีเมนต์เพลส จากท่ีกล่าวมาข้างต้น

ความสามารถในการกัดท่ีแตกต่างกันสัดส่วนของขนาดคละจะ
เปลี่ยนไปตามขนาดของเครื่องจักรทําให้คุณสมบัติของแต่ละ
ตัวอย่างแตกต่างกันออกไป ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงทําการศึกษา
ต้องกําลังอัดของตัวอย่างดินชั้นทางเดินหมุนเวียนโดยแปรผัน

สัดส่วนของ  ผิวทางผิวทางแอสฟัลต์เดิมหมุนเวียน
(Reclaim Asphalt Pavement, RAP), หินคลุก 
(Crushed rock, CR), ลูกรัง (Lateriticsoil,LS),ปริมาณ
ซีเมนต์,ปริมาณนํ้าและอายุบ่ม 
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2.วัสดุในงานวิจัย 

 ดินตัวอย่างเป็นดินชั้นทางเดิมหมุนเวียน ได้แก่ ผิวทาง
เดิม (RAP), หินคลุก (CR) และลูกรัง (LS) ปูนซีเมนต์ท่ีใช้ในการ
วิจัยนี้คือปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทท่ี 1 มีค่าความ
ถ่วงจําเพาะ 3.15 ขนาดคละของดินตัวอย่างและซีเมนต์ แสดงใน 
รูปท่ี 1 และคุณสมบัติพ้ืนฐานของตัวอย่างชั้นทางเดิมหมุนเวียน
ดังแสดงในตารางท่ี 1  
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รูปท่ี1 การกระจายขนาดของชั้นทางเดิมหมุนเวียนและปูนซีเมนต์ 

ตารางท่ี 1 คุณสมบัติพ้ืนฐานของตัวอย่างวัสดุชั้นทางหมุนเวียน 

สัดส่วน Gs PI 
Soil Classification 

AASHTO USCS 

RAP 2.34 N-P A-1-a(0) (GW) 
CR 2.70 N-P A-1-a(0) (GP) 
LS 2.68 N-P A-1-a(0) (GW) 

RAP40:CR60:LS0 2.56 N-P A-1-a(0) (GW) 
RAP32:CR68:LS0 2.59 N-P A-1-a(0) (GW) 
RAP27:CR67:LS6 2.60 N-P A-1-a(0) (GW) 

3. วิธีการทดสอบ
การทดสอบในการวิจัยประกอบไปด้วย ดังน้ี 

1) ความถ่วงจําเพาะของดิน (specific gravity) ทดสอบ
ตามมาตรฐาน ASTM D 854 

2) วิเคราะห์ขนาดของเม็ดดินโดยใช้ตะแกรง (sieve
analysis) ทดสอบโดยการร่อน  ผ่านตะแกรงแบบล้างตาม
มาตรฐาน ASTM D 422 

3) ขีดจํากัดเหลว (liquid limit) ทดสอบตามมาตรฐาน
ASTM D 4318 

4) พิกัดพลาสติก (plastic limit) ทดสอบตามมาตรฐาน
ASTM D 4318 

5) การทดสอบการบดอัดแบบสูงมาตรฐาน (Modified
compaction Test) ทดสอบตามมาตรฐาน ASTM D 1557-00 

6) การทดสอบหาความต้านทานสึกกร่อนของหินโดย
เคร่ืองทดสอบลอสแองเจลีส (Abrasion Test by Los Angeles 
Machine) ทดสอบตามมารฐาน ASTM C 131 

7) การทดสอบคุณสมบัติด้านการรับกําลังแบบไม่มี
ขอบเขต (unconfined compressive strength) ทดสอบตาม
มาตรฐาน ASTM D 2166 ทดสอบกับตัวอย่างท่ีบดอัดใน
โมลมาตรฐานขนาด 4 นิ้ว ท่ีหน่วยน้ําหนักดินแห้งเท่ากับหน่วย
น้ําหนักแห้งสูงสุด ท่ีปริมาณนํ้าในด้านแห้ง (OWC-2%), ปริมาน
น้ําท่ีเหมาะสม (OWC) และ ปริมาณนํ้าในด้านเปียก (OWC+2%) 
เม่ือบ่มตัวอย่างได้ตามกําหนด นําตัวอย่างไปแช่ในน้ํา 2 ชั่วโมง 
แล้วผึ่งให้แห้งนํามาทดสอบกําลังอัดด้วยเคร่ือง Compression 
Machine  โดยใช้อัตราการทดสอบ 1.0 เปอร์เซ็นต์ ของความสูง
ของดินตัวอย่างต่อนาที ซ่ึงวิธีการทดสอบกําลังอัดแสดงดัง
ตารางท่ี 2 

ตารางท่ี 2 การทดสอบกําลังอัด 

Sample Test Water (%) Cement 
(%) 

Curing 
(day) 

RAP40:CR60:LS0 

UCS 

OWC, 
OWC+1%, 
OWC+2% และ 
OWC+3% 

3, 6 , 9 
3, 7, 14, 

28 RAP32:CR68:LS0 
RAP27:CR67:LS6 

4. ผลการทดสอบ
รูปท่ี 2 แสดงกราฟการบดอัดของดินตัวอย่างชั้นทาง

เดิมหมุนเวียน ภายใต้พลังงานการบดอัดแบบสูงกว่ามาตรฐาน 
จากรูปพบว่า หน่วยน้ําหนักแห้งสูงสุดมีค่าลงลงตามปริมาณ 
RAP ท่ีเพ่ิมข้ึน ในขณะท่ีปริมาณน้ําท่ีเหมาะสมของสัดส่วนท่ี
แปรผันปริมาณ RAP, CR  และ LS มีค่าเพ่ิมข้ึนเล็กนอ้ย  
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Full Depth Recycling

รูปที่ 2 กราฟการบดอัดของดินตัวอย่างชั้นทางเดิมหมุนเวียน
แบบเต็มความลึก 
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รูปท่ี 3 และ 4 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่ากําลังอัด
แกนเดียวและปริมาณน้ําของตัวอย่างชั้นทางเดินหมุนเวียนแบบ
เต็มความลึก แปรผันปริมาณซีเมนต์ 3, 6 และ 9%  ท่ีอายุบ่ม 
7 และ 28 วัน ตามลําดับ จากรูปพบว่า ค่ากําลังอัดแกนเดียว
ของทุกๆตัวอย่างมีค่าเพ่ิมขึ้นตามปริมาณนํ้าท่ีเพ่ิมข้ึนและมาก
ท่ีสุดท่ีปริมาณนํ้า (OWC+2%) จากนั้นค่ากําลังอัดแกนเดียวจะ
มีค่าลดลง โดยสัดส่วนท่ีมีปริมาณของ RAP ในปริมาณน้อยค่า
กําลังแกนเดียวจะมีค่ามากท่ีสุด 
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(b) Cement = 6% 
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(c) Cement = 9% 

รูปท่ี 3 ความสัมพันธ์ระหว่างค่ากําลังอัดแกนเดียวและปริมาณ
น้ําท่ีปริมาณซีเมนต์ (a) 3% ,(b) 6% และ (c) 9% อายุบ่ม 7 
วัน 
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(b) Cement = 6% 
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(c) Cement = 9% 

รูปท่ี 4 ความสัมพันธ์ระหว่างค่ากําลังอัดแกนเดียวและปริมาณ
น้ําท่ีปริมาณซีเมนต์ (a) 3% ,(b) 6% และ (c) 9% อายุบ่ม 28 
วัน 

รูปท่ี 5  และ  6 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่ากําลัง
อัดแกนเดียวและปริมาณซีเมนต์ของตัวอย่างชั้นทางเดิม
หมุนเวียนแบบเต็มความลึก  บดอัดในปริมาณนํ้า  OWC, 
OWC+2% และ OWC+3%  ท่ีอายุบ่ม 7 และ 28 วัน 
ตามลําดับ จากรูปพบว่า ค่ากําลังอัดเดียวของทุกๆตัวอย่างมีค่า
เพ่ิมข้ึนตามปริมาณซีเมนต์ท่ีเพ่ิมข้ึน ท่ีอายุบ่ม 7 วัน (ดูรูปท่ี 5) 
ท่ีปริมาณซีเมนต์ 3 เปอร์เซ็นต์ การพัฒนากําลังของทุกๆ
ตัวอย่างมีค่าใกล้เคียงกัน ในขณะที่อายุบ่ม 28 วัน (ดูรูปท่ี 6) ท่ี
ปริมาณซีเมนต์ 3 เปอร์เซ็นต์ การพัฒนากําลังของตัวอย่างท่ีมี
สัดส่วนของ RAP ในปริมาณน้อยให้ค่ากําลังอัดแกนเดียวมาก
ท่ีสุด 
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(a) Water content = OWC 
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(b) Water content = OWC+2% 
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(c) Water content = OWC+3% 

รูปที่ 5 ความสัมพันธ์ระหว่างคา่กาํลังอัดแกนเดียวและปริมาณ
ซีเมนต์ท่ีปริมาณต่างๆ อายุบ่ม 7 วัน 
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(a) Water content = OWC 
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(b) Water content = OWC+2% 
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(c) Water content = OWC+3% 

รูปท่ี 6 ความสัมพันธ์ระหว่างค่ากําลังอัดแกนเดียวและปริมาณ
ซีเมนต์ท่ีปริมาณต่างๆ อายุบ่ม 28 วัน 

รูปท่ี 7 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่ากําลังอัดแกน
เดียวและอายุบ่มของตัวอย่างชั้นทางเดินหมุนเวียนแบบเต็ม
ความลึก บดอัดในปริมาณน้ํา OWC, OWC+1%, OWC+2% 
และ OWC+3% จากรูปพบว่า ค่ากําลังอัดแกนเดียวของทุกๆ
ตัวอย่างมีค่าเพ่ิมข้ึนตามอายุบ่มท่ีเพ่ิม เม่ือพิจารณาอิทธิพลของ
น้ํา (ดูรูปท่ี 3 และ รูปท่ี 4) ท่ีปริมาณซีเมนต์เท่ากับ 3 
เปอร์เซ็นต์ ให้ค่ากําลังอัดแกนเดียวตํ่ากว่าค่ากําลังตาม
มาตรฐาน ACI 230 ดังนั้น ปริมาณซีเมนต์เท่ากับ 3 เปอร์เซ็นต์ 
จะไม่ถูกนํามาพิจารณา และท่ีปริมาณซีเมนต์เท่ากับ 6 และ 9 
เปอร์เซ็นต์ เม่ือนํามาพิจารณาในความสัมพันธ์กึ่งเซมิลอการิทึม 
จะพบว่า ทุกๆตัวอย่างมีความสัมพันธ์เป็นเชิงเส้น และเม่ือ
ความสร้างความสัมพันธ์ด้วย 28/ quDqu  และอายุบ่ม ของ
ตัวอย่างชั้นทางเดินหมุนเวียนแบบเต็มความลึก จะพบว่ามี
ความสัมพันธ์เป็นเอกภาพ ดังแสดงในรูปท่ี 8 
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รูปที่ 7 ความสัมพันธ์ระหว่างค่ากําลงัอัดแกนเดียวของดินชั้นทาง
เดิมหมุนเวียนผสมซีเมนต์และอายุบ่ม แปรผันปริมาณนํ้าและ
ปริมาณซีเมนต์ 
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รูปที่ 8 ความสัมพันธ์ระหว่างกําลังอัดแกนเดียวและอายุบ่ม ของ
ของดินชั้นทางเดิมหมุนเวียนแบบเต็มความลึกผสมซีเมนต์ และ
การ Normalization กําลังท่ีอายุบ่มใดๆ ด้วยกําลังอัดท่ีอายุบ่ม 
28 วัน 
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5. สรุปผลการศึกษา
ผลจากการศึกษา สรุปได้ดงัน้ี 
1) อิทธิพลของปริมาณซีเมนต์ต่อกําลังอัดแกนเดียว

จากการศึกษาพบว่าค่ากําลังอัดแกนเดียวของดินตัวอย่างท่ีผสม
ซีเมนต์ทุกอัตราส่วนมีค่าเพ่ิมขึ้นตามปริมาณซีเมนต์ท่ีเพ่ิมมาก
ขึ้ น  โดย ท่ี  RAP27:CR67:LS6 มีค่ าสู งสุ ดรองลงมาไ ด้แก่ 
RAP32:CR68:LS0 และ RAP40:CR60:LS0 ตามลําดับ ในขณะ
ท่ีทุกๆตัวอย่างท่ีผสมปริมาณซีเมนต์มากกว่า 3% อายุบ่มต้ังแต่ 
7-28 วัน จะมีค่ากําลังอัดแกนเดียวท่ีตามมาตรฐานดินซีเมนต์ 

2) อิทธิพลของปริมาณน้ําต่อกําลังอัดแกนเดียว จาก
การศึกษาพบว่ากําลังอัดแกนเดียวของทุกตัวอย่างจะมีค่ากําลัง
สูงสุดท่ี OWC+2 โดยท่ี RAP27:CR67:LS6 มีค่าสูงสุดรองลงมา
ได้แก่ RAP32:CR68:LS0 และ RAP40:CR60:LS0 ตามลําดับ 

3) อิทธิพลของอายุบ่มต่อกําลังอัดแกนเดียว จาก
การศึกษาพบว่า ทุกๆตัวอย่างมีค่ากําลังอัดแกนเดียวเพิ่มขึ้น
ตามระยะเวลาของอายุบ่ม โดยท่ี RAP27:CR67:LS6 มีค่าสูงสุด
รองลงมาได้แก่  RAP32:CR68:LS0 และ RAP40:CR60:LS0 
ตามลําดับ 

จากผลทดสอบกําลังอัดแกนเดียว (qu) เม่ือสร้าง
ความสัมพันธ์กึ่งเซมิลอการิทึมกับอายุบ่ม พบว่า ทุกๆตัวอย่างมี
ความสัมพันธ์เป็นเชิงเส้น สามารถ Normalization กําลังท่ีอายุ
บ่มใดๆ ด้วยกําลังอัดท่ีอายุบ่ม 28 วัน 
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การใช้ข้อมลูอากาศจาก Climate Forecast System Reanalysis ประเมนิปริมาณน ้าท่าลุ่มน ้าอูนตอนบน 
Using the Climate Forecast System Reanalysis Evaluate Stream Flow of Upperoon Basin  
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บทคัดย่อ 
ความไม่เพียงพอของข้อมูลสภาพอากาศในการป้อนข้อมูลส่าหรับแบบจ่าลองทางอุทกวิทยาเป็นปัญหาในลุ่มน้่าขนาดเล็ก  

การศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบว่าข้อมูลสภาพอากาศที่ได้จาก Climate Forecast System Reanalysis (CFSR) 
สามารถน่ามาใช้เป็นข้อมูลป้อนเข้าแทนข้อมูลสถานีอากาศในพื้นที่ในการจ่าลองปริมาณน้่าท่าจากลุ่มน้่า  การศึกษาโดย
เปรียบเทียบประสิทธิภาพการค่านวณปริมาณน้่าฝนและน้่าท่าของแบบจ่าลอง SWAT ที่ใช้ข้อมูลจาก CFRS และจากสถานีวัดใน
พื้นที่ ผลการศึกษาพบว่าปริมาณน้่าฝนที่ได้จากข้อมูล CFSR มีค่ามากกว่าปริมาณฝนที่วัดในพื้นที่ประมาณ 3 เท่า ผลการสอบ
เทียบและตรวจสอบแบบจ่าลองพบว่าข้อมูลอากาศจาก CFSR ให้ค่า R2 และ NSE เท่ากับ 0.60, 0.56 และ -13, -11 ของการสอบ
เทียบและตรวจสอบแบบจ่าลองตามล่าดับ และข้อมูลอากาศจากข้อมูลสถานีอากาศในพื้นที่ให้ค่า R2 และ NSE เท่ากับ 0.89, 0.88 
และ0.89, 0.88 ตามล่าดับ ผลการค่านวณปริมาณน้่าท่าจากข้อมูลอากาศจาก CFSR มีค่ามากกว่าค่าที่วัดจริง 5 เท่าซึ่งเป็นผลมา
จากปริมาณน้่าฝนที่มาก และผลการค่านวณปริมาณน้่าท่าจากข้อมูลสถานีอากาศในพื้นที่มีค่าน้อยกว่าค่าที่วัดจริง 0.9 เท่า  การใช้
ข้อมูลอากาศจาก CFSR จะให้ค่าความถูกต้องน้อยกว่าข้อมูลอากาศจากข้อมูลสถานีอากาศในพื้นมาก แต่ข้อมูลปริมาณน้่าฝนยังมี
รูปแบบที่ความสัมพันธ์กันอยู ่ดังนั้นถ้าต้องการเลือกใช้ข้อมูลอากาศจาก CFSR ต้องมีการปรับแก้ข้อมูลก่อน 
ค ำหลัก: CFSR, ข้อมูลอากาศ, แบบจ่าลอง SWAT, ลุ่มน้่าอูนตอนบน  

Abstract 
The input weather data scarcity for hydrological models has been problem in small river basins. The 

purpose of this study was to investigate for using the Climate Forecast System Reanalysis (CFSR) weather data 
set to instead the data from regional weather station (RWS) for the river basin simulation. This study 
compared the performance of CFSR data with that RWS data in the precipitation and runoff from Swat model 
calculation. The results show that the precipitation obtained from the CFSR data is more than 3 times of the 
precipitation from RWS data. The model calibration and validation gave R2 and NSE values of 0.60, 0.56 and -
13, -11 respectively with CFSR data while the RWS data gave values 0.89, 0.88 and 0.89, 0.88 respectively. The 
calculation runoff from CFSR data gave 5 times of the observed the result from the high precipitation while 
RWS data gave 0.9 times. Using CFSR data have less accuracy than RWS data but rain fall pattern data is 
related. The data from the CFSR must adjust before use. 
Keywords: CFSR, Weather data, Swat Model, Upper NumOon Basin  

การประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสกลนคร ครั้งที่ 1 

17 – 19 พฤษภาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

A-31



1. บทน้า
ข้อมูลปริมาณน้่าท่าเป็นข้อมูลที่มีความส่าคัญต่อการ

จัดการทรัพยากรน้่าในลุ่มน้่า อาทิเช่น การจัดหาแหล่งน้่าเพื่อ
อุปโภคบริโภค การจัดหาแหล่งน้่าเพื่อการอุตสาหกรรม การ
ออกแบบอาคารบังคับน้่า การควบคุมอุทกภัยและการป้องกัน
ภัยแล้ง การออกแบบโค้งควบคุมความจุอ่างเก็บน้่า [1] เป็นต้น 
จากการที่การวิเคราะห์ปริมาณน้่าท่ามีขั้นตอนยุ่งยากและ
ซับซ้อนตามแบบจ่าลองที่ใช้ข้อมูลที่ส่าคัญที่จ่าเป็นต้องน่าเข้า
ในทุกแบบจ่าลองคือข้อมูลสภาพ [2] ได้แก่ ปริมาณน้่าฝน 
อุณหภูมิสูงสุด-ต่่าสุด ความเร็วลม ความชื้นสัมพันธ์ และความ
เข้มแสงอาทิตย์ เป็นต้น ข้อมูลสภาพอากาศในอดีดมักจะมี
ปัญหาจากการจัดเก็บและสถานีวัดอากาศอยู่ไกลจากลุ่มน้่าที่
ต้องการวัดหรือในลุ่มน้่าที่ต้องการวัดสถานีวัดแต่ข้อมูลไม่
ครบถ้วนหรือบางชุดข้อมูลขาดการวัดในบางช่วงเวลาท่าให้การ
น่าเข้าแบบจ่าลองมีปัญหา ความเป็นไปได้หนึ่งคือการน่า
โครงข่ายสภาพอากาศโลกมาใช้  ที่ เป็นที่ รู้ จักกันในชื่ อ 
reanalysis. ได้น่าข้อมูลสภาพอากาศของ ศูนย์พยากรณ์
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (National Centers for 
Environmental Prediction) ศูนย์วิจัยบรรยากาศแห่งชาติ 
(National Center for Atmospheric Research) และศูนย์
พยากรณ์อากาศยุโรปช่วงกลาง40 ปี (European Centre for 
Medium-Range Weather Forecasts’) มาเปรียบเทียบ การ
เข้าถึงข้อมูล ความละเอียดเชิงพื้นที่  และระยะเวลาการ
ครอบคลุมในอดีด พบว่าข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพ
อากาศของ NCEP ภายใต้โครงการ ศึกษา Climate Forecast 
System Reanalysis (CFSR) มีความเหมาะสม [3] มีการวิจัย
โดยใช้ข้อมูลอากาศจาก CFSR มาเปรียบเทียบกับสถานีวัด
อากาศในภูมิภาคในหลายลุ่มน้่าของประเทศสหรัฐอเมริกา
พบว่าผลที่ได้จากการใช้ข้อมูลอากาศจาก CFSR ให้ค่าได้ดีหรือ
ดีกว่าค่าที่ได้จากสถานีวัดอากาศในภูมิภาค  [4] นอกจากนั้นมี
งานวิจัยในภูมิภาคเช่น ในเอธิโอเปีย มีการเปรียบเทียบการใช้
ข้อมูลอากาศจาก CFSR กับสถานีวัดอากาศในภูมิภาคใน
แบบจ่าลองทางอุกทวิทยาพบว่าว่าค่าที่ได้มีค่าสูงกว่าข้อมูลจาก
สถานีวัดอากาศทุกพารามิเตอร์แต่ผลการศึกษายังคงเสนอแนะ
ว่าสามารถน่าไปใช้กับแบบจ่าลองทางอุทกวิทยาที่ไม่มีสถานีวัด
ได้  [5] ในประเทศไทยมีการน่าข้อมูลอากาศจาก CFSR มาใช้ 
[6] บ้างแต่การศึกษากับแบบจ่าลองทางอุทกวิทยายังมีน้อย ลุ่ม
น้่าอูนตอนบนเป็นที่ตั้งของเขื่อนน้่าอูน เขื่อนเก็บกักน้่าและ

กระจายน้่าให้แก่พื้นที่เพาะปลูก แก้ปัญหาการขาดแคลนน้่า
ในช่วงขาดฝนและในฤดูแล้ง รวมทั้งบรรเทาอุทกภัยในลุ่มน้่า
ห้วยปลาหางกับตอนล่างของลุ่มน้่าสงคราม ซึ่งลุ่มน้่าอูน
ตอนบนเป็นลุ่มน้่าขนาดเล็กที่มีสถานีวัดน้่าฝนในลุ่มน้่าที่วัด
ต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน แต่มีสถานีวัดอากาศที่ให้ข้อมูล
ครบอยู่ไกลจากลุ่มน้่า ซึ่งจะสามารถเปรียบเทียบกับการ
ทดลองใช้ข้อมูลอากาศจาก CFSR ได้เป็นอย่างดี วัตถุประสงค์
ของการศึกษาครั้งนี้คือเพื่อตรวจสอบว่าข้อมูลสภาพอากาศที่
ได้จาก CFSR สามารถน่ามาใช้เป็นข้อมูลป้อนเข้าแทนข้อมูล
สถานีอากาศแบบดั้งเดิมในการจ่าลองปริมาณน้่าท่าจากลุ่มน้่า  

2. วิธีการศึกษา
การศึกษานี้เป็นเปรียบเทียบปริมาณน้่าฝนและน้่าท่า 

ในพื้นที่ลุ่มน้่าอูนตอนบน โดยใช้แบบจ่าลองทางอุทกวิทยาชื่อ
ว่าแบบจ่าลองSWAT โดยเปรียบเทียบข้อมูลอากาศส่าหรับ
น่าเข้าแบบจ่าลองจาก CFRS ในบทความนี้เรียกข้อมูลชุด A
เปรียบเทียบกับข้อมูลอากาศจากสถานีวัดอากาศในพื้นที่
ใกล้เคียงของพื้นที่ลุ่มน้่า(เนื่องจากในพื้นที่ลุ่มน้่าไม่มีสถานีวัด
อากาศ) แต่ปริมาณน้่าฝนใช้ข้อมูลจากสถานีน้่าฝนในพื้นที่ลุ่ม
น้่าในบทความนี้เรียกข้อมูลชุด B 

2.1 พื นที่ศึกษา 
ลุ่มน้่าอูนตอนบนตั้งอยู่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ของประเทศไทย ระหว่างพิกัด 16° 60´ to 17° 17´N และ 
103° 30´ to 104° 01´E มีเนื้อที่ประมาณ 1,000 ตาราง
กิโลเมตร (รูปที่ 1) ระดับความสูงของลุ่มน้่าอูนตอนบนอยู่
ระหว่าง +169 ถึง +671 (MSL) มีค่าเฉลี่ยประมาณ 225 m 
MSL. สภาพอากาศเฉลี่ยรายปีของสถานีวัดอากาศที่ใกล้ลุ่มน้่า
มีค่าอุณหภูมิ เปอร์เซนต์ความชื้น ความเร็วลมและปริมาณ
น้่าฝน 26.7℃, 72%, 3.69 m/s and 1,666 mm ที่สถานีวัด
อากาศสกลนครและ 26.7℃, 75%, 3.61 m/s และ 2,406 
mm ที่สถานีวัดอากาศนครพนม ลักษณะดินส่วนใหญ่ในลุ่มน้่า 
มีลักษณะกลุ่มดินร่วนละเอียดลึกมากที่เกิดจากตะกอนล่าน้่า 
การระบายน้่าเลวถึงค่อนข้างเลว ความอุดมสมบูรณ์ต่่า และ
รองลงมาเป็นกลุ่มดินทรายที่มีชั้นดานอินทรีย์ภายในความลึก 
100 ซม. จากผิวดิน การระบายน้่าค่อนข้างมากอยู่บนชั้นดินที่มี
การระบายน้่าดีปานกลางถึงค่อนข้างเลว ความอุดมสมบูรณ์ต่่า 
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พื้นที่ปกคลุมดินส่วนใหญ่เป็นป่าผลัดใน รองลงมาเป็นข้าวและ
ยางพารา 

รูปที่  1 แสดงขอบเขตพื้นที่ลุ่มน้่า 
2.2 ชุดข้อมูล CFSR 
ประกอบด้วยการพยากรณ์อากาศรายชั่วโมง สร้างขึ้น

โดยระบบคาดการณ์ของ NCEP Global Forecast Services 
ของ National Weather Service รูปแบบการคาดการณ์จะ
ปรับปรุงทุกๆ 6 ชั่วโมง (ชั่วโมงการวิเคราะห์ = 0000, 0600, 
1200 และ 1800 UTC) โดยใช้ข้อมูลจากเครือข่ายสถานี
อากาศทั่วโลกและผลที่ได้จากดาวเทียม ในการวิเคราะห์แต่ละ
ชั่วโมง CFSR มีทั้งข้อมูลการคาดการณ์ที่วิเคราะห์จากชั่วโมง
ก่อนหน้านี้และข้อมูลจากการวิเคราะห์ที่ใช้เพื่อเริ่มต้นแบบการ
คาดการณ์อีกครั้ง ความละเอียดในแนวนอนของ CFSR อยู่ที่ 
38 กม. ซึ่งจะได้ข้อมูลในต่าแหน่งใด ๆ ในโลก ข้อมูลเหล่านี้
สามารถประมาณค่าในเวลาจริงของฝนและอุณหภูมิส่าหรับการ
คาดการณ์ทางอุทกวิทยาประกอบด้วย ปริมาณน้่าฝนรายวัน
(มิลลิเมตร) ความชื้นสัมพัทธ์รายวัน (เปอร์เซ็นต์) รังสีดวง
อาทิตย์รายวัน (เมกะจูล/ตารางเมตร) อุณหภูมิสูงสุดและ
อุณหภูมิต่่าสุด (oC) ดาวน์โหลดได้จากเว็บไซด์ 
http://globalweather.tamu.edu/ ซึ่งมีข้อมูลตั้งแต่ปี
ค.ศ.1975 ถึง2014 

2.3 แบบจ้าลอง SWAT 
แบบจ่าลอง SWAT (The Soil and Water 

Assessment Tool) เป็นแบบจ่าลองที่พัฒนามาจาก U.S. 
Department of Agriculture (USDA) Agricultural 
Research Service (ARS) [7] แบบจ่าลอง SWAT ถูกพัฒนา
มาส่าหรับช่วยในบริหารจัดการน้่าในลุ่มน้่า แบบจ่าลองจะช่วย

ประเมินปริมาณน้่ าท่ า  ตะกอน และคุณภาพน้่ า ได้ แก่ 
สารอาหารและสารเคมีในล่าน้่าแบบจ่าลอง SWAT ถูกใช้กัน
อย่างแพร่ทั้งในระดับสากลและในประเทศไทย [8] [9] [10] 
[11] แบบจ่าลอง SWAT เป็นจ่าลองที่ไม่มีลิขสิทธ์ และท่างาน
ในโปรแกรมระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศทั้งที่มีลิขสิทธ์ (ArcGIS) 
และไม่มีลิขสิทธิ์ (QGIS) การท่างานของแบบจ่าลองจะแบ่ง
พื้นที่ลุ่มน้่าออกเป็นพื้นที่ลุ่มน้่าย่อยตามสภาพพื้นที่ภูมิศาสตร์ 
และน่าค่าความสัมพันธ์การใช้ที่ดิน ชุดดิน และความลาดชัน
ของพื้นที่เรียกว่า Hydrologic Response Units (HRUs) มา
ใช้ในการค่านวณ ในการค่านวณสมดุลน้่า แบบจ่าลองจะ
ค่านวณจากค่า น้่าในดิน ในชั้นน้่าอุ้มน้่าตื้น และชั้นอุ้มน้่าลึก 
การค่านวณการระเหยจะค่านวณจากดินและการใช้น้่าของพืช
แยกกัน  การระ เหยของน้่ า จ ากดินประมาณการจาก
ความสัมพันธ์แบบ Exponential ของความลึกของดิน และจาก
ปริมาณน้่าในดิน การระเหยของน้่าจากพืชใช้ค่า Potential ET, 
ดัชนีพื้นที่ใบและความลึกของราก การจ่าลองแบ่งออกได้เป็น 2 
ส่วน คือ ส่วนของพื้นดิน หรือ ส่วนพื้นที่ลุ่มน้่าย่อย แบบจ่าลอง
แบ่งออกเป็นแปดส่วน คือ อุทกวิทยา สภาพประกอบอากาศ 
การตกตะกอน อุณหภูมิของดิน การเติบโตของพืช สารอาหาร
พืช ยาฆ่าแมลง และ การจัดการทางการเกษตร  ท่าหน้าที่การ
จ่าลองปริมาณน้่า การตกตะกอน แหล่งก่าเนิดมลพิษ ในแต่ละ 
HRU และถูกรวมและส่งต่อลงในล่าน้่า ส่วนของการเคลื่อนตัว
ของน้่าจะเป็นการค่านวณการเคลื่อนที่ของน้่าผ่านทางน้่าและ
การเคลื่อนที่ของน้่าผ่านอ่างเก็บน้่า การเคลื่อนตัวของตะกอน
ในทางน้่า และการแพร่กระจายของสารเคมีปนเปื้อนชนิดต่าง 
ๆ ในล่าน้่า ปริมาณน้่าท่าค่านวณโดยวิธี Modified SCS 
Curve Number ขึ้นกับ ชนิดดิน การใช้ที่ดิน ปริมาณน้่าในล่า
น้่าค่านวณโดยวิธี Variable storage หรือ Muskingum    

2.4 ข้อมูลที่ใช้ศึกษา 
ข้อมูลที่ใช้ศึกษาประกอบด้วยสามส่วนได้แก่  1) ข้อมูล

เชิงพื้นที่ ได้แก่ข้อมูล DEM ความละเอียด 30x30 เมตร ดาวน์
โหลดจากเว็บไซด์ http://opentopo.sdsc.edu/  ข้อมูลดิน 
และการใช้ที่ดินจากกรมพัฒนาที่ดิน (รูปที่ 2) 2)ข้อมูล
อุตุนิยมวิทยาเป็นข้อมูลที่ใช้เปรียบเทียบได้แก่ ข้อมูลชุด A 
ได้มาจากข้อมูล CFSR  ซึ่งเป็นข้อมูลรายวันที่ประกอบไปด้วย
อุณหภูมิ ปริมาณน้่าฝน ความชื้นสัมพัทธ์ ความเข้มแสงอาทิตย์ 
ทิศทางลม ความเร็วลม และข้อมูลชุด B ใช้ข้อมูลสภาพอากาศ
ทั่วไปของสถานีวัดอากาศสกลนครและนครพนม ซึ่งเป็นข้อมูล
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เฉลี่ยราย 10 ปี ประกอบด้วยปริมาณน้่าฝน ความชื้นสัมพัทธ์ 
ความเข้มแสงอาทิตย์ ทิศทางลม ความเร็วลม แต่ข้อมูลน้่าฝน
รายวันใช้สถานีวัดน้่าฝนของโครงการชลประทานน้่าอูน ได้แก่
สถานีโครงการ สถานีนิคมน้่าอูน และสถานีกุดบาก (รูปที่ 1) 
เป็นข้อมูลตั้งแต่ปี 1994 -2016 และ 3) ข้อมูลปริมาณน้่าเข้า
อ่างเก็บน้่าเขื่อนน้่าอูนจากโครงการชลประทานน้่าอูน กรม
ชลประทาน ตั้งแต่ปี 2000 -2012 รายละเอียดข้อมูลที่ใช้ศึกษา
แสดงดังตารางที่ 1 
 ตารางที่ 1 สรุปข้อมูลที่ใช้ศึกษา 

รายการข้อมูล ที่มา มาตรส่วน 
DEM Open 

Topography 
30x30 เมตร 

การใช้ที่ดิน - กรมพัฒนาที่ดิน 1:50,000 
ดิน - กรมพัฒนาที่ดิน 1:50,000 
สภาพอากาศ - กรมอุตุนิยมวิทยา 

- CFSR 
ข้อมูลฝน - โครงการ

ชลประทานน้่าอูน 
น้่าเข้าอ่างเก็บน้่า - โครงการ

ชลประทานน้่าอูน 
พ.ท.ลุ่มน้่า 1,000 
ตร.กม. 

2.5 การสอบเทียบแบบจ้าลอง 
การสอบเทียบแบบจ่าลอง SWAT โดยการ

เปรียบเทียบค่าที่ค่านวณได้กับค่าที่วัดได้จริง ข้อมูลค่าที่วัดได้ 
จริงได้จากข้อมูลของน้่าเข้าอ่างเก็บน้่าเขื่อนน้่าอูนจากโครงการ
ชลประทานน้่าอูน กรมชลประทาน โดยใช้ข้อมูลของปี 2000-
2008 ส่าหรับสอบเทียบแบบจ่าลอง ข้อมูลของปี 2008-2012 
ส่าหรับตรวจสอบแบบจ่าลอง การสอบเทียบและการตรวจ
แบบจ่าลองใช้แบบจ่าลอง SWAT-CUP (SWAT-Calibration 
and Uncertainty Procedures) โดยใช้เทคนิค Sequential 
Uncertainty Fitting (SUFI2) ในการค่านวณ โดยมีตัวแปรที่
ใช้วิเคราะห์ได้แก่ แฟกเตอร์การไหลส่าหรับการเก็บกักที่ตลิ่ง 
(ALPHA_BF), Curve Number ส่าหรับปริมาณน้่าท่า (CN2), 
ค่าความลึกของน้่าในชั้นน้่าตื้นที่ต้องการส่าหรับการไหลกลับล่า
น้่า (GWQMN), ความลึกต่่าสุดในชั้นน้่าตื้นที่ต้องการส่าหรับ
การไหลกลับชั้นน้่าใต้ดิน (revap), สัมประสิทธิ์การระเหยของ
น้่าใต้ดิน (GW_REVAP)  แฟกเตอร์ชดเชยการดูดน้่าของพืช 
(EPCO), และ แฟกเตอร์ชดเชยการระเหยในดิน (ESCO), โดย

เลือกฟังก์ชั่นวัตถุประสงค์เป็นค่า NSE ใช้ค่านวณ 500 ครั้ง 
โดยใช้สถิติทดสอบความแม่นย่าของแบบจ่าลองที่นิยมใช้
ส่าหรับแบบจ่าลองทางอุทกวิทยาได้แก่ สัมประสิทธิ์การ
ตัดสินใจ  (Coefficient of Determination, R2) และ Nash-
Sutcliffe Efficiency (NSE) โดย R2 จะมีค่าอยู่ระหว่าง 0 - 1 
ถ้าค่า R2 เข้าใกล้ 1 แสดงว่า แสดงว่าข้อมูลมีความสัมพันธ์กัน
มาก ถ้าค่า R2 เข้าใกล้ 0 แสดงว่ากลุ่มข้อมูลมีความสัมพันธ์กัน

น้อย  และค่า NSE ซึ่งจะมีค่าอยู่ระหว่าง -∞ ถึง 1 ถ้าค่า NSE 
= 1 หมายถึงแบบจ่าลองสามารถคาดคะเนได้แม่นย่า, น้อยกว่า 
0 แบบจ่าลองสามารถคาดคะเนได้ความแมนย่าน้อยกวาการ
คาดคะเนโดยใชคาเฉลี่ย ซึ่งค่าการเปรียบเทียบทางอุกวิทยา
รายเดือนที่ยอมรับได ้R2 > 0.6 และ NSE > 0.5  [12] [13]  

3. ผลการศึกษา
3.1 การเปรียบเทียบปริมาณน ้าฝนในลุ่มน ้า 
หลังจากสร้างแบบจ่าลองลุ่มน้่าแล้วเสร็จจากนั้นนา่

ข้อมูลอากาศเข้าในแบบจ่าลอง โดยเปรียบเทียบข้อมูลชุด A 
และข้อมูลชุด B ผลค่านวณพบว่าปริมาณน้่าฝนในปี 2000-
2012 ที่ตกลงในพื้นที่ลุ่มน้่าที่ได้จากข้อมูลชุด A เฉลี่ย 3,100 
มม.ต่อปี และข้อมูลชุด B เฉลี่ย 1,200 มม.ต่อปี (รูปที่ 3) 

3.2 การเปรียบเทียบปริมาณน ้าท่า 
จากนั้นน่าผลการค่านวณน้่าท่าทีไ่ด้ไปสอบเทียบและ

ตรวจสอบแบบจ่าลองกับปริมาณท่ีน้่าไหลเข้าเขื่อนน้่าอูนที่วัด
โดยโครงการชลประทานน้่าอูน โดยใช้แบบจ่าลอง SWAT-CUP 
ด้วยวิธี SUFI2 ปริมาณที่น้่าท่าไหลเข้าเขื่อนน้่าอูนในช่วงปี 
2000-2012 วัดได้ประมาณปีละ 450 ล้านลูกบากศ์เมตร 
ปริมาณน้่าท่าที่ค่านวณจากข้อมูลชุด A ประมาณปีละ 2,260 
ล้านลูกบากศ์เมตร แต่ปริมาณน้่าท่าที่ค่านวณจากข้อมูลชุด B 
ประมาณปีละ 410 ล้านลูกบาศก์เมตร ผลการสอบเทียบและ
ตรวจสอบแบบจ่าลองดังรูปที่ 6 พบว่า ค่า R2 และ NSE ที่ใช้ 
ข้อมูลชุด A มีค่า 0.6 กับ 0.56 และ -13 กับ -11 ตามล่าดับ 
ค่า R2 และ NSE ที่ใช้ข้อมูลชุด B มีค่า 0.89 กับ 0.88 และ 
0.89 กับ 0.88 ตารางที่ 2  
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รูปที่ 2 แสดงแผนที่ (ก) DEM (ข) การใช้ที่ดิน (ค) ชุดดิน 
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รูปที่  4 เปรียบเทียบปริมาณฝนเฉลี่ยรายเดือน 
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รูปที่ 5 ค่า R-Squared เปรียบเทียบปริมาณฝนเฉลี่ยรายเดือน 

ตารางที่ 2 ผลการสอบเทียบและตรวจสอบแบบจ่าลอง 
ข้อมูลชุด A ข้อมูลชุด B 

R2 NSE R2 NSE 
สอบเทียบ 0.60 -13 0.89 0.88 
ตรวจสอบ 0.56 -11 0.89 0.88 
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รูปที่ 6 การสอบเทียบและตรวจสอบแบบจ่าลอง 

4. การวิเคราะห์ผลการศึกษา
ปริมาณน้่าฝนเฉลี่ยรายปีที่ได้จากชุดข้อมูล A หรือ

จาก CFSR มีค่าสูงมาก เป็นเพราะเพราะการประมาณฝน
รายวันจากข้อมูลอากาศของ CFSR มีค่าสูงและมีความเข้ม
สูงกว่าเมื่อเทียบกับสถานีวัดในพื้นที่ จากผลการศึกษาที่ผ่าน
มาในลุ่มน้่า Bule Nile ประเทศเอธิโอเปียพบว่าปริมาณ
น้่าฝนรายปีจาก CFSR มีค่ามากกว่าทุกสถานีของพื้นที่
เช่นกัน  [5] และโดยเฉพาะลุ่มน้่าย่อย Anjieni ของลุ่มน้่า 
Bule Nile  [14] ประเทศเดียวกันมีปริมาณน้่าฝนที่สูงมาก 
แต่ผลการศึกษายังคงเสนอแนะว่า สามารถน่าไปใช้กับ
แบบจ่าลองทางอุทกวิทยาที่ไม่มีสถานีวัดได้  [4] เมื่อ

เปรียบเทียบปริมาณน้่าฝนรายเดือนข้อมูล A มีค่าสูงกว่า
มากในทุกเดือน (รูปที่ 4) บางเดอืนมีค่ามากกว่าถึง 7 เท่า 
ค่าเฉลี่ยรายเดือนค่ามากกว่า 3 เท่า และเมื่อทดสอบ
ความสัมพันธ์รายเดือนค่า R2 ของทั้งสองข้อมูล (รูปที่ 5) มี
ค่าเท่า 0.704 แสดงถึงข้อมูลมีความสัมพันธ์กันอยู่ซ่ึงอาจ
สามารถปรับแก้ข้อมูลให้ใกล้เคียงของมูลที่ตรวจวัด คล้าย
กับการศึกษาใน Bahe River Basin of the Qinling 
Mountain ประเทศจีน  [15]  

ปริมาณน้่าท่าที่ค่านวณจากข้อมูลชุด A มีค่าสูง
มากกว่าที่วัดได้จริงเฉลี่ย 5 เท่า แต่ปริมาณน้่าท่าที่ค่านวณ
จากข้อมูลชุด B มีค่าน้อยกว่าที่วัดได้จริงเฉลี่ย 0.9 เท่า ซึ่ง
เป็นผลมาจากปริมาณน้่าฝนที่สูงมากในชุดข้อมูล A ปริมาณ
น้่าฝนที่สูง ส่งผลต่อส่วนประกอบต่างๆ ส่าหรับการสมดุลน้่า
ในวัฏจักรทางอุทกวิทยาจะเห็นได้จากรูปที่ 7 ชุดข้อมูล A มี
ปริมาณน้่าฝนมาก การปรับตัวแปรที่ใช้สอบเทียบและ
ตรวจสอบแบบจ่าลองโดยโปรแกรม SWAT-CUP จึง
พยายามทายค่าตัวแปรให้น่าน้่าออกจากระบบ จึงเห็นว่า
ปริมาณการระเหยและการน่าน้่าลงสู่ชั้นบาดาลสูงมาก
เช่นกัน จากการสอบเทียบและตรวจสอบแบบจ่าลองจาก
ปริมาณน้่าท่า ข้อมูลชุด A ให้ค่า R2 และ NSE ที ่ ให้ค่า
ความเชื่อมั่นค่อนข้างน้อย ต่างจากผลการศึกษาที่ไว้เช่น
ผลเปรียบเทียบหลายลุ่มน้่าในสหรัฐอเมริกาที่ให้ผลการของ
ข้อมูลที่ได้จาก CFSR ที่ดีหรืออาจดีกว่าข้อมูลสถานีวัด
อากาศในพื้นที่ [4]  ในขณะที่บางผลการศึกษาในก็ไม่สรุปว่า
ผลกการเปรียบเทียบแม่นย่าเช่นใน Bahe River Basin of 
the Qinling Mountain ประเทศจีน [15] หรือบางผล
การศึกษาแสดงผลกการเปรียบเทียบมีความแม่นย่าในลุ่มน้่า
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ใหญ่แต่ขณะเดียวกันในลุ่มน้่าย่อยของลุ่มน้่านั้นก็ยังมีผลการ
เปรียบเทียบที่ยังไม่แม่นย่าอย่างมากอยู่ เช่นในลุ่มน้่า Bule 
Nileประเทศเอธิโอเปียเป็นต้น [5] [14]  ในขณะการค่านวณ
ข้อมูล B ให้ค่าความเชื่อมั่นที่ดีมากเป็นผลมาจากการวัด
ต่อเนื่องเป็นเวลานาน  

ด้วยปริมาณน้่าฝนที่ได้จาก CFSR มีค่าสูงมากหาก
ต้องน่ามาใช้เนื่องด้วยไม่มีสถานีวัดอากาศในลุ่มน้่าที่ต้องการ
ศึกษาจ่าเป็นต้องมีการปรับแก้ หรือสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างข้อมูลน้่าฝนจาก CFSR กับข้อมูลน้่าฝนที่วัดได้[16] 
และเมื่อพิจารณารูปของฝนดังรูปที่ 3 และ 4 จะเห็นว่ามี
รูปแบบคล้าย การปรับแก้อาจท่าอย่างง่ายโดยสร้างสัมประ
สิทธิการปรับแก้เป็นสัดสัดส่วนของฝนจากสถานีวัดน้่าฝนใน
พื้นที่กับฝนที่ได้จาก CFSR โดยวิธีทิสเสนหลายเหลี่ยม
(Thiessen Polygon), การใช้การวิเคราะห์การถดถอย [15] 
หรือการเปลี่ยนแฟกเตอร์ (Change Factor) [1] 

5. สรุปผลการศึกษา
ผลการเปรียบเทียบปริมาณน้่าฝนที่ตกลงในพื้นที่

ลุ่มน้่าอูนตอนบนโดยใช้ข้อมูลจาก CFSR และข้อมูลฝนจาก
โครงการชลประทานน้่าอูนในช่วงปี 2000-2012 ปริมาณ
น้่าฝนที่ได้จาก CFSR มีค่าสูงกว่าฝนจากโครงการ
ชลประทานน้่าอูนเฉลี่ยรายเดือนประมาณ 3 เท่า ปริมาณ
น้่าท่าที่ค่านวณจากข้อมูล CFSR มีค่ามากกว่าค่าที่วัดจริง
มาก การสอบเทียบและตรวจสอบแบบจ่าลองจากปริมาณ
น้่าท่าข้อมูลชุด A ให้ค่าความเชื่อมั่นค่อนข้างน้อยหรือไม่มี
ความแม่นย่า ดังนั้นการเลือกใช้ข้อมูลอากาศจาก CFSR 
ส่าหรับลุ่มน้่าอูนตอนบนจ่าเป็นต้องมีการปรับแก้ซึ่งมีหลาย
วิธีเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยต่างๆที่ส่งผลกระทบต่อการกลั่นน้ ามันหอมระเหยจากมะกรูด ได้แก่ อุณหภูมิที่ใช้

ในการกลั่น ขนาดการสับของผิวเปลือกมะกรูด ซึ่งส่งผลต่อปริมาณน้ ามันมะกรูดที่ได้ การทดลองแบ่งเป็น 2 ส่วนการทดลอง โดย
การทดลองที่ 1 เป็นการทดลองศึกษาปัจจัยที่เหมาะสมในการกลั่น โดยก าหนดปัจจัยควบคุม 2 ตัวแปร คือ อุณหภูมิที่ใช้ในการ
กลั่นที่ 100, 110 และ 120˚C ตามล าดับ และขนาดของผิวเปลือกมะกรูด 1, 2 และ 3 cm ตามล าดับ โดยใช้วิธีการสับ การ
ออกแบบการทดลองใช้วิธีการออกแบบการทดลองเชิงแฟกทอเรียลแบบ k3  และในส่วนการทดลองที่ 2 เป็นการน าปัจจัยควบคุม
ที่เหมาะสมซึ่งได้จากการทดลองแรกมาทดสอบซ้ าอีก 3 ครั้ง เพื่อหาปริมาณของน้ ามันหอมระเหยเฉลี่ย จากผลการวิเคราะห์ทาง
สถิติของการทดลองที่ 1 พบว่า ตัวแปรที่มีผลกระทบต่อปริมาณน้ ามันมะกรูดที่กลั่นได้คืออุณหภูมิ และขนาดการสับของผิวเปลือก
มะกรูด ที่ 120 C และ ขนาด 1 cm ตามล าดับ ในส่วนของการทดลองที่ 2 พบว่า เมื่อน าตัวแปรที่เหมาะสมซึ่งได้จากการทดลองที่ 
1 มาท าการทดลองซ้ า 3 ครั้ง ได้ปริมาณน้ ามันหอมระเหยมะกรูดเฉลี่ยเป็น 19.4 ml. 

ค ำหลัก: มะกรูด ,การกลั่น, น้ ามันหอมระเหย, การออกแบบการทดลองเชิงแฟกทอเรียลแบบ 3k  

Abstract 
The purposes of this research were to investigate the factors of a temperature, and a size of chopped 

bergamot that affected to distillation of bergamot essential oils. There were two experiments in this work. 
The first experiment investigated the factors by defining 1) temperature at 100, 110 and 120   C and 2) sizes of 
chopped bergamot at 1, 2 and 3 cm, respectively. k3  Factorial designs method was used for this experiment. 
In the second experiment, the appropriate parameters from experiment 1 were used for 3 replicates to find 
an average of bergamot essential oils. The statistical analysis result indicated that the appropriate parameters 
were temperature, and sizes of chopped bergamot at 120   C, and 1 cm, respectively. For the result of 
experiment 2, it was found that the average of bergamot essential oils was 19.4 ml.  

Keywords: bergamot , Distillation, Essential Oils, 3k Factorial Designs 

1. บทน้า
สมุนไพรไทยมีมากมายหลากหลายชนิดซึ่งแต่ละชนิดจะมี
สรรพคุณที่แตกต่างกันไป  ในปัจจุบันมนุษย์มักจะน าสมุนไพร
ต่างๆ มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถสร้างรายได้ใน
ครอบครัว และชุมชน เช่น การน าสมุนไพรมาตากแห้งรวมถึง
การน าสมุนไพรมาสกัดเป็นน้ ามันหอมระเหย เป็นต้น น้ ามัน
หอมระเหย (Essential oil) เป็นกลุ่มสารอินทรีย์สะสมอยู่ใน
บริเวณผนังเซลล์จากพืช ซึ่งเป็นผลพลอยได้ที่เกิดขึ้นจากการ

เจริญเติบโตของพืช โดยพืชสร้างขึ้นและเก็บไว้ในส่วนต่างๆ 
เช่น ดอก ใบผล ล าต้น ตลอดจนเมล็ดซึ่งจะพบแตกต่างกันไป
ในพืชแต่ละชนิด โดยมีคุณสมบัติที่โดดเด่น คือ มีกลิ่นหอมและ
ระเหยได้ง่ายที่อุณหภูมิปกติในปัจจุบันน้ ามันหอมระเหยมี
แนวโน้มที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น อย่างต่อเนื่องและมีบทบาท
อย่างกว้างขวางในวงการอุตสาหกรรม ทั้งทางด้านอุปโภคและ
บริโภค  คิดเป็นมูลค่าหลายพันล้านบาท ปัจจุบันประเทศไทยมี
โรงงานมากกว่า 200 โรงงาน ที่ต้องสั่งน้ ามันหอมระเหยและ
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กลิ่นต่างๆ เข้ามาเป็นองค์ประกอบในผลิตภัณฑ์ โดยในล าดับ
ต้นๆ ของน้ ามันหอมระเหยที่ใช้มากในอุสาหกรรมของไทยคือ 
น้ ามันหอมระเหยจากผลมะกรูด [1] 
 มะกรูดเป็นสมุนไพรที่น่าสนใจ อีกทั้งสามารถหาได้ง่าย
และมีราคาถูก ซึ่งสามารถพบเจอในแทบทุกๆ ครัวเรือนของ
ไทย โดยสรรพคุณของน้ ามันหอมระเหยมะกรูด (Bergamot 
oil) นั้น นอกจากจะมีสรรพคุณที่โดดเด่นในด้านการบ ารุงเส้น
ผมแล้วยังมีสรรพคุณท าให้รู้สึกสดช่ืน ผ่อนคลาย ช่วยบ าบัด
อาการหดหู่ช่วยบรรเทาอาการแมลงสัตว์กัดต่อย ป้องกันการ
ติดเชื้อและกระจายตัวของเชื้อโรค ใช้รักษาโรคผิวหนังได้หลาย
ชนิด นอกจากนี้ยังใช้ส าหรับป้องกันและไล่แมลงอีกด้วย โดย
สรรพคุณมากมายที่กล่าวมา รวมถึงทิศทางความต้องการใน
ท้องตลาดที่สูงอย่างต่อเนื่องร้อยละ 6.1 ต่อปี [2] ท าให้มะกรูด
มีความน่าสนใจในการศึกษาเพื่อเพิ่มปริมาณ และคุณภาพของ
น้ ามันหอมระเหยมะกรูด จากงานวิจัยต่างๆ ที่ผ่านมายังไม่มี
การบ่งช้ีที่ชัดเจนเกี่ยวกับผลกระทบหลักที่ส่งผลต่อปริมาณ
น้ ามันหอมระเหยมะกรูดโดยการใช้วิธีการออกแบบการทดลอง
แบบ 3 k  แฟกทอเรียล ด้วยเหตุนี้งานวิจัยนี้จึงเกิดขึ้นโดย
มุ่งเน้นศึกษาหา 2 ตัวแปรหลักที่ส่งผลต่อปริมาณน้ ามัน และ
ปริมาณของน้ ามันหอมระเหยมะกรูดที่ผลิตได้ อันได้แก่
อุณหภูมิในการกลั่นและขนาดการสับท่ีเหมาะสมของผลมะกรูด 
ทั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์
ต่อไปในอนาคต 

2. วิธีการศึกษา
          ในการวิจัยครั้งนี้ได้แบ่งขั้นตอนการด าเนินงานออกเป็น 
การศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  การออกแบบการ
ทดลอง การทดสอบและเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และ
สรุปการทดลอง แสดงดังในรูปที่ 1 

 

 

   รูปที ่1 ขั้นตอนการด าเนินการ 

2.1 เง่ือนไขการออกแบบการทดลอง 
ในการทดลองนี้ใช้เครื่องกลั่นน้ ามนัหอมระเหยจาก

มะกรูดแสดงในรูปที่ 2 โดยก าหนดเง่ือนไขการทดลองดังนี ้
การทดลองแบ่งเป็น 2 การทดลองโดย การทดลองที ่ 1 เป็น
การศึกษาตัวแปรควบคุมและการวิเคราะหผ์ลการทดลองด้วย 
โปรแกรมการวิเคราะห์ทางสถิต ิ (MiniTab Program) 
การทดลองที ่ 2 ประกอบด้วยการหาปรมิาณน้ ามันหอมระเหย
โดยน าตัวแปรควบคมุที่ดีท่ีสุดจากการทดลองที่ 1 มาทดลองซ้ า 
3 ครั้ง 

รูปที่ 2 โครงสร้างเครื่องกลั่นน้ ามนัหอมระเหยจากมะกรดู [3] 

2.2 การออกแบบการทดลอง [4] 
การทดลอง (Experiment) เปรียบได้กับ การทดสอบ 

(Test) หรืออาจจะนิยามการทดลองได้ว่า เป็นการทดสอบหรือ
ชุดการทดสอบที่มีกาเปลี่ยนแปลงกับตัวแปรขาเข้า  (Input 
Variable) ของกระบวนการหรือระบบ เพื่อการสังเกตหรือบ่งช้ี
ถึงการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นกับผลค าตอบขาออก (Output 
Response) ได้ 

รูปที ่3 แบบโดยทั่วไปของกระบวนการหรือระบบ 

เมื่อพิจารณาแบบจ าลองในรูป 3 พบว่ามีตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับ
ระบบอยู่สองแบบคือ ตัวแปรในประเภท x1, x2, … , xp ซึ่งเป็น
ตัวแปรที่สามารถควบคุมได้ และตัวแปรที่ไม่สามารถควบคุมได้ 

ศึกษาทฤษฎแีละงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ออกแบบการทดลอง 

ทดสอบและเก็บขอ้มูล 

วิเคราะห์ข้อมูล 

สรุปผลการทดลอง 

Full factorial Design 

ทดสอบซ้ า 3 ครั้งในแต่ละกรณ ี

ใช้ ANOVA และกราฟผลกระทบหลกั 
Main Effect Plot 
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z1, z2, … , zp ดังนั้น วัตถุประสงค์ของการทดลองก็อาจจะ
เกี่ยวข้องกับ  

1) หาตัวแปรที่มีผลมากที่สุดต่อค่าเอาท์พุท y
2) หาวิธีการก าหนดค่าของตัวแปร x ที่จะส่งผลให้เอาท์พุท y มี
ค่าตามที่ต้องการ 
3) หาวิธีการก าหนดค่าของตัวแปร x ที่จะส่งผลให้เอาท์พุท y มี
ค่าดีที่สุด 
4) หาวิธีการก าหนดค่าของตัวแปร x ที่จะช่วยให้การทดลองนั้น
ได้รับผลกระทบจากค่าของตัวแปรที่ไม่สามารถควบคมุได ้ z1, 
z2, … , zp น้อยที่สุด ด้วยเหตุนี้เอง ในการวางแผนและ
ด าเนินการทดลองใดๆ นั้น จ าเปน็จะต้องมีการเลือกใช้ กลยุทธ์
ของการทดลอง (Strategy of Experimentation) ให้
เหมาะสม ยกตัวอย่างเช่น การออกแบบการทดลองเชิงแฟกทอ
เรียล (Factorial Design) ซึ่งเป็นวิธีการที่ดีและไดร้ับความนยิม
อย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากการทดลองทีก่ าลัง
ศึกษาอยู่มีปัจจัย (Factor) ที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ 2 ปัจจัยขึ้นไปแล้ว 
ในกรณีเช่นนี้จะพบว่า การออกแบบการทดลองเชิงแฟกทอ
เรียล จะเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดซึ่งกลยุทธ์ของการ
ทดลองนี้มีอยู่มากมายหลายรูปแบบ ดังนั้นในงานวิจัยนี้จะ
กล่าวถึงเฉพาะกลยุทธ์ที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ีเท่านั้นได้แก ่
ก) การออกแบบการทดลองเชงิแฟกทอเรียล (Factorial 
Designs) ในทางปฏิบัติการทดลองส่วนใหญจ่ะเกี่ยวข้องกับ
การศึกษาถึงผลของปัจจัย (Factor) ตั้งแต่ 2 ปัจจัยขึ้นไป ซึ่งใน
กรณีเช่นนี้การออกแบบเชิงแฟกทอเรียลจะเป็นวิธีการทดลองที่
มีประสิทธิภาพสูงสุด การออกแบบการทดลองเชิงแฟกทอเรียล 
หมายถึง การทดลองที่พิจารณาถงึผลที่เกิดจากการรวมกันของ
ระดับ (Level) ของปัจจัยทั้งหมดที่เป็นไปได้ในการทดลองนั้น  
ตัวอย่างเช่น กรณีที่ม ี2 ปัจจัย คือปัจจัย A และ B ถ้าปัจจัย A 
ประกอบด้วย a ระดับ และปัจจยั B ประกอบด้วย b ระดับ 
ดังนั้นในการทดลอง 1 เรพลิเคต (Replicate คือ การท าซ้ า) 
จะประกอบด้วยการทดลองรวมปจัจัยทั้งหมด ab  
การทดลอง และเมื่อปัจจัยที่เกี่ยวข้องถูกน ามาจัดให้อยู่ใน
รูปแบบของการออกแบบเชิงแฟกทอเรียล จะกล่าวว่าปัจจัย
เหล่านี้มีการไขว้ (Crossed) ซึ่งกันและกัน ในการทดลองจะมี
ผลกระทบของปัจจัย คือ ผลกระทบหลัก (Main Effect) 
หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับผลตอบสนองที่เกิดจาก
การเปลี่ยนแปลงระดับของปัจจัยนั้นๆ และในบางการทดลอง 
อาจจะพบว่าเกิดการมีปฏิสัมพันธ์ (Interaction) ต่อกัน
ระหว่างปัจจัย หมายถึง ผลตอบสนองที่เกิดขึ้นในระดับต่างๆ
ของปัจจัยหนึ่งจะมีค่าไม่เท่ากันที่ระดับอื่นๆทั้งหมดของปัจจัย
อื่น หรืออีกนัยหนึ่งคือ ผลตอบสนองของปัจจัยหนึ่งจะขึ้นกับ
ระดับของปัจจัยอื่นๆนั่นเอง  

ข) การออกแบบการทดลองเชิงแฟกทอเรียลแบบสองระดับ (2k 
Factorial Designs) การออกแบบเชิงแฟกทอเรียลแบบ 2k คือ 
การออกแบบในกรณีที่มีปัจจัย k ปัจจัย ซึ่งแต่ละปัจจัย
ประกอบด้วย 2 ระดับ และใน 2 ระดับนี้จะแทนระดับ “สูง” 
หรือ ”ต่ า” ของปัจจัยหนึ่งๆ การทดลองใน 1 เรพลิเคตที่
สมบูรณ์ส าหรับการออกแบบเช่นนี้จะประกอบด้วยข้อมูลทั้งสิ้น 
2 × 2 ×…× 2 = 2k ข้อมูล การออกแบบเชิงแฟกทอเรียลแบบ 
2k ถูกน ามาใช้อย่างแพร่หลายเพื่อกรองปัจจัยที่มีอยู่จ านวนมาก
ให้เหลือน้อยลง ซึ่งมีประโยชน์มากต่องานทดลองในช่วง
เริ่มแรกเมื่อมีปัจจัยจ านวนมากที่ผู้วิจัยต้องการที่จะตรวจสอบ
ซึ่งการออกแบบเช่นนี้จะท าให้เกิดการทดลองจ านวนน้อยที่สุด
ที่สามารถจะท าได้ เพื่อศึกษาถึงผลของปัจจัยทั้ง k ชนิดได้อย่าง
บริบูรณ์ 

2.3 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิต ิ(The statistical analysis 
of the data)  

งานวิจัยเป็นงานที่ต้องค้นหาค าตอบโดยวิธีการที่
น่าเช่ือถือ ดังนั้นสถิติที่น ามาวิเคราะห์เพื่อแปรผลนั้นจะต้อง
แม่นย าน่าเช่ือถือด้วยเช่นเดียวกันจึงจะท าให้ผลของงานวิจัย
น่าเชื่อถือ ในงานวิจัยนีไ้ด้ท าการวิเคราะห์ผลการทดลองโดยใช้
หลักการดังนี้ 1) การตรวจสอบสมมติฐาน คือ ขั้นตอนในการ
ตรวจสอบค าตอบท่ีคาดการณ์ไว้ล่วงหน้าว่าจะตรงกับค าตอบที่
ได้จากข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาหรือไม่ การสมมติฐานที่ใช้กันอยู่
ในการวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ก) สมมติฐานในการ
วิจัย (Research Hypothesis) หรือสมมติฐานเชิงพรรณนา 
(Descriptive Hypothesis) เป็นสมมติฐานที่ผู้วิจัยเขียนในเชิง
พรรณนา หรือเขียนให้อยู่ในรูปของข้อความภาษาที่ใช้สื่อใน
การอธิบาย ข) สมมติฐานทางสถิติ (Statistical Hypothesis) 
เป็นสมมติฐานที่เขียนเป็นสัญลักษณ์ทางสถิติแทนค าอธิบาย
หรือค าพูด เพื่อให้สามารถทดสอบด้วยวิธีการทางสถิติได้
สมมติฐานทางสถิติ   2) การวิเคราะห์ความแปรปรวน 
(Analysis of Variance (ANOVA) ) การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนโดยทั่วไปจะใช้เพื่อวิเคราะห์ผลจากการทดลองเชิง 
แฟกทอเรียล ตัวอย่างเช่น การทดลองเชิงแฟกทอเรียลในกรณี
ที่มีปัจจัยที่จะท าการศึกษา 2 ปัจจัย คือ A และ B โดยปัจจัย A 
ประกอบด้วย a ระดับ และปัจจัย B ประกอบด้วย b ระดับ ซึ่ง
ทั้งหมดนี้ถูกจัดให้อยู่ในรูปของการออกแบบเชิงแฟกทอเรียล
นั่นคือ ในแต่ละ    เรพลิเคตของการทดลองจะประกอบด้วย
การทดลองร่วมปัจจัยทั้งหมด ab การทดลอง โดยปกติจะมี      
เรพลิเคตทั้งหมด n ครั้ง รูปแบบทั่วไปของการออกแบบเชิง
แฟกทอเรียล 2 ปัจจัยและมีการท าซ้ าทั้งหมด n ครั้ง วิธีการ
ทดสอบจะท าโดยอาศัยตารางการวิเคราะห์ความแปรปรวน  ซึ่ง
โดยทั่วไปตาราง ANOVA จะประกอบด้วย แหล่งความ
แปรปรวน (Source of variation), ผลรวมก าลังสอง [Sum of 
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square (SS)], องศาแห่งความอิสระ [Degrees of freedom 
(DF)], ค่าเฉลี่ยก าลังสอง [Mean squares (MS)] และ ค่า F (F 
value)  

3. ผลการศึกษาและการอภิปรายผล

งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อทดลองปัจจัยที่มีผลกระทบต่อ
ปริมาณน้ ามันหอมระเหย การวิเคราะห์ผลการทดลอง ใช้
โปรแกรมการวิเคราะหท์างสถิติ (Minitab) ในการออกแบบการ
ทดลองใช้การออกแบบการทดลองแบบ 3 k  แฟกทอเรียล ซึ่ง k 
คือ ปัจจัยที่ส่งผลต่อปริมาณน้ ามันหอมระเหยโดยปัจจัย และ
ระดับปัจจัยที่ท าการศึกษาแบ่งเป็น 2 ปัจจัยประกอบด้วย 
อุณหภูมิในการกลั่น (100, 110, 120˚C) และขนาดในการสับ 
(1, 2, 3 cm) โดยมีการก าหนดระดับปัจจัยเป็น 3 ระดับ (สูง,
กลาง,ต่ า) ดังแสดงในตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 ตัวแปรและระดับในการทดลอง 

จากการก าหนดระดับปัจจัยโดยใช้การออกแบบการ
ทดลองแบบ 3 k  แฟกทอเรียลนั้นรายละเอียดแสดงในตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 การออกแบบการทดลอง 
การ

ทดลอง 
อุณหภูม ิ

(˚C) 
ขนาด 
(cm) 

1 100 1 
2 100 2 
3 100 3 
4 110 1 
5 110 2 
6 110 3 
7 120 1 
8 120 2 
9 120 3 

การทดลองจึงเป็น 3 2 = 9 และในแต่ละการทดลองจะ
ท าซ้ า 3 ครั้ง รวมการทดลองทั้งหมดเป็น 27 การทดลอง 
รายละเอียดผลการทดลองแสดงในตารางที่ 3 

ตารางที่ 3 ผลการทดลอง 

กรณี
ที่ 

อุณหภูม ิ
(˚C) 

ขนาด 
(cm) 

ปริมาณ (ml) ปริมาณ
น้ ามันเฉลี่ย 

(ml) 
ครั้ง
ที่ 1 

ครัง้
ที่ 2 

ครั้ง
ที ่3 

1 100 1 11.6 12.1 12.3 12 0.3 
2 100 2 8.6 8.9 9.9 9.1 0.6 
3 100 3 6.5 7.2 7.6 7.1 0.5 
4 110 1 14.3 15 15.2 14.8 0.4 
5 110 2 9.1 10.3 10.6 10 0.7 
6 110 3 8.1 8.7 9.5 8.7 0.7 
7 120 1 18.4 20.1 19.9 19.4 0.9 
8 120 2 15.2 16.5 16.4 16 0.7 
9 120 3 13.1 13.2 13.6 13.3 0.2 

3.1 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) ของ
อุณหภูมิ และขนาดการสับ 

การทดลองนี้จะใช้วิธีกลั่นแบบใช้ไอน้ าการกลั่นโดยวิธีนี้จะ
ใช้ไอน้ าอิ่มตัวไหลผ่านมะกรดูโดยอุณหภูมิที่ใช้ในการทดลองได้
ก าหนดอุณหภูมิเป็น 3 ระดับคือที่อุณหภูมิ 100, 110 และ
120˚C โดยเมื่อวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติในส่วนของ
อุณหภูมมิีค่า  P-Value เท่ากับ 0.000 ซึ่งต่ ากว่า 0.05 จึง
กล่าวได้วา่อุณหภูมิของการทดลองในช่วงที่ก าหนดมีผลต่อการ
กลั่น และจากการทดลองพบว่าการสับขนาด 1 cm ให้ปริมาณ
น้ ามันหอมระเหยมากกว่าขนาดอืน่ๆเนื่องจากมีชิ้นเล็กไอน้ า
สามารถแทรกตัวเข้าไปในผิวที่มีน้ ามันของมะกรูดไดด้ีโดยมีค่า 
P-Value เท่ากับ 0.000 ซึ่งต่ ากว่า 0.05 จึงกล่าวได้ว่าขนาด
ของการสับมีค่านัยส าคญัทางสถิต ิ การประเมินตัวแบบมีค่า R-
Squared 98.10% เมื่อดูจากค่า จะเห็นได้ว่าตัวแบบมีความ
เหมาะสม จ านวนตัวแปรมีความเหมาะสมดังแสดงในตารางที่ 4 

ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน (A N O V A) 
Source DF Adj SS Adj MS F-

Value 
P-
Value 

Temp 2 227.610 113.805 276.32 0.000 
Size 2 151.167 75.584 183.52 0.000 
Temp*Size 4 4.168 1.042  2.53 0.076 
Error 18 7.413 0.412 
Total 26 390.359 
S = 0.641757   R-Squared = 98.10%  R-Squared (adj) = 
97.26% 

3.2 กราฟวิเคราะห์ส่วนตกค้าง 
จากการวิเคราะห์กราฟส่วนตกคา้งของปริมาณน้ ามันหอม

ระเหยจากการทดลองพบว่า Normal Probability Plot มีจุด
บนกราฟเรียงตัวเป็นลักษณะเส้นตรงแสดงว่าค่าเศษเหลือมีการ

ปัจจัย 
ระดับ
ปัจจัย 

ค่าระดับปัจจยั 

(-1) (0) (+1) 
ขนาด 3 1 cm 2 cm 3 cm 

อุณหภูม ิ 3 100 ˚C 110 ˚C 120 ˚C 
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กระจายแบบปกติ Versus Fits มีลักษณะกราฟกระจายตัว
แบบสุ่มสม่ าเสมอรอบค่าศูนย์ Versus Order มีลักษณะกราฟ
ที่ไม่แสดงแนวโน้มหรือรูปแบบใดๆ 

รูปที่ 4 กราฟวิเคราะห์ส่วนตกคา้ง 

จากการวิเคราะห์กราฟพบว่าปัจจัยทั้ง 2 ปัจจัย คือ 
อุณหภูมิ และขนาดการสับ มีผลต่อปัจจัยอิทธิพลหลักของการ
ทดลอง จากจุดสูงสุดแสดงถึงปัจจัยหลักท่ีมีผลกระทบมากที่สุด 
และจุดต่ าสุดแสดงถึงปัจจัยหลักที่มีผลกระทบน้อยสุด ซึ่งตัว
แปรที่มีผลกระทบกับปัจจัยมากที่สุดคือ อุณหภูมิที่ 120ºC 
และการสับที่ 1 cm เนื่องจากอุณหภูมิที่สูงส่งผลให้ไอน้ าที่
รวมตัวกับน้ ามันหอมระเหยไหลไปควบแน่นในถังควบแน่นได้
ดีกว่า และขนาด 1 cm มีขนาดเล็กกว่า ส่งผลต่อการแทรกตัว
ของไอน้ าท าให้ไอน้ าแทรกตัวพาน้ ามันหอมระเหยออกจาก
มะกรูดได้ดีกว่า 

รูปที่ 5 กราฟแสดงผลกระทบจากปัจจัยหลักของการทดลอง 

อุณหภูมิในการกลั่นท่ี 120˚C จะให้ปริมาณน้ ามันที่มากกว่า 
อุณหภูมิ 100, 110 ˚C ดังนั้นเพื่อก าหนดระดับปัจจัยที่
เหมาะสมเพื่อให้ได้ปริมาณน้ ามันหอมระเหยมากท่ีสุด จึงท า
การพิจารณาจากกราฟผลกระทบหลักแสดงดังรูปที่ 5 พบว่า 
ปัจจัยอุณหภูมิ คือ 120˚C และขนาด 1 cm ส่งผลให้ปริมาณ

การกลั่นน้ ามันหอมระเหยได้ปริมาณดีที่สดุ หลังจากนั้นได้ท า
การทดสอบหาปริมาณน้ ามันหอมระเหยซ้ าอีก 3 ครั้งเพื่อหา
ปริมาณการกลั่นน้ ามันหอมระเหยเฉลี่ย จากผลการทดลอง
พบว่า ได้ปริมาณน้ ามันหอมระเหยเฉลี่ย 19.4 ml รายละเอียด
ดังแสดงในตารางที ่5 

ตารางที่ 5 ผลการทดลองซ้ า 3 ครั้ง 

อุณหภูม ิ
(˚C) 

ขนาด 
(cm) 

ปริมาณ (ml) ปริมาณ
น้ ามันเฉลี่ย 

(ml) 
ครั้ง
ที่ 1 

ครั้ง
ที่ 2 

ครั้ง
ที่ 3 

120 1 19.7 19.1 19.3 19.4 

4. สรุปผลการทดลอง
 การทดลองการศึกษาปัจจัยทีส่่งผลต่อการกลั่นน้ ามันหอม
ระเหยจากมะกรูด ด้วยวิธีการออกแบบการทดลองเชิงแฟกทอ

เรียลแบบ
k3  โดยใช้เครื่องกลั่นน้ ามนัหอมระเหยแบบใช้ไอน้ า 

กลั่นน้ ามันมะกรูด โดยใช้ผลมะกรูดพันธเ์ปรี้ยวท่ีมีปริมาณ
น้ ามันหอมระเหยในผิวผลประมาณ 4% ซึ่งมากกว่ามะกรูด
พันธ์หวาน ในปริมาณ 5 kg ต่อ 1 ครั้งการทดลอง หันเป็น
ลักษณะรูปทรงสีเ่หลีย่มจตัุรสั ขนาด 1, 2, 3 cm กลั่นที่
อุณหภูมิ 100, 110, 120 ºC เมื่อได้ค่าจากการทดลองจะน าค่า
มาวิเคราะห์ผลโดยโปรแกรม Minitab โดยการสรุปผลสามารถ
สรุปเป็นประเด็นต่างๆดังนี ้

4.1 การวิเคราะห์ผลทางสถิติ จากการทดลอง การวิเคราะห์
ปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณน้ ามันมะกรูดจากเครื่องกลั่นด้วยการ

ออกแบบการทดลองเชิงแฟกทอเรยีลแบบ 
k3  ซึ่งมีการ

ออกแบบการทดลองโดยการก าหนดปัจจัยประกอบด้วย 
อุณหภูมิในการกลั่นน้ ามันหอมระเหยจากมะกรูด (100, 110, 
120ºC) และขนาดของการสับผลมะกรูดที่ใช้ในการกลั่นน้ ามัน
หอมระเหย (1, 2, 3 cm) เพื่อยืนยันผลการทดลองจึงทดลอง
ซ้ าอีก 3 ครั้งผลจากการวิเคราะห์ทางสถิติพบว่า การทดสอบ
สมมติฐาน อุณหภูมิในการกลั่นน้ ามันมะกรูด มีค่า P-value 
0.000 หมายความว่า สมมติฐานถูกยอมรับหรือเป็นจริง 
อุณหภูมมิีผลต่อปริมาณน้ ามันมะกรูด ในขณะที่การทดสอบ
สมมติฐาน ขนาดของการสับผลมะกรูด มีค่า P-value 0.000 
หมายความว่า สมมติฐานถูกยอมรับหรือเป็นจริง ขนาดมีผลต่อ
ปริมาณน้ ามันมะกรดู การประเมินตัวแบบมีค่า R-Squared 
98.10% เมื่อดูจากค่าจะเห็นได้ว่าการออกแบบการทดลองมี
ความเหมาะสม จ านวนตัวแปรมคีวามเหมาะสม ที่จะวิเคราะห์
ผลและหาคา่ปัจจัยที่ดีทีสุ่ดได ้

การประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสกลนคร ครั้งที่ 1 

17 – 19 พฤษภาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

A-43



4.2 พิจารณาผลจากปัจจัยอทิธิพลหลัก มีแนวโน้มว่า 
อุณหภูมิที่ 120ºC และขนาด 1 cm ได้ปริมาณน้ ามันมะกรูด
มากที่สุด  
4.3 พิจารณาจากปัจจัยอิทธิพลร่วม โดยใช้อุณหภมูิเป็นหลัก 
ปริมาณน้ ามันมากท่ีสุด อุณหภูมทิี่ 120ºC และขนาด 1 cm 
ปริมาณน้ ามันอันดับที่ 2 อุณหภมูิที่ 120ºC และขนาด 2 cm 
และปรมิาณน้ ามันอันดับที่ 3 อุณหภูมิที่ 110ºC และขนาด 1 
cm   
4.4 พิจารณาจากการวิเคราะห์กราฟส่วนตกค้าง ของปริมาณ
น้ ามันหอมระเหยจากการทดลองพบว่า Normal Probability 
Plot มีจุดบนกราฟเรียงตัวเป็นลกัษณะเส้นตรงแสดงว่าค่าเศษ
เหลือมีการกระจายแบบปกติ Versus Fits มีลักษณะกราฟ
กระจายตัวแบบสุม่สม่ าเสมอรอบค่าศูนย์ Versus Order มี
ลักษณะกราฟท่ีไม่แสดงแนวโนม้หรือรูปแบบใดๆ แสดงว่าการ
สรุปผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนน้ันเป็นไปอย่างมีเหตผุล
ทางสถิติ จากการทดลองพบว่าอุณหภมูิที่ 120ºC และขนาด 1 
cm ได้ปริมาณน้ ามันหอมระเหยมากที่สุดเฉลี่ย คือ 19.4 ml 
ต่อมะกรดู 5 kg เนื่องจากอุณหภูมิที่สูงส่งผลใหไ้อน้ าที่รวมตัว
กับน้ ามันหอมระเหยไหลไปควบแน่นในถังควบแน่นได้ดีกว่า 
และขนาด 1 cm มีขนาดเล็กกว่า ส่งผลต่อการแทรกตัวของไอ
น้ าท าให้ไอน้ าแทรกตัวพาน้ ามันหอมระเหยออกจากมะกรูดได้
ดีกว่า 
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การพัฒนาเครื่องคัดแยกเมล็ดทานตะวันขนาดกลางสําหรับชุมชน 
Development of Sunflower Seed Separating Machine  

โชติวุฒิ ประสพสุข1, และ ภาณุวัฒน. หุ/นพงษ.1,* 

1 สาขาเทคโนโลยีเคร่ืองกล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตรี 
321 ตําบลทะเลชุบศร อําเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 

*ผู:ติดต/อ: sompop2525@gmail.com

บทคัดย�อ 
งานวิจัยน้ีได:สร:างและศึกษาสมรรถนะการทํางานของเครื่องแยกเมล็ดทานตะวัน ซึ่งสามารถแยกขนาดของเมล็ดทานตะวัน

ได: 3 ขนาดพร:อมกัน ซึ่งเปLนขนาดท่ีขายตามท:องตลาด โดยแบ/งขนาดของเมล็ดทานตะวันเปLนดังน้ี เมล็ดขนาดเล็กมีขนาด 3-4 
มิลลิเมตร เมล็ดขนาดกลางมีขนาด 4-5 มิลลิเมตร และเมล็ดขนาดใหญ/มีขนาด 5 มิลลิเมตรข้ึนไป โดยศึกษาความลาดเอียงของ
เครื่องคัดแยกเมล็ดทานตะวันแบ/งเปLน 3 ระดับได:แก/ 5 องศา 10 องศา และ 15 องศา และอัตราการหมุนของเครื่องคัดแยกท่ี
ความเร็วรอบ 20, 30, 40 และ 50 รอบต/อนาที จากการทดสอบพบว/า ความเร็วรอบท่ีเหมาะสมท่ีสุดคือ 30 รอบต/อนาที และ
ความลาดเอียงท่ี 10 องศา ซึ่งแยกขนาดของเมล็ดทานตะวันได:มากท่ีสุด คือขนาดเล็กจํานวน 0.1 กิโลกรัม ขนาดกลางจํานวน 0.6 
กิโลกรัมและ ขนาดใหญ/ 9.3 กิโลกรัม โดยใช:เวลา 6.37 นาที 
คําหลัก: เมล็ดทานตะวัน, คัดแยก, สมรรถนะ.   

Abstract 
This research has generated and studied the performance of sunflower seeds separator. The size of 

sunflower seeds can be divided into 3 sizes at the same time, which is the size sold in the market. The size of 
sunflower seeds is as follows. Small seeds are 3-4 mm long. Medium seeds are 4-5 mm long and large seeds 
are 5 mm. The slope of the sunflower seeder was divided into 3 levels: 5 degrees, 10 degrees and 15 degrees, 
and rotational speed of the screening machine at 20, 30, 40 and 50 rpm. The three optimum tipping speeds 
were 30 rpm and the slop is 10 degree, which separated the maximum sunflower seed size. It is small, 0.1 kg 
medium, 0.6 kg and large 9.3 kg, it takes 6.37 minutes. 
Keywords: Suflower seeds, separator, performance.  

1. บทนํา
ทานตะวันเปLนพืชนํ้ามันท่ีมีบทบาทสําคัญอันดับ 3 ของ

โลก รองลงมาจากถ่ัวเหลืองและปาล.มนํ้ามัน ประเทศไทยมี
ความต:องการใช:เมล็ดทานตะวันเพ่ือสกัดนํ้ามันมากกว/าปcละ 
100,00 ตัน ดอกทานตะวันสามารถนํามาทําประโยชน.ได:อย/าง
หลากหลาย จากการสํารวจของกรมส/งเสริมการเกษตรพบว/า มี
ความต:องการเมล็ดทานตะวันเพ่ือแยกเปLนนํ้ามนทานตะวัน
ประมาณ 30,000 ตัน กากเมล็ดทานตะวันประมาณ 90,000 
ตัน เมล็ดทานตะวันเพ่ือขบเค้ียวประมาณ 1,000 ตัน และ
เมล็ดพันธุ.ประมาณ 500 – 1,000 ตัน [1] โดยพ้ืนท่ีท่ีทําการ
ปลูกดอกทานตะวันได:แก/บริเวณภาคกลางตอนล/าง และ
จังหวัดลพบุรีก็เปLนหน่ึงในจังหวัดท่ีมีการปลูกทานตะวันอย/าง
แพร/หลายและเปLนจํานวนมาก แม:ความต:องการของผลิตภัณฑ.
จากเมล็ดทานตะวนมีมาก แต/รายได:จากการปลูกเมล็ด
ทานตะวันของเกษตรกรในจังหวัดลพบุรีก็ยังคงมีรายได:น:อย

กว/าท่ีควร ซึ่งเปLนผลมาจากลักษณะการปลูกและการเก็บเก่ียว
ของเกษตรกรในจังหวัดลพบุรียังเปLนแบบเดิม คือทําการขาย
แบบเหมารวม ไม/มีการคัดแยกขนาดของเมล็ดท่ีไม/ได:มาตรฐาน 
เพ่ือเปLนการแก:ปiญหาให:เกษตรกรท่ีปลูกทานตะวันในจังหวัด
ลพบุรี ผู:วิจัยจึงได:มีแนวคิดในการสร:างเครื่องคัดแยกเมล็ด
ทานตะวัน ในลักษณะกงล:อหมุน มีตะแกรงขนาดรูต/างกัน 
จํานวน 3 ขนาดเพ่ือใช:คัดแยกขนาดของเมล็ด โดยมีมอเตอร.
ไฟฟkาเปLนต:นกําลัง โดยใช:แรงเหว่ียงให:เมล็ดทานตะวันหลุดเข:า
ไปในขนาดรูตะแกรงท่ีต:องการ ซึ่งเรื่องคัดแยกเมล็ดทานตะวัน
น้ีจะช/วยลดเวลาในการคัดแยก รวมถึงการใช:แรงงานคนและ
เปLนการเพ่ิมมูลค/าของผลิตภัณฑ.ได:อีกด:วย ท้ังน้ีผู: วิจัยได:
ทําการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวข:องเพ่ือศึกษาการสร:างเครื่องคัด
แยกดังน้ี  

อดุลย. องสารา. [2] สร:างเครื่องใช:มอเตอร.ท่ีมีขนาด 
1 แรงม:า เปLนต:นกําลังในการทํางานของเครื่องคัดแยกเมล็ด
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ทานตะวัน ขนาดของเครื่องคือ 0.75 เมตร × 1.50 เมตร × 
1.40 เมตรใช:แรงจากมอเตอร.มาหมุนเพลาลูกเบ้ียวเพ่ือเขย/า
ตะแกรงมาทําการทดลองว/าการคัดจะใช: เวลาก่ีนาทีในการ
ทดลองใช:เมล็ดทานตะวันท่ีมีนํ้าหนักตั้งแต/ 5, 10 และ 15 
กิโลกรัมผลจากการทดลองเมล็ดทานตะวันท่ีมี นํ้าหนัก 5 
กิโลกรัม ใช:เวลา 3.20 นาที 10 กิโลกรัม ใช:เวลา 5.10 นาที 
และ 15 กิโลกรัม ใช:เวลา 7.15 นาที 

ณัฐกรณ  ช่ืนขําและคณะ.[3]  ได: ทําการ ศึกษาผล
ของปiจจัยท่ีมีต/อสมรรถนะและเปรียบเทียบชุดกะเทาะเปลือก
เมล็ดทานตะวันแบบใช:แรงเหว่ียง  ปiจจัยท่ีทําการศึกษาได:แก/
อัตราการปkอนเมล็ดชนิดผนังมาเปmากระทบเมล็ดความเร็วรอบ
จานเหว่ียงพบว/า เครื่องกะเทาะเมล็ดทานตะวันแบบแรงเหว่ียง
กนเพลาแนวนอนท่ีผนังเปmากระทบเปLนพ้ืนเหล็กวัสดุรอง
กระทบเมล็ดเหมาะสมท่ีสุดท่ีอัตราการปkอนเมล็ด 100 กิโลกรัม
ต/อช่ัวโมงเปLนอัตราการปkอนท่ีเหมาะสมท่ีสุดและท่ีความเร็ว
จานเหว่ียงกะเทาะเมล็ด 1400 รอบต/อนาทีเปLนความเร็วจาน
เหว่ียงท่ีเหมาะสมสําหรับการกะเทาะเมล็ดทานตะวัน มี
ประสิทธิภาพการกะเทาะเฉลี่ย 36.52 เปอร.เซ็นต. คิดเปLน
เปอร.เซ็นต.เมล็ดกะเทาะเฉลี่ย 76.61 เปอร.เซ็นต.  ซึ่งเกิดจาก
เปอร.เซ็นต.รวมของเปอร.เซ็นต.กะเทาะได:เมล็ดเต็มเฉลี่ย 68.02 
เปอร.เซ็นต. รวมกับเปอร.เซ็นต.เมล็ดในการกะเทาะแตกหัก
เล็กน:อยเฉลี่ย 8.59 เปอร.เซ็นต.  ส/วนเครื่องกะเทาะเมล็ด
ทานตะวันแบบแรงเหว่ียงแกนเพลาแนวตั้งท่ีผนังเปkากระทบ
เปLนพ้ืนท่ีเหล็กเปLนวัสดุรองกระทบเมล็ดท่ีเหมาะสมท่ีสุด  ท่ี
อัตราการปkอนเมล็ด 125 กิโลกรัมต/อช่ัวโมง เปLนอัตราการปkอน
ท่ีเหมาะสมท่ีสุดและความเร็วจานเหว่ียงกะเทาะเมล็ด 1600 
รอบต/อนาทีเปLนความเร็วของจานเหว่ียงท่ีเหมาะสมสําหรับการ
กะเทาะเมล็ดทานตะวันคิดเปLนเปอร.เซ็นต.กะเทาะเมล็ด 24.36 
เปอร. เซ็นต.  คิดเปLนเปอร. เซ็นต.กะเทาะจําหน/าย 88.68 
เปอร.เซ็นต. ซึ่งเกิดจากเปอร.เซ็นต.รวมของเปอร.เซ็นต.กะเทาะได:
เต็มเมล็ดเฉลี่ย 84.8 เปอร.เซ็นต. รวมกับเมล็ดเปอร.เซ็นต.เมล็ด
ในท่ีกะเทาะแตกหักเล็กน:อยเฉลี่ย 3.85 เปอร.เซ็นต. 

2. ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข<อง
2.1 ดอกทานตะวัน 

ทานตะวัน ช่ือวิทยาศาสตร. Helianthus annuus L.
จัดอยู/ในวงศ.ทานตะวัน (ASTERACEAE หรือCOMPOSITAE)
สมุนไพรทานตะวัน มีช่ือท:องถ่ินอ่ืน ๆ ว/า บัวทอง บัวตอง 
ทานตะวัน (ภาคเหนือ), บัวผัด บัวทอง (ภาคตะวันตกเฉียง
เหนือ ), ชอนตะวัน ทานตะวัน (ภาคกลาง), ทานหวัน (ภาคใต:), 
เซี่ยงยื่อขุยเซี่ยงยื้อขุย (จีนกลาง), เหี่ยงหยิกขุ:ย (จีนแต:จิ๋ว) เปLน
ต:นการท่ีได:ช่ือว/า “ทานตะวัน” น่ันเปLนเพราะลักษณะการหัน
ของช/อดอกและใบน้ัน จะหันไปในทางทิศของดวงอาทิตย. โดย
ในตอนเช:าจะหันไปทางทิศตะวันออก และในช/วงเย็นจะหันไป

ทางทิศตะวันตกตามดวงอาทิตย. แต/การหันจะลดน:อยลงเรื่อยๆ
หลังการการผสมเกสรแล:วไปจนถึงช/วงดอกแก/ ซึ่งช/อดอกจะหัน
ไปทางทิศตะวันออกเสมอ ลักษณะของเมล็ดทานตะวันมี
ลักษณะเปLนทรงคล:ายหยดนํ้า ด:านบนเรียวแหลม ซึ่งขนาดของ
เมล็ดจะนําไปถูกใช:แตกต/างกันไป [4] 

รูปท่ี 1 ลักษณะของเมล็ดทานตะวัน [5] 
2.2 ลักษณะตะแกรงรู 

คุณสมบัติทางกายภาพของวัสดุเกษตร สามารถนํามา
เปLนเกณฑ.ในการคัดแยกเอาสิ่งไม/พึงประสงค.ออกจากสิ่งท่ีเรา
ไม/ต:องการได: โดยคุณสมบัติทางกายภาพเหล/าน้ันได:แก/เมล็ดท่ี
มีความกว:างและความหนาต/างกันแยกออกจากกันด:วยตะแกรง
ท่ีมีรูกลม (round holescreen) และตะแกรงรูรี (oblong 
screen) ตามลําดับ 

รูปท่ี 2 ลักษณะของตะแกรงลักษณะต/างๆ [6] 

3. การดําเนินการวิจัย
3.1 การออกแบบการทดลอง 

รูปท่ี 3 แสดงข้ันตอนการดาํเนินการวิจัย 
3.2 การดําเนินงาน 
3.2.1การออกแบบเคร่ืองคัดแยกเมล็ดทานตะวัน 
ช้ินส/วนท่ีสําคัญของเครื่องแยกเมลดทานตะวันประกอบด:วย 

1. เพลา เพ่ือโครงสร:างท่ีเหมาะสมต/อเครื่องคัดแยกเมล็ด
ทานตะวัน 
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2. ตะแกรง เพ่ือให:ได:ตามขนาดท่ีต:องการของ
3. มอเตอร. เพ่ือจ/ายพลังงานให:ต/อระบบ
4. เกียร. (อัดตราทด) เพ่ือทดรอบการทํางานให:มี

ประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค. 
3.3 สCวนประกอบตCางๆ ของเคร่ืองคัดแยกเมล็ดทานตะวัน

รูปท่ี 4 ส/วนประกอบของเครื่องคัดเมล็ดทานตะวัน
1. ถาดรองรับเมล็ดทานตะวัน 
2. โครงสร:างเครื่องคัดแยกเมลด็ทานตะวัน
3. มอเตอร.  
4. เกียร.ทดรอบเครื่องคัดแยกเมลด็ทานตะวัน
5. สายพาน
6. ตะแกรงคัดแยกเมลด็ทานตะวัน

รูปท่ี 5 เครื่องคัดเมล็ดทานตะวัน
4. ผลการทดลอง
4.1 ผลการทดลองของเคร่ืองคัดแยกเมล็ดทานตะวัน
ตารางท่ี 4.1 ผลการทดสอบการทํางานของเครื่องคัดแยกเมล็ด
ทานตะวันในการคัดแยกเมล็ดทานตะวันจํานวน
ความเร็วรอบ 20 รอบ/นาที 

ความเอียง 
(องศา) 

ขนาด 
เล็ก
(กก.) 

กลาง 
(กก.) 

5 0.2 1 
10 0.1 0.9 
15 0.1 0.5 

6 

2 

1 

3 

ับชาติ
าชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

เพ่ือให:ได:ตามขนาดท่ีต:องการของท:องตลาด 
มอเตอร. เพ่ือจ/ายพลังงานให:ต/อระบบ

เพ่ือทดรอบการทํางานให:มี

สCวนประกอบตCางๆ ของเคร่ืองคัดแยกเมล็ดทานตะวัน 

ส/วนประกอบของเครื่องคัดเมล็ดทานตะวัน 

โครงสร:างเครื่องคัดแยกเมลด็ทานตะวัน

เกียร.ทดรอบเครื่องคัดแยกเมลด็ทานตะวัน

ตะแกรงคัดแยกเมลด็ทานตะวัน

เครื่องคัดเมล็ดทานตะวัน 

ของเคร่ืองคัดแยกเมล็ดทานตะวัน 
ผลการทดสอบการทํางานของเครื่องคัดแยกเมล็ด

ทานตะวันในการคัดแยกเมล็ดทานตะวันจํานวน 10 กิโลกรัมใน

เวลา 
(นาที) ใหญ/ 

(กก.) 
8.8 15.50 
9 14.00 

9.4 12.05 

รูปท่ี 6 การคัดแยกเมลด็ทานตะวันจํานวน
ความเร็วรอบ 2

จากการทดลองพบว/า ผลของการคัดแยกเมล็ด
ทานตะวัน จํานวน 10 กิโลกรัม ท่ีระดับความเอียง และขนาด
ของเมล็ดท้ัง 3 ช/วง ปรากฏว/าท่ีความเอียง
ของเมล็ดทานตะวันขนาดใหญ/ มีค/า นํ้าหนักเท/ากับ
กิโลกรัม โดยใช:เวลาในการแยกเมล็ดทานตะวันอยู/ท่ี
นาที และท่ีขนาดกลาง-เล็ก จะมีค/านํ้าหนักเท/ากับ
ตามลําดับ ซึ่งผลรองลงมาท่ีระดับความเอียงท่ี
องศา จะพบว/าเมล็ดทานตะวันขนาดใหญ/
คัดมากกว/ากรณีขนาดกลางและเล็ก โดยมีค/านํ้าหนักเท/ากับ
และ 9.4 กิโลกรัมตามลําดับ และใช:เวลาอยู/ ท่ี
12.05 นาทีตามลําดับ 
ตารางท่ี 4.2 ผลการทดสอบการทํางานของเครื่องคัดแยกเมล็ด
ทานตะวันในการคัดแยกเมล็ดทานตะวันจํานวน
ความเร็วรอบ 30 รอบ/นาที 

ความเอียง 
(องศา) 

ขนาด
เล็ก 

 (กก.) 
กลาง
 (กก.)

5 0.1 0.8 
10 0.1 0.6 
15 0.1 0.5 

รูปท่ี 7 การคัดแยกเมลด็ทานตะวันจํานวน
ความเร็วรอบ 30

5 4 

ร
มหาวิทยาเทคโนโล

การคัดแยกเมลด็ทานตะวันจํานวน 10 กิโลกรัมใน
20 รอบ/นาที 

จากการทดลองพบว/า ผลของการคัดแยกเมล็ด
กิโลกรัม ท่ีระดับความเอียง และขนาด

ช/วง ปรากฏว/าท่ีความเอียง  (5 องศา) ขนาด
ของเมล็ดทานตะวันขนาดใหญ/  มีค/า นํ้าหนักเท/ากับ 8.8 
กิโลกรัม โดยใช:เวลาในการแยกเมล็ดทานตะวันอยู/ท่ี 15.50 

เล็ก จะมีค/านํ้าหนักเท/ากับ 1 และ 0.2 
ตามลําดับ ซึ่งผลรองลงมาท่ีระดับความเอียงท่ี 10 และ 15 
องศา จะพบว/าเมล็ดทานตะวันขนาดใหญ/ยังคงได:จํานวนในการ
คัดมากกว/ากรณีขนาดกลางและเล็ก โดยมีค/านํ้าหนักเท/ากับ 9 

กิโลกรัมตามลําดับ และใช:เวลาอยู/ ท่ี 14.00 และ 

ผลการทดสอบการทํางานของเครื่องคัดแยกเมล็ด
ทานตะวันในการคัดแยกเมล็ดทานตะวันจํานวน 10 กิโลกรัมใน

ขนาด 
เวลา 
(นาที) กลาง 

) 
ใหญ/ 
(กก.) 

9 14.00 
9.3 6.37 
9.4 6.20 

การคัดแยกเมลด็ทานตะวันจํานวน 10 กิโลกรัมใน
30 รอบ/นาที 
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จากการทดลองพบว/า ผลของการคัดแยกเมล็ดทานตะวัน 
จํานวน 10 กิโลกรัม ท่ีระดับความเอียง และขนาดของเมล็ดท้ัง 
3 ช/วง ปรากฏว/า ท่ีความเอียง 5 องศา ขนาดของเมล็ด
ทานตะวันขนาดใหญ/ มีค/านํ้าหนักเท/ากับ 9 กิโลกรัม โดยใช:
เวลาในการแยกเมล็ดทานตะวันอยู/ท่ี 14.00 นาที และท่ีขนาด
กลาง-เล็ก จะมีค/านํ้าหนักเท/ากับ 0.8 และ 0.1 ตามลําดับ ซึ่ง
ผลรองลงมาท่ีระดับความเอียงท่ี 10 และ 15 องศา จะพบว/า
เมล็ดทานตะวันขนาดใหญ/ยังคงได:จํานวนในการคัดมากกว/า
กรณีขนาดกลางและเล็ก โดยมีค/าน:าหนักเท/ากับ 9.3 และ 9.4 
กิโลกรัมตามลาดับ และใช:เวลาอยู/ท่ี 6.37 และ 6.42 นาที 
ตารางท่ี 4.3 ผลการทดสอบการทํางานของเครื่องคัดแยกเมล็ด
ทานตะวันในการคัดแยกเมล็ดทานตะวันจํานวน 10 กิโลกรัมใน
ความเร็วรอบ 40 รอบ/นาที 

ความเอียง 
(องศา) 

ขนาด 
เวลา 
(นาที) เล็ก 

 (กก.) 
กลาง 
 (กก.) 

ใหญ/ 
 (กก.) 

5 0 0.8 9.2 10.25 
10 0 0.7 9.3 9.45 
15 0 0.5 9.5 8.00 

รูปท่ี 8 การคัดแยกเมลด็ทานตะวันจํานวน 10 กิโลกรัมใน
ความเร็วรอบ 40 รอบ/นาที 

จากการทดลองพบว/า ผลของการคัดแยกเมล็ด
ทานตะวัน จํานวน 10 กิโลกรัม ท่ีระดับความเอียง และขนาด
ของเมล็ดท้ัง 3 ช/วง ปรากฏว/าท่ีความเอียง 5 องศา ขนาดของ
เมล็ดทานตะวันขนาดใหญ/ มีค/านํ้าหนักเท/ากับ 9.2 กิโลกรัม 
โดยใช:เวลาในการแยกเมล็ดทานตะวันอยู/ท่ี 10.25 นาที และท่ี
ขนาดกลาง-เล็ก จะมีค/าน:าหนักเท/ากับ 0.8 และ 0 ตามลําดับ 
ซึ่งผลรองลงมาท่ีระดับความเอียงท่ี 10 และ 15 องศา จะพบว/า
เมล็ดทานตะวันขนาดใหญ/ยังคงได:จานวนในการคัดมากกว/า
กรณีขนาดกลางและเล็ก โดยมีค/าน:าหนักเท/ากับ 9.3 และ 9.5 
กิโลกรัมตามลาดับ และใช:เวลาอยู/ท่ี 9.45 และ 8.00 นาที  
ตารางท่ี 4.4 ผลการทดสอบการทํางานของเครื่องคัดแยกเมล็ด
ทานตะวันในการคัดแยกเมล็ดทานตะวันจํานวน 10 กิโลกรัมใน
ความเร็วรอบ 50 รอบ/นาที 

ความเอียง 
(องศา) 

ขนาด 
เวลา 
(นาที) เล็ก 

 (กก.) 
กลาง 
 (กก.) 

ใหญ/ 
 (กก.) 

5 0 1 9.0 7.3 
10 0 0.9 9.1 7.1 
15 0 0.7 9.3 6.3 

รูปท่ี 9 การคัดแยกเมลด็ทานตะวันจํานวน 10 กิโลกรัมใน
ความเร็วรอบ 50 รอบ/นาที 

จากการทดลองพบว/า ผลของการคัดแยกเมล็ด
ทานตะวัน จํานวน 10 กิโลกรัม ท่ีระดับความเอียง และขนาด
ของเมล็ดท้ัง 3 ช/วง ปรากฏว/าท่ีความเอียง 5 องศา ขนาดของ
เมล็ดทานตะวันขนาดใหญ/ มีค/านํ้าหนักเท/ากับ 9 กิโลกรัม โดย
ใช:เวลาในการแยกเมล็ดทานตะวันอยู/ท่ี 7.30 นาที และท่ีขนาด
กลาง-เล็ก จะมีค/านํ้าหนักเท/ากับ 1 และ 0 ตามลําดับ ซึ่งผล
รองลงมาท่ีระดับความเอียงท่ี 10 และ 15 องศา จะพบว/าเมล็ด
ทานตะวันขนาดใหญ/ยังคงได:จํานวนในการคัดมากกว/ากรณี
ขนาดกลางและเล็ก โดยมีค/าน:าหนักเท/ากับ 9.1 และ 9.3 
กิโลกรัมตามลาดับ และใช:เวลาอยู/ท่ี 7.10 และ 6.30 นาที  
5.สรุปผลการทดลอง 

จากการทดลองเครื่องแยกเมล็ดทานตะวันพบว/า
ความเร็วรอบท่ี 20 และ 30 น้ัน จํานวนของเมล็ดแต/ละขนาด
และแต/ละองศา มีจํานวนใกล:เคียงกัน แต/ระยะเวลาของ
ความเร็วรอบท่ี 30 รอบ/นาทีน้ันน:อยกว/า และเมื่อพิจารณาท่ี
ความเร็วรอบ 40 และ 50 รอบ/นาทีน้ัน จะเห็นได:ว/าไม/
สามารถคัดเมล็ดขนาดเล็กได: เลย ดั ง น้ันเมื่ อพิจารณา
องค.ประกอบท้ังหมดแล:วจึงสามารถสรุปว/าความเร็วรอบท่ี
เหมาะสมต/อการคัดขนาดท้ัง 3 ขนาดคือ 30 รอบต/อนาที และ
ความลาดเอียงท่ี 10 องศา โดยวัดจากปริมาณของเมล็ดหลัง
การคัดและระยะเวลาท่ีสั้น รวมถึงความเสียหายของเมล็ด
ทานตะวันท่ีน:อยท่ีสุดของความเร็วรอบอ่ืนๆอีกด:วย ท้ังน้ีผู:วิจัย
มีข:อเสนอแนะในการเพ่ิมประสิทธิภาพด:วยการติดพัดลม
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ด:านล/างเพ่ือเปmาฝุmนละอองหรือเศษเมล็ดท่ีติดตามรูของตะแกรง
ซึ่งเปLนเหตุให:ประสิทธิภาพลดลง 
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ฉนวนกันความร้อนจากวัสดุเหลือทิ้ง กรณีศึกษาฉนวน พี.อี.โฟม 
Wall Insulation Type Useless P.E.Foam 

นายณัฐวัฒน์ ปุ่มเปา้ 

สาขาเทคโนโลยอีาคาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
E-mail:Otto-arch6@hotmail.com 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาเปรียบเทียบฉนวนกันความร้อนจากวัสดุเหลือทิ้ง ประเภทแผ่นฉนวนกันความร้อน ด้วยกรรมวิธีที่

สามารถท าได้เอง เพื่อให้ได้วัสดุที่มีคุณสมบัติในการต้านทานความร้อนได้ดี ราคาถูก น ากลับมาทดสอบเพื่อให้เห็นประสิทธิภาพใน
การใช้งานจากวัสดุเหลือท้ิงของแผ่นฉนวนกันความร้อนประเภทพี.อี.โฟม 

โดยการศึกษาทดสอบเปรียบเทียบในรูปแบบที่แตกต่างกัน โดยก าหนดตัวแปรในการทดสอบที่ต่างกันของแต่ละข้อจ ากัด 
ซึ่งเกณฑ์การทดสอบจะใช้ในช่วงเวลาที่ต่างกัน เพื่อหาผลต่างของแผ่นฉนวนกันความร้อน โดยผลของการทดสอบจะอธิบายด้วย
การเปรียบเทียบอย่างง่าย อธิบายเป็นช่วงเวลา 

ผลการวิจัยพบว่า คุณสมบัติในการต้านทานความร้อนเฉลี่ยดีที่สุดในแต่ละช่วงเวลาของกล่องทดลองเศษฉนวนพี.อี.โฟม
ทั้ง4กล่อง พบว่าอุณหภูมิภายในกล่องทดลองในช่วงเวลากลางวันกล่องทดลองเศษฉนวนพี.อี.โฟมแปะติดรอบกล่องมีความสามารถ
ในการลดการส่งผ่านความร้อนจากภายนอกสู่ภายในอาคารได้ดีที่สุด โดยในช่วงบ่ายกล่องทดลองเศษฉนวนพี.อี.โฟมอัดแน่นเต็ม
กล่องมีความสามารถในการลดการส่งผ่านความร้อนจากภายนอกสู่ภายในอาคารได้ดีที่สุด แต่ช่วงเย็นถึงช่วงกลางคืนกล่องทดลอง
กล่องเปล่ามีความสามารถในการลดการสง่ผ่านความร้อนจากภายนอกสู่ภายในอาคารไดด้ีที่สุด มีการคายความร้อนที่รวดเร็ว ท าให้
อุณหภูมิภายในกล่องเย็น การศึกษานี้จึงสามารถสรุปผลได้ว่าเศษฉนวนพี.อี.โฟมอัดแน่นเต็มกล่อง และเศษฉนวนพี.อี.โฟมแปะติด 
รอบกล่อง มีแนวโน้มที่ดีต่อการพัฒนาผลิตเพื่อน ามาใช้เพื่อลดการส่งผ่านความร้อนสู่ตัวอาคาร ท้ังยังเป็นการน าเศษฉนวนพี.อี.โฟม
ที่เป็นปัญหาขยะที่มีจ านวนมากและมีกระบวนการย่อยสลายที่ยาก มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป 

ค ำหลัก: ฉนวนกันความร้อน , พี.อี.โฟม , วัสดุเหลือท้ิง 

Abstract 
This research is a comparative study of insulation from waste material. Sheet insulation is process 

that can be done to obtain materials capable of resisting heat is reused to test the efficiency of the use of 
waste sheets of insulation, type P. E. Foam. The comparison and probe are different forms,the variables in the 
experiment at different times of the restrictions.  

The test criteria will be used during different times to find the difference between the sheets of 
insulation. The results of the test will be explained with a simple analogy to describe the time 

The research found that the ability to resist heat, the best time in each of the experimental chip 
insulation p. E., The 4 foam box. Experiments showed that the temperature inside the box during daylight 
hours, the experimental chip insulation p. E., Foam stick the box with the ability to reduce heat transmission 
from the exterior to the interior of the building was the best. In the afternoon, the experimental chip 
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insulation P. E., Foam box packed full with the ability to reduce heat transmission from the exterior to the 
interior of the building was the best. But during the night an evening to try the box is capable of reducing 
heat transmission from the exterior to the interior of the building was the best. The heat fast. The 
temperature inside the cold box this study concluded that the scrap insulation P. E., Foam box packed full. 
Insulation and debris, P. E Foam stick around boxes. There are good prospects for the development of 
products to be used to reduce the transmission of heat to the building. It is the remnants of insulation, P. E., 
A foam problem with a lot of garbage and decay process difficult to provide the following benefits. 

Keywords: insulation from, P.E.Foam, Used meterial 

1. บทน า
ปัญหาที่ขณะนี้ทั่วโลกให้ความส าคัญ คือ ปัญหาสภาพ

อากาศที่ร้อนขึ้นเนื่องด้วยมนุษย์เราได้ใช้พลังงานที่ก่อให้เกิด
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มให้แก่โลกสภาพอากาศที่ร้อนขึ้น 
ส่งผลให้การใช้ชีวิตของมนุษย์จะต้องปรับตัวตาม โดยหาวิธี
ป้องกันความร้อนดังกล่าว หรือฉนวนกันความร้อนสามารถหา
ซื้อได้ทั่วไปในร้านวัสดุก่อสร้าง ได้แก่ ฉนวนใยหิน ฉนวนใยแก้ว 
โฟมโพลียูริเทน  

งานวิจัยนี้ท าการศึกษาถึงรายละเอียดของวัสดุที่มี
คุณสมบัติการเป็นฉนวนกันความร้อน เพื่อเป็นแนวทางในการ
พัฒนาวัสดุเหลือทิ้งที่จะตอบสนองความต้องการของงาน
ก่อสร้างได้อย่างเหมาะสม ผ่านกระบวนการผลิตที่ไม่ซับซ้อน 
สามารถผลิตไดเ้อง โดยมีเกณฑ์หาวัสดุคือ เป็นเศษแผ่นฉนวนท่ี
เหลือทิ้งจากโรงงาน หาง่าย มีปริมาณมาก ที่เป็นปัญหาต่อ
ชุมชนในการก าจัดทิ้ง หากจะมีการศึกษาวัสดุที่มีคุณสมบัติที่
สามารถน ากลับมาพัฒนาต่อให้มีคุณค่าเพิ่มขึ้น 

งานวิจัยนี้มีเป้าหมายส าคัญในการที่จะค้นหาชนิด 
รูปแบบ และแนวทางการใช้งานที่เหมาะสมของเศษวัสดุเหลือ
ทิ้งฉนวนพี.อี.โฟม โดยมุ่งเน้นไปที่ส่วนของผนังอาคารซึ่ งเป็น
องค์ประกอบของอาคารที่มีพื้นที่มากกว่าส่วนอื่นๆเพื่อลด
อุณหภูมิอากาศภายนอกที่มีค่าสูงให้ลดลง เนื่องจากประเทศ
ไทยอยู่ในเขตภูมิอากาศร้อนช้ืน ในการที่จะลดการถ่ายเทความ
ร้อนผ่านผนังอาคารให้อุณหภูมิอากาศภายในอาคารมีสภาวะ
น่าใกล้เคียงภาวะน่าสบายมากยิ่งขึ้น เนื่องจากส่วนของผนัง
อาคารเป็นส่วนท่ีมีพื้นท่ีผิวท่ีสัมผัสกับสภาพแวดล้อม ภายนอก
มากที่สุด การพัฒนาผนังจากเศษวัสดุเหลือทิ้งฉนวนพี.อีโฟม 
จะมุ่งเน้นให้สามารถผลิตได้ง่ายและสามารถผิตกันได้เอง เพื่อ
เป็นการแก้ปัญหาวัสดุก่อสร้างที่มีราคาสูง ปัญหาสภาวะน่า

สบายในอาคาร และปัญหา วัสดุเหลือใช้ไปพร้อม ๆ กันอย่าง
บูรณาการและยั่งยืน  
2.วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพื่อศึกษาความเป็นไปได้และแนวทางที่เหมาะสมใน 
การน าเอาเศษวัสดุเหลือทิ้งพี.อี.โฟมมาใช้พัฒนาเป็นวัสดุ
ป้องกันความร้อนหรือ ฉนวนในส่วนของผนังอาคารเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการป้องกันความร้อน 
3.ขอบเขตการศึกษา 

โดยการจัดสร้างกล่องทดสอบด้วยวัสดุที่มีความ
ต้านทาน ความร้อนสูงได้แก่โฟมโพลีสไตรีน 
ความหนา 0.10เมตร โดยก าหนด ให้ผนังที่ท าการทดสอบหัน
ไปทางทิศใต้ ที่มีแสงแดดตกกระทบ ตลอดทั้งวัน และมีขนาด
ของผนังทดสอบเท่ากัน คือขนาด 0.40 x 0.40 เมตร ในกล่อง
ทดลองที่มีขนาดเท่ากัน 0.90x0.90 เมตร(รูปที่ 1) และใช้ 
กระบวนการทางสถิติมาใช้ในการควบคุมให้มีสภาพคงที่เท่า 
กัน โดยเก็บข้อมูลติดต่อกัน 4 วัน ในช่วงฤดูหนาวที่สภาพ 
อากาศมีความแตกต่างกันระหว่างกลางวันและกลางคืน  
(Diurnal Temperature Swing)  

รูปที่ 1 กล่องทดสอบที่จะน ามาใช้ในการศึกษา 
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การเตรียมวัสดุฉนวนเพื่อน ามาประกอบกับกล่อง
ทดลอง เพื่อต้านทานความร้อนท่ีจะส่งผ่านเข้ามา ในอาคารนั้น
สามารถแบ่งออกได้ 4 รูปแบบที่ส าคัญได้แก่  

แบบ A กล่องเปล่า เพื่อศึกษาเปรียบเทียบช่องว่าง
ของอากาศ หาความต่างของอุณหภูมิ 

แบบ B กล่องอัดเศษฉนวนพี.อี.โฟมครึ่งกล่อง เพื่อ
ศึกษาเปรียบเทียบความหนาแน่น50%และช่องว่างอากาศ50% 
เพื่อหาผลต่างของอุณหภูมิ  

แบบ C กล่องอัดเศษฉนวนพี.อี.โฟมเต็มกล่องเพื่อ
ศึกษาเปรียบเทียบความหนาแน่นของฉนวนที่ตัดเป็นช้ินเล็ก
แล้วอัดเต็มกล่อง เพื่อหาผลต่างของอุณหภูมิ 

แบบ D กล่องติดแปะเศษฉนวนพี.อี.โฟมรอบกล่อง 
เพื่อศึกษาเปรียบเทียบคุณสมบัติของฉนวนที่ไม่ตัดให้อยู่คง
ประสิทธิภาพเดิม เพื่อหาผลต่างของอุณหภูมิ 
ได้ดังรูปที ่2  

รูปที่ 2 ผนังกล่องทดลองที่อัด ติดแปะเศษฉนวนพี.อี.โฟม 
อีกส่วนหนึ่งที่มีความส าคัญได้แก่การเตรียมเศษวัสดุ

เหลือทิ้งฉนวนพี.อี.โฟม เพื่อที่จะน ามาใช้อัด ติดแปะรอบ
ภายในกล่องทดลอง เพื่อที่จะเพิ่มค่าความเป็นฉนวนให้กับวัสดุ 
โดยใช้เศษฉนวนพี.อี.โฟมเป็นเศษแผ่น และน ามาตัดเป็นช้ิน
เล็กๆ(รูปที่ 3) 

รูปที่ 3 เศษเหลือท้ิงฉนวนพี.อี.โฟมที่น ามาใช้ในการทดสอบ 

โดยที่ผนังกล่องที่น ามาทดสอบซึ่งเป็นผนังที่ได้จากการ
น าเอาเศษฉนวนพี.อี.โฟมมาอัดเต็มกล่องและติดแปะรอบกล่อง
ประกบด้านในของกล่อง 

4.ขั้นตอนการทดสอบ 
ใช้เครื่องมือ Data logger ยี่ห้อ GRAPHTEC รุ่น midi 

LOGGER 820 และสายวัดอุณหภูมิ Thermocouple ต่อพ่วง 
กับเครื่อง Data Logger เพื่อวัดค่าอุณหภูมิอากาศภายนอก
และภายในกล่องทดลองโดยใช้หน่วยอุณหภูมิ องศาเซลเซียส 
ในการบันทึก ข้อมูลที่ได้จากเครื่องเก็บข้อมูลดังกล่าว(รูปที่ 4) 

สายเทอร์โมคอปเปิล (Thermocouple) เป็นสายวัด
อุณหภูมิ โดยจะแปลงสัญญาณเป็นตั ว เลข เข้ าสู่ ร ะบ บ
คอมพิวเตอร์ 

 

รูปที่ 4 กล่องทดลอง ในการวางต าแหน่งจุดวัดอุณหภูมิของ
กล่องทดสอบ 4 รูปแบบ 

ท าการสอบเทียบค่า (Calibration) ที่ได้จากการ วัด
อุณหภูมิ ณ จุดต่าง ๆ โดยการใช้การวิเคราะห์ สมการถดถอย 
(Regression Analysis) เพื่อน าไป ใช้ส าหรับการปรับแก้ค่าให้
สัมพันธ์กับหัว sensor ที่ใช้อ้างอิง 
5.ผลการวิจัย 

จากการจัดเตรียมกล่องทดสอบ กล่องทดสอบ และ
เครื่องมือ ทดสอบ ได้ท าการเก็บข้อมูลต่อเนื่องกัน 4 วันในช่วง 
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ระหว่างวันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2561 จากนั้นได้ท าการจัดท า
เป็น แผนภูมิดังรูปที ่5-8 ต่อไปนี ้

 

รูปที่ 5 การเปรียบเทียบอุณหภูมิอากาศภายในกล่องทดลอง 
ข้อมูลวันท่ี15-16กุมภาพันธ์2561 

รูปที่ 6 การเปรียบเทียบอุณหภูมิอากาศภายในกล่องทดลอง 
ข้อมูลวันท่ี16-17กุมภาพันธ์2561 

การวิเคราะห์เปรียบเทียบอุณหภูมิภายในกล่อง
ทดลองทั้ง 4 รูปแบบโดยแบ่งช่วงเวลาเช้ากับบ่ายและกลางคืน 
ดังนี ้

ผลการทดสอบความสามารถในการลดความร้อนของ
กล่องผนังเศษฉนวนพี.อี.โฟม ในช่วงเช้าเวลา06.00-12.00น. 
กล่อง D ผนังติดแปะเศษฉนวนพี.อี.โฟมแน่นรอบกล่องสามารถ
ลดอุณหภูมิอากาศภายในกล่องทดลองได้ดีกว่ากล่องชนิดอื่นๆ 
ดังรูปที่7 

รูปที่ 7 การเปรียบเทียบอุณหภูมิอากาศภายในกล่องทดลอง 
ข้อมูลวันท่ี15-16กุมภาพันธ์2561เวลา09.50น. 

ผลการทดสอบความสามารถในการลดความร้อนของ
กล่องผนังเศษฉนวนพี.อี.โฟม ในช่วงบ่ายเวลา 12.00-18.00น. 
กล่อง C ผนังอัดแน่นเศษฉนวนพี.อี.โฟมเต็มกล่องสามารถลด
อุณหภูมิอากาศภายในกล่องทดลองได้ดีกว่ากล่องชนิดอื่นๆ ดัง
รูปท่ี8 

รูปที่ 8 การเปรียบเทียบอุณหภูมิอากาศภายในกล่องทดลอง 
ข้อมูลวันท่ี15-16กุมภาพันธ์2561เวลา13.50น. 

ผลการทดสอบความสามารถในการลดความร้อนของ
กล่องผนังเศษฉนวนพี.อี.โฟม ในช่วงกลางคืนเวลา 18.00 -
00.00น. กล่อง A ผนังเปลาสามารถลดอุณหภูมิอากาศภายใน
กล่องทดลองได้ดีกว่ากล่องชนิดอื่นๆ ดังรูปท่ี9 
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รูปที่ 9 การเปรียบเทียบอุณหภูมิอากาศภายในกล่องทดลอง 
ข้อมูลวนัท่ี15-16กุมภาพันธ์2561เวลา20.35น. 
6.สรุปผลการวิจัย 

การศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการลดการ
ส่งผ่านความร้อนเข้าสู่อาคาร เปรียบเทียบกล่องผนังเศษฉนวน
พี.อีโฟมใน 4 รูปแบบ 

ช่วงเช้าเวลา 06.00-12.00น. กล่อง D ผนังเศษ
ฉนวนพี.อี.โฟมแปะติดรอบกล่องภายในสี่ด้าน ลดการส่งผ่าน
ความร้อนที่ผ่านผนังได้ดีที่สุด 

ช่วงบ่ายเวลา 12.00-18.00น.กล่อง C ผนังเศษ
ฉนวนพี.อี.โฟมอัดแน่นเต็มกล่องภายใน ลดการส่งผ่านความ
ร้อนท่ีผ่านผนังได้ดีที่สุด 

ช่วงกลางคืนเวลา 18.00-0.00น.กล่อง A ผนังเปล่า
ภายใน ลดการส่งผ่านความร้อนท่ีผ่านผนังได้ดีที่สุด 

การวิจัยทดลองนี้แบ่งออกเป็น 2 ช่วง ช่วงแรก
ระหว่างวันที่ 15-16กุมภาพันธ์ ช่วงที่2 ระหว่างวันที่ 16-17กุ
ภาพันธ์ 2561 เมื่อท าการทดลอง ของกล่องผนังรูปแบบ 
A,B,C,D มีผลที่แตกต่างกันไม่มาก เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ใน
ขณะเดียวกันช่วงเวลา 06.00-09.00น.อุณหภูมิทั้ง4รูปแบบจะ
ใกล้เคียงกัน และในช่วงเวลา 09.00-15.00น.อุณหภูมิจะสูงขึ้น
และจะลดลงในช่วงเวลา 15.30 น. 

กล่อง A ผนังเปล่ากับกล่อง Dในช่วงเวาลา 06.00-
12.00น.อุณหภูมิของกล่อง Dจะต่ ากว่ากล่อง A พอถึงช่วงเวลา
12.00-21.00น.อุณหภูมิกล่อง Aจะต่ ากว่า หลังจากนั้นเวลา 
21.00น.อุณหภูมิในเส้นกราฟจะใกล้เคียงกัน 

อุณหภูมิภายในกล่อง  C กับ D อุณหภูมิในเส้นกราฟ
จะใกล้เคียงกันจนถึงช่วงเวลา 12.00น.กล่อง Cจะมีอุณหภูมิ
ลดลงมาจนถึงช่วงเวลา 18.00น.อุณหภูมิจะกลับมาใกล้เคียง
กันอีกครั้ง 

ในการติดตั้งฉนวนไว้ภายในอาคารนั้นท าให้ อุณหภูมิ
อากาศภายในกล่องทดสอบ หรือในอาคาร นั้นสูงกว่าอุณหภูมิ
อากาศภายนอก ในช่วงเวลา ประมาณ 12:00 น.-00:00 น. 
เนื่องจากความร้อน ภายในถ่ายเทออกสู่ภายนอกผ่านกรอบ
อาคารได้ ยากขึ้น ดังนั้นการติดตั้งฉนวนจึงควรพิจารณาร่วม 
กับเวลาในการระบายอากาศของอาคารด้วย  

แนวทางในการน าเศษวัสดุฉนวนพี.อี.โฟมดังกล่าวนี ้
ไปใช้ในอาคารสามารถน าไปใช้ในกรณีต่าง ๆ ได้ ดังต่อไปนี้ 

การน าไปใช้ในส่วนของผนัง สามารถท าได้ สอง
รูปแบบที่ส าคัญได้แก่ รูปแบบที่มีการ ติดตั้งภายในผนังหลัก 
(ดังเช่นการวิจัยนี้) แล้วมีแผ่นไม้อัดหรือแผ่นยิปซั่มบอร์ดปิด 
ทับเพื่อความเรียบร้อยและสวยงาม กับอีก รูปแบบหนึ่งคือเป็น
การติดตั้งไว้ภายนอก ของผนังหลัก ซึ่งต้องมีการพิจารณาวัสดุ
ที ่ปิดทับภายนอกที่มีความคงทนแข็งแรง และสามารถป้องกัน
วัสดุฉนวนเสียหายได้ ซึ่งการ ติดตั้งวัสดุฉนวนไว้ภายนอกนี้ จะ
สามารถ ลดความรุนแรงของสภาพแวดล้อมได้ ดีกว่าการติดตั้ง
ฉนวนไว้ภายใน 
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การจัดตารางเดินรถประจําทางและกําหนดตารางเวลาท่ีเหมาะสม  
เพ่ือรองรับการขยายตัวของเขตเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัดนครพนม 

Routing and Bus Scheduling Approach for Asian Economic community in Nakhonphanom 
Province 
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บทคัดยอ 
บทความน้ีนําเสนอการวางแผนการจัดตารางเดินรถประจําทางภายในจังหวัดนครพนม โดยการประยุกตใชหลักการของ

ฮิวริสติกส และไดเสนอแนวคิดและวิธีการแกไขปญหาการจัดตารางเวลาเดินรถภายในจังหวัดนครพนม ตัวแปรและขอจํากัดท่ีใชใน
การออกแบบถูกกําหนดใหมีความเหมาะสมกับการออกแบบดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร เพ่ืองายตอการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุง
ขอมูล วัตถุประสงคของการศึกษาเพ่ือจัดตารางเวลาเดินรถประจําทางภายในจังหวัดนครพนมใหมีประสิทธิภาพ มีจุดจอดรถท่ี
เหมาะสม ลดจํานวนของรถประจําทางท่ีใหบริการ และมีคาใชจายในการดําเนินงานนอยท่ีสุด เพ่ือรองรับการขยายตัวของเขต
เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดนครพนม ภายใตขอจํากัดในการออกแบบไดแก การเปลี่ยนเสนทางเดินรถ ระยะเวลาท่ีรถจอดพัก และเวลา
ทํางาน ผลการศึกษาพบวา ปริมาณการใหบริการของรถประจําทางในจังหวัดนครพนมลดลงจากเดิมท่ี 165 คัน เหลือ 80 คัน เมื่อ
ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในการคํานวณ และเมื่ออนุญาตใหรถประจําทางสามารถว่ิงสลับสายได ทําใหการจัดตารางเวลาเดินรถ
ประจําทางมีประสิทธิภาพมากข้ึน โดยใชรถประจําทางลดลงเหลือเพียง 72 คัน เมื่อนําผลท่ีไดมาเปรียบเทียบกับการจัดตารางเวลา
เดินรถประจําทางแบบเดิม พบวา วิธีการทางโปรแกรมคอมพิวเตอรสามารถลดจํานวนรถประจําทางท่ีใชได 56.36% โดยเมื่อ
อนุญาตใหรถประจําทางสามารถว่ิงสลับสายไดน้ัน สามารถชวยลดจํานวนรถท่ีใชงานไดอยางมีนัยสําคัญ 
คําหลัก: ตารางเวลา, รถประจําทาง, ฮิวริสติกส    

Abstract 
This paper present the time-table scheduling of public bus in Nakhon Phanom Province – a special 

economic zones by using a heuristic theorem. Concepts and technical solutions of bus scheduling were 
reported under proper design-criteria which usable for computer application and compatible for updating 
inputted data. Those of design-criteria are bus running line, bus stopped time and bus service time. The study 
was purposed to improve the bus scheduling efficiency, finest bus stop location, optimum service-bus 
quantity and minimum cost expenses in bus service under given design-criteria. The process under the 
constraints such as bus route diversions, bus route diversions and working time. The results present the 
reduction of bus quantity required from 165 to 80 buses when using computer application under given 
design-criteria. Moreover, the allowing of bus shuffle running can improved the scheduling efficiency by finally 
reduced required-bus to 75 buses. The comparison of presented scheduling method to old method showing 
56.36 % of service bus quantity saving. And the shuffle running significantly decreased the required service-
bus.  
Keywords: time-table scheduling, public bus, heuristic 
1. บทนํา

เ น่ื อ ง จากการแก ปญหาการ จั ด เ ส นทา งและ
ตารางเวลารถประจําทาง เปนปญหาท่ีมีความสําคัญในการ
ใหบริการขนสงสาธารณะ โดยท่ัวไปแลว การวางแผนการ
ใหบริการของเสนทางเดินรถประจําทางจะเก่ียวของกับนโยบาย

และการพัฒนาการจัดตารางเวลาการใหบริการรถประจําทาง 
ซึ่งการวางแผนการใหบริการของรถประจําทางจะประกอบดวย 
5 ข้ันตอน (TRB, 1998) คือ การกําหนดเสนทางและความถ่ีใน
การใหบริการ, การกําหนดตารางเวลาเดินรถ, การจัด
ตารางเวลาเดินรถประจําทาง (Blocking), การจัดตารางเวลา
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การทํางานของพนักงานเดินรถประจําทาง (Run cutting) และ
การจัดกลุมงานของพนักงานเดินรถประจําทาง (Rostering) ใน
ข้ันตอนท่ีกลาวมาขางตนน้ี มีความสัมพันธกันและสงผลตอ
ประสิทธิภาพการดําเนินงานของบริษัทขนสงสาธารณะ ซึ่งใน
ข้ันตอนแรกและข้ันตอน 1 และ 2 เปนการวางแผนเชิงนโยบาย 
อาจจะทําข้ึนกอนลวงหนา สวนข้ันตอนท่ี 3, 4 และ5 เปนการ
วางแผนเชิงปฏิบัติการอาจจะทําข้ึนกอนลวงหนาก็ได การ
วางแผนท้ัง 5 ข้ันตอนน้ี มีวัตถุประสงคเพ่ือใหมีตนทุนในการ
ดําเนินงานนอยท่ีสุด  

เน่ืองจากจังหวัดนครพนมมีศักยภาพในการเปน
ศูนยกลางการคมนาคมขนสงและโลจิสติกส เพราะเปนพ้ืนท่ี
ยุทธศาสตรสําคัญ สามารถเช่ือมตอเสนทางการขนสงคนหรือ
สินคาระหวางประเทศไทย-ลาว-เวียดนาม-จีนตอนใต โดย
ปจจุบันจังหวัดนครพนมมีจุดผานแดนถาวร คือ สะพาน
มิตรภาพไทย-ลาว ๓ (นครพนม-คํามวน) ซึ่งมีศักยภาพเช่ือม
ตอไปยังเสนทางหมายเลข ๑๔  ในเวียดนามและจีนไดอยาง
รวดเร็วกวาทางนํ้า ดานโครงสรางพ้ืนฐานในพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจ
พิเศษนครพนม ไดทําการกอสรางศูนยโลจิสติกส เพ่ืออํานวย
ความสะดวกทางการคาระหวางประเทศและศูนยสงเสริม
เศรษฐกิจการคาชายแดนบริเวณสะพานมิตรภาพ ๓ (นครพนม-
คํามวน) และมีจุดผอนปรนการคาและจุดผานแดน ๔ แหง 
ไดแก อําเภอธาตุพนม อําเภอทาอุเทน อําเภอบานแพง และ
บานหนาด อําเภอเมืองนครพนม แตการขนสงผูโดยสารใน
ปจจุบันเสนทางการเดินรถประจําทางยังไมครอบคลุมพ้ืนท่ีทุก
อําเภอของจังหวัดนครพนม และการจัดตารางเวลาในการเดิน
รถประจําทางภายในจังหวัดใหมีความเหมาะสมและชัดเจน 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับการใหบริการของระบบ
ขนสงสาธารณะภายในจังหวัดนครพนม 

ดังน้ันงานวิจัยน้ีไดทําการพิจารณาปญหาการจัด
เสนทางเดินรถประจําทาง (Bus Routing Problem) 
 ท่ีไดจากการสํารวจขอมูลผูใชบริการรถประจําทางในจังหวัด
นครพนม โดยการกําหนดตัวแปรและขอจํากัดตางๆ ในการ
แกปญหา เพ่ือใหเหมาะสมในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 
และใหงายตอการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงขอมูลใหเหมาะกับ
รูปแบบการจัดเสนทางเดินรถประจําทาง 
2. ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ

2.1. การวางแผนการใหบริการของรถประจําทาง 
ประกอบดวย 5 ข้ันตอน (TRB, 1998) คือ  

• การกําหนดเสนทางและความถ่ีในการใหบริการ,
• การกําหนดตารางเวลาเดินรถ,
• การจัดตารางเวลาเดินรถประจําทาง (Blocking)
• การจัดตารางเวลาการทํางานของพนักงานเดินรถ

ประจําทาง (Run cutting)

• การจัดกลุมงานของพนักงานเดินรถประจําทาง
(Rostering)

ในข้ันตอนท่ีกลาวมาขางตนน้ี มีความสัมพันธกันและสงผลตอ
ประสิทธิภาพการดําเนินงานของบริษัทขนสงสาธารณะ ซึ่งใน
ข้ันตอนแรกและข้ันตอน 1 และ 2 เปนการวางแผนเชิงนโยบาย 
อาจจะทําข้ึนกอนลวงหนา สวนข้ันตอนท่ี 3, 4 และ5 เปนการ
วางแผนเชิงปฏิบัติการอาจจะทําข้ึนกอนลวงหนาก็ได การ
วางแผนท้ัง 5 ข้ันตอนน้ี มีวัตถุประสงคเพ่ือใหมีตนทุนในการ
ดําเนินงานนอยท่ีสุด 

2.2 การจัดตารางเวลาการเดินรถประจําทาง 
เปนวิธีการท่ีชวยในการกําหนดตารางเวลาการทํางาน

ของรถประจําทางแตละคัน คือใน 1block เปนการทํางานของ
รถประจําทาง 1 คัน ซึ่งการสรางตารางเวลาเดินรถประจําทาง 
(Bus timetabling) จะกําหนดจํานวนเท่ียวรถประจําทาง
ท้ังหมดท่ีตองการใหบริการตอวัน ซึ่ง blockingมีความจําเปน
ในข้ันตอนของตารางเวลาเพียงเล็กนอย เพราะสวนประกอบ
หลักคือความสัมพันธระหวางคาใชจายและการดําเนินงาน ซึ่ง
ในกระบวนการดําเนินงานของ blocking จะมีนโยบายท่ี
เก่ียวของอยู 3 นโยบาย คือ 

Layover and recovery time คือเวลาท่ียอมให
รถประจําทางมาเร็วหรือลาชาได โดยข้ึนอยูกับความแนนอน
ของปายรถเมล (Location) หรือปายรถเมลแตละปายบน
เสนทาง โดยท่ัวไปจะข้ึนอยูในสถานี 

• lay over time คือการหยุดช่ัวขณะหรือหยุดเวลา

โดยพนักงานเดินรถประจําทางจะกําหนดเวลาของ

เสนทางโดยประมาณ โดยปกติจะหยุดท่ีสถานี

ปลายทางหรือจุดสิ้นสุดการเดินทาง

• Recovery time คือการหยุดท่ีเกิดข้ึนจาก

ตารางเวลา อาจข้ึนอยูกับพนักงาน

เดินรถประจําทางหรือไมก็ได ซึ่งถารถลาชากวา
ตารางเวลาก็จะตองเรงความเร็วเพ่ือจะใหทันตามตารางเวลา 
แตถามาเร็วกวากําหนดอาจมีการพักเพ่ือท่ีจะใหรถเขาตรงตาม
ตารางเวลา 

Layover locations คือการหยุดเพ่ือรอรับสง
ผูโดยสาร ซึ่งจะเหมาะกับเสนทางท่ีมีการจราจรแออัดในพ้ืนท่ี
ใจกลางเมือง 

Interlinking คือการจัดการปฏิบัติงานของรถแตละ
คันในหน่ึงเสนทางหรือมากกวาหน่ึงเสนทาง ในบางครั้งก็เปน
ตัว Optimize Blocking และความสะดวกสบายของผูโดยสาร 
(TRB, 1998) 

A.P.R. van den Heuvel*, J.M. van den Akker, 
M.E. van Kooten Niekerk กระบวนการวางแผนรถขนสง
สาธารณะ ประกอบดวย 4 ข้ันตอน คือ การออกแบบโครงขาย

การประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสกลนคร ครั้งที่ 1 

17 – 19 พฤษภาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

A-57



เสนทาง, การสรางตารางเวลา, การสรางเวลาเดินรถ, และการ
สรางตารางเวลาการทํางานของพนักงานขับรถ มีงานวิจัยหลาย
งานท่ีประสบความสําเร็จโดยการเพ่ิมประสิทธิภาพในข้ันตอน
เดียว แตจะเปนท่ียอมรับและสนใจมากกวา เมื่อมีการแก
สมการในสองข้ันตอน ในบทความน้ีจะแสดงถึง Multi integer 
linear programming models สําหรับการรวมกันของ
กระบวนการสรางตารางเวลาและกระบวนการสรางตารางเวลา
เดินรถ ในแบบจําลองน้ีจะข้ึนอยูกับ time space network 
กับกระบวนการในแตละข้ันตอนเวลาในการมาถึงและออก
เดินทาง ซึ่งแบบจําลองน้ีจะพิจารณารวมกับ Local search 
แบบจําลองน้ีจะเปนตัวดําเนินการและทดสอบขอมูลจริง โดยใช
ขอมูลรถประจําทางของดัชนีผลลัพธท่ีไดทําใหรูวาความสําคัญ
ของคาใชจายในการทํางานลดลงและประสบความสําเร็จจาก
การหาความเหมาะสมของประเภทและจํานวนรถประจําทางใน
การใหบริการแตละเสนทาง และใช Local search ในการ
เปลี่ยนแปลงตารางเวลาในการไปกลับในปจจุบัน สามารถลด
คาใชจายไดมากข้ึน 

Dennis Huisman, Richard Freling,* Albert P.M. 
Wagelmans เปนการแสดงการหาคําตอบสําหรับ Dynamic 
vehicle scheduling problem ในการหาคําตอบจะ
ประกอบดวยคําตอบของปญหา optimization โดยจะกลาวถึง
การเปรียบเทียบวิธีการหาระดับของผลกําไรของแบบเดิม คือ
สมมติ ใ ห เ ว ล า ในกา ร เ ดิ นทา งคง ท่ี  ซึ่ ง จ ะ ใ ช  duster-
reschedule heuristics หาสมการทางคณิตศาสตรใหมเพ่ือให
การหาคําตอบเร็วข้ึนจาก standard optimization software 
ผลลัพธท่ีไดจากการคํานวณกับขอมูลจริงในการเปรียบเทียบ
การหาคาและการวิเคราะหความออนไหวแสดงใหเห็นความ
ผิดปกติของเวลาในการเดินทางจริง จากการประมาณคาเพียง
อยางเดียว ผลคือสามารถลดจํานวนของความลาชาของการ
เริ่มตนการเดินทาง และคาใชจายของความลาชา โดยใชรถนอย
มาก ถาใช dynamic method แทน traditional static อยาง
เดียวและใช multiple scenarios สําหรับเวลาการเดินทางใน
อนาคตโดยละเอียด อยางไรก็ตามวิธีการท่ีใชน้ีจะใชกับเวลาใน
การเดินทางจริง คือ รูเวลาท่ีแนนอนเห็นไดชัดวาเปนวิธีท่ี
ชัดเจนกวาการทํา static อยางเดียว 

ไพโรจน, ณกรและเอกชัย เปนการหาความถ่ีท่ี
เหมาะสมโดยหาจากความตองการของขอมูลการเดินทาง และ
ใชกฎท่ีงายในการเพ่ิมหรือลดจํานวนความถ่ีของรถประจําทาง
ในแตละเสนทางท่ีมีการใหบริการท่ีแตกตางกัน พิจารณาคา
มากท่ีสุดและนอยท่ีสุดของความถ่ีในการใหบริการโดยจะข้ึนอยู
กับความพึงพอใจของอัตราสวนระหวางความตองการกับความ

จุโดยประมาณคาเปนระดับการใหบริการ ซึ่งจะประมาณคา
โดยวัดจาก อัตราสวนระวางรายไดกับคาใชจาย เพ่ือท่ีจะ
พยากรณความตองการของรถประจําทาง 

2.3 กรอบแนวคิดการวิจัย 

รูปท่ี 2.1 กรอบแนวคิดงานวิจัย 
3 วิธีการดําเนินการวิจัย 

วิธีการดําเนินการวิจัย และสถานท่ีทําการทดลองเก็บ
ขอมูลมีการแบงการเก็บขอมูลเปน 2 ครั้งหลัก คือสถานีขนสง
ผูโดยสารจังหวัดนครพนม และจุดจอดรถ อําเภอทาอุเทน ซึ่ง
จุดสํารวจเพ่ือเก็บขอมูลท่ีตองการน้ัน คือสถานท่ีท่ีมีจํานวน
ความถ่ีของผูใชบริการขนสงสาธารณะมาก คณะผูวิจัยเลือก 
สํารวจขอมูลและและสอบถามท่ีสถานีขนสงผูโดยสารจังหวัด
นครพนม เปนจุดสํารวจแรก เพ่ือเปนตนแบบและแนวทางใน
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การวิเคราะหขอมูลและสํารวจพ้ืนท่ีจุดจอดรถใกลเคียงภายใน
ตัวเมืองนครพนม 

3.1 พ้ืนท่ีศึกษา 
นครพนม เปนจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 

การปกครอง แบงออกเปน 12 อําเภอ ประกอบดวย อําเภอ
เมืองนครพนม อําเภอปลาปาก อําเภอทาอุเทน อําเภอบาน
แพง อําเภอธาตุพนม อําเภอเรณูนคร อําเภอนาแก อําเภอศรี
สงคราม อําเภอนาหวา อําเภอโพนสวรรค อําเภอนาทม อําเภอ
วังยาง 

รูปท่ี 3.1 แผนท่ีจังหวัดนครพนมระบุอําเภอ 

3.2 การเก็บขอมูล 
• เก็บขอมูลเสนทางการใหบริการ ระยะทาง และเวลา

ในการเดินทาง ของรถประจําทางของแตละสายในแต
ละวัน

• เก็บขอมูลจุดจอดรถ และจุดจอดพักหรือรอผูโดยสาร
ของรถประจําทาง

• เก็บขอมูลชวงเวลาท่ีมีความตองการในการเดินทางใน
แตละวันมากท่ีสุด (Peak Time) สํารวจความ
ตองการในการเดินทางของผูโดยสาร ท่ีตองการใช
เสนทางการเดินรถประจําทาง

3.3 การวิเคราะหขอมูล 
การกําหนดเสนทางเดินรถประจําทาง 

• เลือกจุดเริ่มตนและคนหาพิกัด ละติจูด, ลองติจูด ใน
Google Map ปลายทางท้ังหมดท่ีตองการจัด
เสนทาง เดินรถประจํ าทาง เรี ยงลาดับขอมู ล
ระยะเวลาในการเดินทางแตละจุด ลงใน Microsoft
Excel เพ่ือทํา Matrix

• เพ่ิมขอมูลระยะเวลาในจอดพักหรือรอผูโดยสารแต
ละจุดลงไป Service Timeทําซ้ําจนกวาจะครบทุกจดุ

• ใช TRB หา Head way, หาความถ่ีของรถในแตละ
เสนทางและชวงเวลา, และสรางคารางในการเดินรถ
ประจําทางในแตละสาย

• กําหนดจุดจอดรถ และจุดจอดพักหรือรอผูโดยสาร
ของรถประจําทางและกําหนด Zoning  เพ่ือใหงาย
ตอการกําหนดตารางเวลา

• ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในการหาคําตอบท่ีดีท่ีสุด
โดยกําหนดขอจํากัดและเง่ือนตางๆ เพ่ือใหครอบคลมุ
เสนทางการเดินรถประจําทางในแตละสาย
3.4 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร

รูปท่ี 3.2 กรอบแนวคิดการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 
3.5 ขอมูลเบ้ืองตนจากการสํารวจ 

START

 ขั้นตอนที่ 1 
เลือกหมายเลข 

การเดินทางเร่ิมตน 

         ขั้นตอนที่ 2 
เลือกหมายเลขการเดินทาง

ตอไปที่ยังไมถูกเลือก 

เวลาขั้นตํ่า≤ เวลาพัก 
≤เวลาสูงสุด 

หมายเลขการเดินทางถูก
เลือกทั้งหมดแลว 

STOP

YES 

YES 

NO 

NO 
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ผลของการสํารวจขอมูลเบ้ืองตน จากการสํารวจ เพ่ือเก็บ
ขอมูลเสนทางการใหบริการ ขอมูลจุดจอดรถ ขอมูลชวงเวลาท่ี
มีความตองการเดินทางมากท่ีสุดในแตละวัน เ พ่ือนํามา
วิเคราะห ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในการหาคําตอบท่ีดีท่ีสุด 
โดยกําหนดขอจํากัดและเง่ือนตางๆ เพ่ือใหครอบคลุมเสนทาง
การเดินรถประจําทางในแตละสาย 

ตารางท่ี 3.1 เสนทางการใหบริการรถโดยสารสาธารณะของ

จังหวัดนครพนม 

ตนทาง ปลายทาง 
รถเที่ยวแรก รถเที่ยวสุดทาย 

ตนทาง ปลายทาง ตนทาง ปลายทาง 
นครพนม นาหวา 8.00 5.30 16.00 9.30 
นครพนม บานแพง 13.00 6.00 16.00 10.00 
นครพนม ทาอุเทน 6.00 7.20 15.00 15.00 
นครพนม ปลาปาก 7.25 6.00 17.30 16.00 
นครพนม ธาตุพนม 6.10 6.10 17.00 17.00 
นครพนม ธาตุพนม 7.00 6.20 16.00 10.00 

ตารางท่ี 3.2 ระยะทาง เวลาในการเดินทาง และจํานวนรถท่ี

ใหบริการ 

ตนทาง ปลายทาง 
ระยะทาง 
(กิโลเมตร) 

เวลา
เดินทาง 
(นาที) 

จํานวนรถ 
ที่ใหบริการ 

(คัน) 
นครพนม นาหวา 94 150 10 
นครพนม บานแพง 96 150 7 
นครพนม ทาอุเทน 27 40 30 
นครพนม ปลาปาก 80 60 33 
นครพนม ธาตุพนม 53 75 40 
นครพนม ธาตุพนม 50 80 20 

4 การวิเคราะหขอมูล 
4.1 ขอมูลท่ีใชในการทดลอง 
ในการวิเคราะหการจัดตารางเดินรถประจําทางน้ัน 

จะตองมีการเตรียมขอมูลนําเขา เพ่ือใหงายตอการวิเคราะห
และเพ่ือใหขอมูลเปนรูปแบบเดียวกัน กอนการวิเคราะหการจัด
ตารางเดินรถประจําทางน้ัน จะตองมีการกําหนดเสนทาง
(Route) จุดจอดรถ (Location) ท่ีสามารถมีการจอดพักหรือ
สามารถเปลี่ยนเสนทางได ซึ่งการกําหนดเสนทางและจุดจอด
รถกอนท่ีจะทําการวิเคราะห เปนดังตอไปน้ี 

- Route 1: เปนเสนทางเดินรถจากนครพนมไปยัง 

 อําเภอทาอุเทน 

- Route2: เปนเสนทางเดินรถจากนครพนมไปยัง 

อําเภอบานแพง 

- Route3: เปนเสนทางเดินรถจากนครพนมไปยัง 

อําเภอนาหวา 

- Route4: เปนเสนทางเดินรถจากนครพนมไปยัง 

อําเภอธาตุพนม 

- Route5: เปนเสนทางเดินรถจากนครพนมไปยัง 

อําเภอปลาปาก 

- Route6: เปนเสนทางเดินรถจากนครพนมไปยัง 

อําเภอนาแก 

- Location 1: นครพนม 

- Location 2: อําเภอทาอุเทน 

- Location 3: อําเภอบานแพง 

- Location 4: อําเภอนาหวา 

- Location 5: อําเภอธาตุพนม 

- Location 6: อําเภอปลาปาก 

- Location 7: อําเภอนาแก 

ในการวิเคราะหตัวอยางเสนทางในการเดินรถประจํา
ทางน้ันไดแบง เสนทางเดินรถแตละสาย ออกเปนกลุมยอยๆ 
เพ่ือใหงายตอการวิเคราะห ซึ่งในการกําหนดเสนทางเดินรถ 
และรายละเอียดในการเดินทางของรถประจําทางแตละสายน้ัน 
มีรายละเอียดดังรูป 

ตารางท่ี 4.1 ตารางแสดงขอจํากัด ในการจัดตารางเดินรถ

ประจําทาง 
ขอมูล 

Break_Max 0:10 hr. 

Break_Min 0:00 hr. 

Allowance_Deadhead 0:10 hr. 

Running_Min 5:00 hr. 

Location_Max 7 

VBreak_Max 04:00 hr. 

VbreakMin 0:00 hr 

SpreadMax 16:00 hr. 

SpreadMin 00:00 hr 

InsertMax 2 

Max_N_Trips 2000 trips 

ในปจจุบันการจัดตารางเดินรถโดยสารประจําทางท่ี
นครพนมจะใชรถ 1 คัน สามารถว่ิงไดเสนทางเทาน้ัน ใน

การประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสกลนคร ครั้งที่ 1 

17 – 19 พฤษภาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

A-60



ข้ันตอนการเดินรถประจําทางน้ี จะใชโปรแกรมคอมพิวเตอรทํา
การทดสอบการเดินรถประจําทางในแตละสายกอน และ
ทดลองใหรถโดยสารประจําทางแตละสายสามารถสลับเสนทาง
การเดินรถได โดยใหอยูภายใตเง่ือนไขท่ีกําหนดข้ึน ดังตารางท่ี 
4.1 และ 4.2 

จากตารางท่ี 4.1 เปนขอจํากัดท่ีนําเขา โดยขอจํากัด
แตละตัวเปนการกําหนดเวลาและจํานวนตางๆ เชน Break 
Max = 0:10 hr. และ Break Min = 0:00 hr. คือกําหนดใหมี
เวลาในการพักเพ่ือตรวจสอบความพรอมหรือเพ่ือรอผูโดยสาร, 
Insert Max = 2 คือการกําหนดใหรถประจําทางสามารถว่ิง
สลับสายไดไมเกิน 2 ครั้ง, Max_N_Trips = 2000 Trips คือ
จํานวนชุดขอมูลของตารางเวลาเดินรถประจําทาง เปนตน ซึ่ง
ขอจํากัดท้ังหมดน้ีสามารถเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของ
ตารางเวลาเดินรถประจําทางของแตละชุดขอมูลได 

การจัดตารางเวลาเดินรถประจําทางโดยอนุญาตใหว่ิง
สลับสายน้ัน จะตองมีสถานท่ีจอดท่ีแนนอนและสามารถจอด
เปนเวลานานได ในการทดลองน้ีมีท้ังหมด 7 สถานีท่ีสามารถ
จอดเพ่ือพักและเปลี่ยนสายการเดินรถประจําทาง ไดแก 
นครพนม(L1), อําเภอทาอุเทน(L2), อําเภอบานแพง(L3), 
อําเภอนาหวา(L4), อําเภอธาตุพนม(L5), อําเภอปลาปาก(L6), 
อําเภอนาแก(L7) โดยรูปแบบการอนุญาตใหสามารถว่ิงสลับ
สายไดดังรูปท่ี 4.5 และการกําหนดเวลาในการเดินทางของ
สถานีแตละสถานี เปนดังตารางท่ี 4.2 

รูปท่ี 4.1 แสดงลักษณะเสนทางการเดินรถ (Route) และ
สถานี (Location) ท่ีสามารถเปลี่ยนเสนทางการเดินรถประจํา
ทางได 

ตารางท่ี 4.2 ตารางแสดงขอมูลนําเขาของเวลาในการเดินทาง
จากทาตนทางหน่ึงไปยังทาปลายทางหน่ึง โดยท่ีไมมีผูโดยสาร

หรือไมรับผูโดยสารระหวางทาง (Deadhead Time) มีหนวย
เปนช่ัวโมง 
End/Start 1 2 3 4 5 6 7 

1 X 0:30 2:00 2:00 1:00 1:30 1:50 

2 0:30 X 1:30 1:30 1:30 2:00 2:20 

3 2:00 1:30 X 1:00 2:30 3:00 3:00 

4 2:00 1:30 1:00 X 3:00 3:00 3:00 

5 1:00 1:30 2:30 3:00 X 0:50 1:00 

6 1:30 2:00 3:00 3:00 0:50 X 0:40 

7 1:50 2:20 3:00 3:00 1:00 0:40 X 

ขอมูลจากตารางท่ี 4.2 เปนตารางเวลาท่ีใชเมื่อมีการ
อนุญาตใหรถประจําทางสามารถว่ิงสลับสายได ซึ่งตารางเวลาน้ี
มีหนวยเปนนาที ขอมูลในตารางเวลาเปนการแสดงเวลาในการ
เดินทางจากทาตนทางหน่ึงไปยังทาปลายทางหน่ึง เชน เวลาท่ี
ใชในการเดินทางจากทา 1 ไปยัง ทา 2 ใชเวลาเทากับ 1 ช่ัวโมง 

หลังจาการกําหนดเสนทางและทารถแลว นําขอมูลท่ี
ไดไปทําการวิเคราะหโปรแกรมคอมพิวเตอรท่ีพัฒนาจากวิธีของ 
TRB โดยการวิเคราะหขอมูลจะแบงออกเปนแตละเสนทางซึ่งไม
อนุญาตใหมีการว่ิงสลับเสนทางการเดินรถได และรวมทุกๆ
เสนทาง ใหสามารถว่ิงสลับเสนทางการเดินรถได  

4.2 ขั้นตอนและผลการทดลอง 
ในการวิเคราะหโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร นํามาทดลอง
ดวยกันท้ังหมด 2 แบบ คือ การทดลองจัดตารางเวลาเดินรถ
ประจําทางแบบไมอนุญาตใหว่ิงสลับสายและแบบอนุญาตใหว่ิง
สลับสายได โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

4.2.1 การทดลองจัดตารางเวลาเดินรถประจําทาง
แบบไมอนุญาตใหว่ิงสลับสาย 
การทดลองจัดตารางเวลาเดินรถประจําทางแบบไมอนุญาตให
ว่ิงสลับสาย จะเปนการนําขอมูลของตารางเวลาเดินรถประจํา
ทางใน ภาคผนวก ก. มาเปนขอมูลนําเขาทีละสาย ไดแก สาย 
1, 2, 3, 4, 5, 6 โดยการทดลองวิธีการจัดตารางเวลาเดินรถ
จะตองทดลองกับขอมูลนําเขาทุกสาย คือ จะตองทดลองกับ
เสนทางเดินรถประจําทางสาย 1, 2, 3, 4, 5, 6 ในการวิเคราะห
โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร ไดผลการวิเคราะห ดังตารางท่ี 
4.3 
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ตารางท่ี 4.3 ตารางแสดงผลลัพธของการจัดตารางเดินรถ
ประจําทางแบบเดิมและโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร หนวย
เปน คัน  

Route แบบเดิม ใชโปรแกรมคอมพิวเตอร 

1 42 14 

2 11 9 

3 8 7 

4 46 14 

5 42 21 

6 16 15 

All 165 80 

จากตารางท่ี 4.3 เปนการแสดงผลของการจัดตาราง
เดินรถประจําทางในแตละทางเลือก วาวิธีใดมีประสิทธิภาพ
มากท่ีสุด จากตารางท่ี 4.3 จะเห็นไดวา การจัดตารางเดินรถ
ประจําทางโดยใชวิธี ใชโปรแกรมคอมพิวเตอร เปนวิธีท่ีมี
ประสิทธิภาพมากท่ีสุด เพราะใชจํานวนรถนอยกวาการใช
แบบเดิม 

4.2.2 การทดลองจัดตารางเวลาเดินรถประจําทาง
แบบอนุญาตใหว่ิงสลับสาย 

การทดลองจัดตารางเวลาเดินรถประจําทางแบบ
อนุญาตใหว่ิงสลับสาย เปนการนําขอมูลของตารางเวลาเดินรถ
ประจําทางทุกสายจากภาคผนวก ก. มาทดลองโดยการนํา
ขอมูลตารางเวลาเดินรถประจําทางของทุกสายมารวมกัน และ
ทดสอบกับโปรแกรมคอมพิวเตอร จะตองทดลองกับชุดขอมูล 
ทุกเสนทาง โดยการทดลองกับโปรแกรมคอมพิวเตอร เวลาใน
การประมวลผลทางคอมพิวเตอรนอยกวา 10 วินาที ผลลัพธท่ี
ไดเปนดังตอไปน้ี   

ในข้ันตอนของการเปรียบเทียบผลลัพธ ท่ีไดจาก
กระบวนการทางคอมพิวเตอร กับการจัดตารางเวลาเดินรถ
ประจําทางจริง โดยมีวิธีการเปรียบเทียบผลลัพธ ดังตอไปน้ี 
การเปรียบเทียบผลลัพธจากกระบวนการทางคอมพิวเตอรกับ
การจัดตารางเวลาเดินรถประจําทางดวยมือ 

เปนการ นําผลลัพธ ท่ี ไดจ ากกระบวนการทาง
คอมพิวเตอรมาเปรียบเทียบกับการจัดตารางเดินรถประจําทาง
จริง ซึ่งเปรียบเทียบจากเสนทางเดินรถประจําทางท้ัง 6 สาย 
และรวมทุกๆเสนทางเขาดวยกัน โดยอนุญาตใหว่ิงสลับสายได 
และไดนําผลลัพธของข้ันตอนการจัดตารางเวลาเดินรถประจํา
ทางเบ้ืองตน (Initial Block) มาเปรียบเทียบดวย  ผลลัพธท่ีได
จะมีหนวยเปนจํานวนรถ(คัน) ท่ีใชในแตละเสนทาง (Route) 
โดยมีรายละเอียดดังตารางท่ี 4.4 

ตารางท่ี 4.4 ตารางเปรียบเทียบการจัดตารางเดินรถประจํา
ทางโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร กับการจัดตารางเดินรถ
ประจําทางดวยมือ มีหนวยเปนคัน 

Route แบบเดิม ใชโปรแกรมคอมพิวเตอร 

1 42 14 

2 11 9 

3 8 7 

4 46 14 

5 42 21 

6 16 15 

All 165 80 

All_Deadhead 165 72 

*หมายเหตุ Route All คอืเสนทางในการเดินรถประจําทางท้ัง
6 เสนทางรวมกันและ Route All_Deadhead คือ เสนทางใน
การเดินรถประจําทางท้ัง 6 เสนทางรวมกันโดยอนุญาตใหว่ิง
สลับสายได 

ตารางท่ี 4.5 ตารางแสดงเปอรเซ็นต ของการจัด
ตารางเดินรถประจําทางโดยการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร 
เปรียบเทียบกับการจัดตารางเดินรถประจําทางจริง 

Route แบบเดิม 
ใชโปรแกรม
คอมพิวเตอร 

% เปรียบเทียบ
กับแบบเดิม 

1 42 14 66.67 

2 11 9 18.18 

3 8 7 12.50 

4 46 14 69.57 

5 42 21 50.00 

6 16 15 6.25 

All 165 80 51.52 

All_Deadhead 165 72 56.36 

จากตารางท่ี 4.4 พบวาผลของการจัดตารางเวลาเดิน
รถประจําทางดวยกระบวนการทางคอมพิวเตอรน้ัน ใหผลลัพธ
ท่ีดีกวาการจัดตารางเวลาเดินรถประจําทางจริง โดยในแตละ
เสนทาง(Route) แสดงใหเห็นวาใชโปรแกรมคอมพิวเตอรให
ผลลัพธท่ีดีท่ีสุด(มีจํานวนรถนอยท่ีสุด) และเมื่ออนุญาตให
สามารถว่ิงสลับสายได จะได Route All_Deadhead ได
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ผลลัพธท่ีดีท่ีสุด ซึ่งผลของโปรแกรมคอมพิวเตอร จากตารางท่ี 
4.4 สามารถนํามาวิเคราะหเปนเปอรเซ็นต ของการจัดตาราง
เดินรถประจําทางโดยใชวิธี เปรียบเทียบกับการจัดตารางเดินรถ
ประจําทางแบบเดิม ดังตารางท่ี 4.5 

จากตารางท่ี 4.5 จะเห็นไดวา การจัดตารางเวลาเดิน
รถประจําทางจากการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร ทําใหไดคําตอบ
ท่ีดี ท่ีสุด เมื่อคิดเปนเปอร เซ็นต  เปรียบเทียบกับการจัด
ตารางเวลาเดินรถประจําทางแบบเดิม กับการจัดตารางเวลา
เดินรถประจําทางแบบอนุญาตใหว่ิงสลับสายใชรถ 72 คัน 
ดีกวาการจัดตารางเวลาเดินรถประจําทางแบบเดิม ซึ่งใชรถ
จํานวน 165 คัน เทากับ 56.36% การจัดตารางเวลาเดินรถ
ประจําทางแบบอนุญาตใหว่ิงสลับสายใชรถ 72 คัน ดีกวาการ
จัดตารางเวลาเดินรถประจําทางแบบไมอนุญาตใหว่ิงสลับสาย
ซึ่งใชรถจํานวน 80 คัน เทากับ 10 % 

จากการเปรียบเทียบขางตนจะเห็นไดวา การจัด
ตารางเวลาเดินรถประจําทางโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร เปน
วิธีการท่ีดีท่ีสุดคือใหผลลัพธ (จํานวนรถ) นอยท่ีสุดเมื่อ
เปรียบเทียบแบบเดิม  และเมื่อนํามาเปรียบเทียบการจัด
ตารางเวลาเดินรถประจําทางแบบอนุญาตใหว่ิงสลับสายไดกับ
แบบไมอนุญาตใหว่ิงสลับสาย จะเห็นไดวาผลลัพธของการจัด
ตารางเวลาเดินรถประจําทางแบบอนุญาตใหว่ิงสลับสายน้ัน
ดีกวา  

4.2.3 การทดลองปรับคาของขอจํากัดตางๆท่ีใชใน
การจัดตารางเวลาเดินรถประจําทาง 

จากการทดลองจัดตารางเดินรถประจําทางแบบไม
อนุญาตใหว่ิงขามสายและอนุญาตใหว่ิงขามสายไดกับเสนทาง
เดินรถประจําทางสาย 1, 2, 3, 4, 5, 6 จะเห็นไดวาการจัด
ตารางเดินรถประจําทางโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรใหคาของ
จํานวนรถประจําทาง ดังน้ันจึงนําโปรแกรมคอมพิวเตอรทดลอง
หาคาของการจัดตารางเวลาเดินรถประจําทาง วิธีการคือ
ทดลองปรับคาของขอจํากัดตางๆ ดังตอไปน้ี 

การทดลองปรับคาของเวลาในการทํางานนอยท่ีสุดท่ี
สามารถอนุญาตใหรถประจําทางสามารถว่ิงสลับสายได 
(Running Min)  วิธีการทดลองคือ นําขอมูลตารางเวลาของ
เสนทางเดินรถประจําทางท้ังหมดมารวมกัน และทดลองปรับ
คา จากเวลาเริ่มตน 5, 4, 3, 2, 1, 0 แลวนําไปประมวลผลทาง
โปรแกรมคอมพิวเตอร การปรับคาแตละครั้งผลท่ีไดคือจํานวน
รถมีคาเทาเดิมคือใชรถ 72 คัน แสดงวาการปรับคาของเวลาใน
การทํางานนอยท่ีสุดท่ีสามารถอนุญาตใหรถประจําทางสามารถ
ว่ิงสลับสายได (Running Min) ไมมีผลตอการจัดตารางเวลา
เดินรถประจําทางน้ี 

การทดลองปรับคาของจํานวนครั้งท่ีสามารถใหรถ
ประจําทางสามารถว่ิงสลับสายได(Insert Max) ทดลองโดยการ
ปรับคาเปน 2, 3, 4, …., 20 กับขอมูลตารางเวลาเดินรถประจํา

ทางทุกเสนทางเดินรถรวมกัน โดยการปรับคาแตละครั้งจะตอง
นํามาประมวลผลทางโปรแกรมคอมพิวเตอร ผลท่ีไดจากการ
ปรับคาในแตละครั้ง คือ จํานวนรถโดยสารประจําทางในแตละ
ครั้งไมมีการเปลี่ยนแปลงหรือมีคาเทาเดิม ดังน้ันแสดงวา การ
ปรับคาของจํานวนครั้งท่ีสามารถใหรถประจําทางสามารถว่ิง
สลับสายได (Insert Max) ไมมีผลตอการจัดตารางเวลาเดินรถ
ประจําทางน้ี 

การทดลองปรับคาของเวลาในการทํางาน รวมเวลา
พัก มากท่ีสุด (Spread Max) เน่ืองจากการจัดตารางเดินรถ
ประจําทางโปรแกรมคอมพิวเตอร จึงนํามาใชทดสอบในการ
ปรับคาของ Spread Max ปรับจาก 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 
กับขอมูลตารางเวลาเดินรถประจําทางทุกเสนทางเดินรถ
รวมกัน โดยการปรับคาแตละครั้งจะตองนํามาประมวลผลทาง
โปรแกรมคอมพิวเตอร ผลท่ีไดจากการปรับคาในแตละครั้ง คือ 
จํานวนรถโดยสารประจําทางในแตละครั้งไมมีการเปลี่ยนแปลง
หรือมีคาเทาเดิม แสดงวา การปรับคาของเวลาในการทํางาน 
รวมเวลาพัก มากท่ีสุด ใหรถประจําทางสามารถว่ิงสลับสายได 
(Spread Max) ไมมีผลตอการจัดตารางเวลาเดินรถประจําทาง
น้ี  
5. สรุปผลและขอเสนอแนะ

5.1 สรุปผล 
การจัดตารางเวลาเดินรถประจําทางท่ีนําวิธีการของ 

TRB, 1998 มาประยุกตใช ในการออกแบบโปรแกรม
คอมพิวเตอร ไดมีการปรับปรุงใหสามารถใชไดกับตารางเวลา
เดินรถประจาํทางท่ัวไป โดยมีการ กําหนดขอจํากัด เพ่ือใหงาย
ตอการวิเคราะห การจัดตารางเดินรถประจําทางน้ัน เปน
ข้ันตอนการเตรียมขอมูลของตารางเวลาเดินรถประจําทางเดิม
ใหอยูในเง่ือนไขท่ีกําหนดไว  ซึ่งในข้ันตอนน้ีจะทําใหตารางเวลา
เดินรถประจําทางท่ีสามารถนํามาเช่ือมตอกันไดตามเง่ือนไขท่ี
กําหนดข้ึน เพ่ือใหงายและเปนการเตรียมขอมูลของตารางเวลา
ข้ันตอนของปรับปรุงตารางเวลาเดินรถประจําทาง ตอไป 

การปรับปรุงการจัดตารางเวลาเดินรถประจําทาง 
เปนการนําเขาขอมูลของการจัดตารางเดินรถประจําทางและ
กําหนดเง่ือนไขใหครอบคลุมมาก มีขอดีและขอเสียแตกตางกัน 
ดังน้ี 

โปรแกรมคอมพิวเตอรท่ีออกแบบ เปนวิธีการท่ีนํา
ตารางเวลาท่ีอยูในเง่ือนไขของเวลาในการพักท่ีสามารถนํามา
เช่ือมตอกันได โดยไมตองคํานึงถึงเวลาในท้ังหมดในการทํางาน 
เพียงแตเวลาในการทํางานมากท่ีสุดตองไมเกิน 24 ช่ัวโมง 
วิธีการจัดตารางเวลาวิธีน้ีเปนวิธีท่ีงายในการคํานวณ และ
สามารถลดจํานวนของรถประจําทาง ได 51.52 % เมื่อ
เปรียบเทียบกับการจัดตารางเวลาเดินรถประจําทางแบบเดิม

ในการหาคาของตารางเวลาเดินรถประจําทาง โดยนํา
จุดเดนของวิธีการท้ังสองมารวมกันเพ่ือใหคาของตารางเวลา
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เดินรถประจําทาง ท่ีไดครอบคลุมและมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
คือเมื่อเปรียบเทียบโปรแกรมคอมพิวเตอร กับวิธีการจัด
ตารางเวลาเดินรถประจําทางแบบเดิม ซึ่งวิธีการน้ีนอกจากจะ
สามารถลดจํ านวนของรถประจําทางแลว  ยั งสามารถ
กําหนดเวลาในการทํางานมากท่ีสุดของรถประจําทางไดอีกดวย  

เมื่ออนุญาตใหสามารถเดินรถประจําทางสามารถ
สลับสายได พบวาทําใหการจัดตารางเวลาเดินรถประจําทางมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน เมื่อนํามาเปรียบเทียบกับการจัด
ตารางเวลาเดินรถประจําทางแบบเดิม ไดผลลัพธ ดังน้ี วิธีการ
ทางโปรแกรมคอมพิวเตอรสามารถลดจํานวนรถได 56.36% 
จะเห็นไดวาเมื่ออนุญาตใหรถประจําทางสามารถว่ิงสลับสายได
น้ัน ชวยใหจํานวนรถท่ีใชงานมีจํานวนนอยลง 

5.2 ขอเสนอแนะ 
การจัดตารางเดินรถประจําทางโดยการนําเอาวิธีการ

ของ TRB, 1998 มาประยุกตใชในการวิเคราะหขอมูล โดยใน
งานวิจัยน้ีไดนําเอาข้ันตอนของการจัดตารางเวลาเดินรถประจํา
ทาง  ซึ่งเปนเพียงสวนหน่ึงของ TRB, 1998 จาก 5 ข้ันตอน 
ไดแก การกําหนดเสนทางและความถ่ีในการใหบริการ(Service 
Policies and Schedule Development) , การกําหนด
ตารางเวลาการเดินรถ(Trip Generation), การจัดตารางเวลา
การเดินรถประจําทาง(Blocking), การจัดตารางเวลาการ
ทํางานของพนักงานเดินรถประจําทาง (Runcutting), การจัด
กลุมงานของพนักงานเดินรถประจําทาง(Rostering)  ซึ่งถา
ตองการจัดตารางเวลาเดินรถประจําทางใหมีประสิทธิภาพมาก
ข้ึน อาจจะตองนําข้ันตอนการจัดตารางเวลาการทํางานของ
พนักงานเดินรถประจําทางควบคูกันไปดวย เพ่ือเปนการรวม
ข้ันตอนในการพิจารณาเปนข้ันตอนเดียว แตการพิจารณา
ปจจัยท่ีมีคนเขามาเก่ียวของเปนข้ันตอนท่ียุงยากซับซอนมาก 
อาจทําใหการกําหนดตัวแปรคงท่ีทําไดยาก อาจจะตอง
พิจารณาฮิวริสติกแบบอ่ืนๆท่ีเหมาะสมมาประยุกตใชกับการจัด
ตารางเวลาเดินรถประจําทางและตารางเวลาการทํางานของ
พนักงานเดินรถประจําทาง  ซึ่งงานวิจัยน้ีสามารถแสดงใหเห็น
หลักการประยุกตวิธีการจัดตารางเวลาเดินรถประจําทางของ 
TRB, 1998  คือเมื่อนํามาเขียนเปนโปรแกรมคอมพิวเตอร
สามารถนําขอมูลจํานวนมากมาวิเคราะห โดยใชระยะเวลานอย
กวาการจัดตารางเวลาเดินรถประจําทางดวยมือ และขอจํากัด
ตางๆสามารถปรับเปลี่ยนใหเหมาะสมกับเสนทางเดินรถประจํา
ทางอ่ืนๆได เพ่ือใหผูท่ีสนใจสามารถนําไปวิเคราะหกับการจัด
ตารางเวลาเดินรถประจําทางสายอ่ืนๆตอไป 
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โครงงานวิจัยฉบับน้ีศึกษาการลดเวลา ลดขั้นตอน ตลอดจนการลดความสูญเปล่าต่างๆ ในกระบวนการจัดวางอาหารบน
ถาดของครัวร้อน ฝ่ายครัวการบินไทย ซ่ึงในแต่ละกระบวนการผลิตอาหารของครัวร้อน ประกอบไปด้วยขั้นตอนที่หลากหลาย ท า
ให้ใช้ระยะเวลานานในแต่ละกระบวนการผลิต ในแต่ละวันครัวการบินไทยจะต้องผลิตอาหารจ านวนมาก เพื่อรองรับการให้บริการ
กับสายการบินทั้งในและต่างประเทศ ทั้งปริมาณการสั่ งซ้ือที่ถูกก าหนดไว้ล่วงหน้าหรือปริมาณการสั่งซ้ือเร่งด่วนก็ตาม ซ่ึงหาก
ขั้นตอนในการผลิตน้ันหลากหลายและใช้ระยะเวลานาน อาจเกิดความเสี่ยงที่ท าให้การส่งมอบน้ันล่าช้าได้ ดังน้ัน งานวิจัยน้ีจึง
ศึกษาการท างานตามสภาพจริงของกระบวนการจัดวางอาหารบนถาดของครัวร้อนโดยการจ าลองสถานการณ์ด้วยโปรแกรมโปร
โมเดล จากน้ันท าการค้นหาปัญหาที่เกิดขึ้น โดยใช้หลักการจัดสมดุลสายการผลิต (Line Balancing) และหลักการผลิตแบบลีน (Lean 
manufacturing) เข้ามาช่วยในการจัดการ เม่ือได้ข้อสรุปจึงน าไปปรับปรุงกระบวนการบนโปรแกรมจ าลองสถานการณ์อีกครั้งเพื่อ
ประเมินประสิทธิภาพในด้านต่างๆ ของผังกระบวนการเปรียบเทียบก่อนและหลังการปรับปรุง ผลการศึกษาพบว่า สามารถผลิต
อาหารได้เพิ่มขึ้นจากเดิม 0.354 เที่ ยวบินต่อคนต่อชั่วโมง (flight/person/hour) เป็น 0.869 ต่อเที่ยวบินต่อคนต่อชั่วโมง 
(flight/person/hour) หรือคิดเป็นร้อยละ 71 ซ่ึงเป็นการส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพของผังกระบวนการจัดวางมากยิ่งขึ้น 
นอกจากน้ัน ได้ด าเนินการทดสอบการปรับปรุงผังโรงงานของครัวร้อนโดยการจัดสถานีงาน ณ หน้างานจริงเหมือนกับการปรับปรุง
ผังในการจ าลองสถานการณ์ด้วยโปรแกรม ซ่ึงผลลัทธ์ที่ได้พบว่าสอดคล้องกันกับผลลัพธ์ของการจ าลองสถานการณ์ โดยลดปัญหา
คอขวดลงร้อยละ 71 ลดเวลารอคอยลงร้อยละ 78 ตามล าดับ 

ค ำหลัก: การจัดวางอาหารบนถาด, การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต, แบบจ าลองปัญหา, หลักการผลิตแบบลีน, การจัดสมดุล
สายการผลิต 

Abstract 
This research studies on the reduction of time, processes as well as various wastes in the processes of placing 
food on a tray of hot kitchen, THAI Catering Department. Each process of food production of the hot kitchen 
includes a variety of steps. This leads to be taking long time of each process. Daily, a lot of food must be 
produced by THAI Catering in order to serve on both domestic and international airlines. Also, either pre-
defined order quantity or urgent order quantity are served. If the production processes take a long time and 
various, it may take a risk that the delivery will be delayed. Thus, this research investigates on the practicality 
of the process of placing food on the trays of a hot kitchen with computer-based simulation by using the 
ProModel software. Problems are then solved which applied the line balancing and Lean manufacturing 
principles. Once finalized, the improvement of processes are performed and re-simulated to evaluate the 
various performances compared between before and after improvements of process flow layout .  The 
simulation results indicated that Food production rate has increased from 0.354 per flight per person per 
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hour to 0.869 per flight per person per hour, or 71% of increased rate which enhances the efficiency of the 
layout of processes of placing food. In addition, the experimental validation has been conducted based on 
setup a reality of workstations of improved process flow layout to verify the problem-based simulation. The 
experimental results are agreed well with the simulation results with reduced bottlenecks by 71%, and 
waiting time by 78%, respectively 

Keywords: The Processes of Placing Food on a Tray, Productivity Improvement, Problem-based Simulation, 
Lean Manufacturing, Line Balancing 
1. บทน า

การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และการบริการเป็นสิ่ง
ส าคัญอย่างยิ่งในการด าเนินธุรกิจ เพื่อมอบคุณภาพสูงสุดให้กับ
ลูกค้าและผลประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท ซ่ึงส่วนที่ส าคัญอย่าง
หน่ึงคือการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพและส่งมอบสินค้าให้ทันเวลา 
ในกระบวนการผลิตอาหารน้ันต้องรักษาคุณภาพของอาหารไว้ 
ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรสชาติ กลิ่น และรูปลักษณ์ เพื่อให้ได้
ตามมาตรฐานของสายการบินระดับนานาชาติ  ซ่ึงในแต่ละ
กระบวนการประกอบไปด้วยขั้นตอนที่หลากหลาย ท าให้ใช้
ระยะเวลานานในแต่ละกระบวนการผลิต ในแต่ละวันครัวการ
บินไทยจะต้องผลิตอาหารจ านวนมาก เพื่อรองรับการให้บริการ
กับสายการบินทั้งในและต่างประเทศ ทั้งปริมาการสั่ งซ้ือที่ถูก
ก าหนดไว้ล่วงหน้าหรือปริมาการสั่งซ้ือเร่งด่วนก็ตาม ซ่ึงหาก
ขั้นตอนในการผลิตน้ันหลากหลายและใช้ระยะเวลานาน อาจ
เกิดความเสี่ยงที่ท าให้การส่งมอบน้ันล่าช้าได้ ซ่ึงกระบวนการ
ผลิตยังคงขาดความรู้และความเข้าใจเก่ียวกับการจัดวางผัง
โรงงาน ปัญหาที่ เกิดขึ้นในเรื่องการผลิต คือ ความสูญเปล่า
ต่างๆ ในกระบวนการ  ระยะเวลารอคอย การเคลื่อนที่และการ
เคลื่อนไหวที่ไม่จ าเป็น การเกิดของเสีย  จึงส่งผลให้ไม่สามารถ
ผลิตสินค้าส่งทันตามที่ต้องการ ดังน้ัน จึงมองเห็นโอกาสในการ
เพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการจัดวางอาหารบนถาดใน
กระบวนการ Portion ของครัวร้อน ด้วยการปรับปรุงการจัดวาง
ผังโรงงาน (Factory layout) ใหม่ เพื่อให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น 
โดยมุ่งเน้นในเรื่องการไหลของงานเป็นหลัก โดยท าการค้นหา
และก าจัดความสูญเปล่าต่างๆ ในกระบวนการ  เพื่อให้สามารถ
จัดเตรียมอาหารได้อย่างรวดเร็วขึ้น ลดระยะเวลารอคอย ลด
การเคลื่อนที่และการเคลื่อนไหวที่ไม่จ าเป็น ลดการเกิดของเสีย
และการแก้ไขงานเสียผู้วิจัยจึงศึกษาถึงปัญหาที่ เกิดขึ้นจาก
กระบวนการผลิตแบบเก่าแล้วจึงท าการออกแบบกระบวนการ
แบบใหม่ ดังน้ันการท าการจ าลองสถานการณ์ จะช่วยท าให้เห็น
ผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น จากการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตได้
โดยที่ยังไม่ต้องท าการปรับเปลี่ยนจริง ซ่ึงจะช่วยลดค่าใช้จ่ายใน
ความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นและท าให้ไม่เสียเวลาในการผลิต 
และที่ส าคัญต้องท าการผลิตอาหารตามปริมาณการสั่งซ้ือจาก
ลูกค้าเป็นจ านวนมากและหลายหลายเมนู 

ในแต่ละวัน จึงไม่สามารถหยุดกระบวนการผลิตเพื่อลองผิดลอง
ถูกในการปรับปรุงผังกระบวนการได้ ดังน้ัน จะประเมินผลการ
ด าเนินงานของระบบและวิเคราะห์ผลลัพธ์ที่ได้จากการทดลอง
ก่อนน าไปใช้แก้ปัญหาในสถานการณ์จริงต่อไป ประโยชน์ที่ได้
จากการจ าลองสถานการณ์ เช่น ลดความเสี่ยง , ลดต้นทุนการ
ท างาน, ลดระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน เป็นต้น วัตถุประสงค์ใน
การศึกษามีดังต่อไปน้ี  เพื่อลดเวลา ลดขั้นตอน รวมทั้งลดของ
เสียในกระบวนการจัดวางอาหาร portion ของครัวร้อนให้
น้อยลงและลดความสูญเปล่าต่างๆในกระบวนการผลิตและ
น าเสนอการจัดท าผังโรงงานที่มีประสิทธิภาพและน าไปปรับ
ใช้ได้จริงในกระบวนการจัดวางอาหารในครัวร้อนของฝ่ายครัว
การบินไทยได้ 

2. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

2.1 ครัวการบินไทย 

การท างานระหว่างครัวการบินกับลูกค้าสายการบิน
จะมีความเข้มงวดและประณีตมาก สายการบินที่เป็นลูกค้าของ
ครัวการบิน จะเป็นคนก าหนดทุกอย่าง ตั้งแต่อาหาร วัสดุจาน
ชาม การตกแต่งหน้าตาของอาหาร โดยตัวแทนสายการบินจะ
ส่งตัวอย่างอาหารที่ต้องการมาให้ครัวการบินมาผลิตอาหารตาม
เมนูที่ต้องการ การจัดการกระบวนการผลิต ตั้งอยู่บนพื้นฐาน
ของการจัดการเทคโนโลยีการผลิตอาหาร “Refrigerated Food” 
โดยควบคุมกระบวนการให้เป็น Cold Chain Production ตลอด
ทั้งห่วงโซ่กระบวนการผลิตอาหาร (Food Production Chain) 
แ ละ มี การน า เท ค โน โล ยี ที่ เห ม าะ สม  ทั น ส มั ย  แ ละ มี
ประสิทธิภาพมาใช้ เพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิต และให้ทัน
ต่อความต้องการของผู้บริโภค และการเกิดของเสียขณะผลิต
อาหาร [1] ซ่ึงขั้นตอนกระบวนการผลิตอาหารและการจัดวาง
อาหารบนถาดของครัวร้อน ฝ่ายครัวการบินไทย แสดงดังรูปที่ 
1 และสิ่งที่ส าคัญของการผลิตอาหารแต่ละประเภท คือ ทุกจาน
ที่เสิร์ฟออกไปจะต้องเหมือนกัน (ทั้งขนาดและการจัดเรียง
ต่างๆ) ภายใต้ข้อจ ากัดเรื่องขนาดบรรจุและมาตรฐานอาหาร
ของสายการบิน   
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รูปที่ 1 กระบวนการจัดวางอาหารของครัวร้อน 

2.2 การจัดผังโรงงาน (Factory layout design) 

การวางผังโรงงาน เป็นเรื่องที่เก่ียวกับการออกแบบใน
การวางผั งโรงงานให้ แก่ระบบการผลิต น้ัน ผู้ ออกแบบ
จ าเป็นต้องทราบถึงขั้นตอนการผลิต เพื่อจัดสถานที่ปฏิบัติการ
และจัดวางเครื่องจักรต่าง ๆ ให้เหมาะสมเพื่อที่จะให้การผลิต มี
ความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพสูงสุด แต่
ถ้าหากจัดวางต าแหน่งเครื่องจักร และอุปกรณ์ไม่เหมาะสม ผล
ที่ตามมาอาจเกิดความสูญเสียในการท างาน เครื่องจักรว่างงาน
มาก คนงานเกิดความสับสนในการท างาน ท าให้ต้นทุนการผลิต
สูงขึ้น และเกิดประโยชน์สูงสุดตามวัตถุประสงค์ [2]  เพื่อจะได้
หาแนวทาง แก้ไข ปรับปรุง พัฒนาให้ดีขึ้นกว่าเดิม ซ่ึงงานวิจัยน้ี
ยังสามารถน าเสนอให้กับ บริษัทการบินไทย น าไปพิจารณาใน
การปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการผลิต เพื่อให้สามารถ
ลดเวลาในการจัดสายการผลิตได้  

รูปที่ 2 ตัวอย่าง การวางผังตามลักษณะผลิตภัณฑ์ (Product 
Layout) 
ที่มา : 

http://www.thailandindustry.com/onlinemag/view2.php?id=1
229&section=16&issues=79 [3] 

2.3 การจ าลองแบบปัญหาด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

การจ าลองสถานการณ์ด้วยระบบคอมพิวเตอร์เป็น
การศึกษาระบบงานด้วยแบบจ าลองซ่ึงอยู่ในรูปของโปรแกรม
คอมพิวเตอร์โดยการจ าลองสถานการณ์น้ันเป็นกระบวนการ
จ าลอง (Model) ของระบบการท างานจริง (Real system) แล้ว

ด าเนินการใช้แบบจ าลองน้ันเพื่อการเรียนรู้พฤติกรรมของ
ระบบงานหรือเพื่ อประเมินผลการใช้ วิธีการต่างๆในการ
ด าเนินงานของระบบภายใต้ข้อก าหนดที่วางไว้ การจ าลองแบบ
ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์น้ีเป็นที่นิยมใช้ที่สุดของการจ าลองแบบ
ปัญหา เพราะสามารถใช้ได้กับปัญหาของระบบงานได้มากมาย
หลายประเภทปัจจุบันเป็นเทคนิคที่ได้รับการน าเอาไปใช้อย่าง
กว้างขวางหลักการที่ ใช้ กับการจ าลองแบบปัญหาท างาน
คอมพิวเตอร์จะเป็นหลักการแบบเดียวกับที่ใช้กับการจ าลอง
แบบปัญหาอ่ืนๆ ความจ าเป็นที่จะสร้างเป็นแบบจ าลองท างาน
คอมพิวเตอร์หรือไม่ขึ้นอยู่กับความยุ่งยากในการค านวณของ
ปัญหาน้ันๆ โดยที่การจ าลองแบบปัญหาท างานคอมพิวเตอร์
จะต้องมีการค านวณมีข้อมูลทั้งที่เป็นข้อมูลน าเข้าและผลลัพธ์
จากแบบจ าลองและโดยปกติข้อมูลต่างๆในระบบงานจะเป็น
ข้อมูลซ่ึงมีความผันแปรไม่แน่นอนและมีการแปรเปลี่ยนตาม
เวลาดังน้ันการจัดเตรียมและการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ รวมทั้ง
ขั้นตอนต่างๆ ที่ ใช้ กับการจ าลองแบบปัญหาน้ีจึงต้องอาศัย
วิธีการต่างๆ ทางสถิติเข้าช่วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่น ามาใช้
ในการจ าลองปัญหาน้ันมีมากมายให้ เลือกใช้ตัวอย่างเช่น
โปรแกรม GPS, Arena, ProModel, Sigma เป็นต้นซ่ึง ในการวิจัย
ครั้งน้ีได้เลือกใช้โปรแกรมโปรโมเดล (ProModel) มาใช้ในการ
จ าลองแบบปัญหาซ่ึงโปรแกรมโปรโมเดลเป็นแบบจ าลอง
สถานการณ์ ซ่ึงสามารถจ าลองสถานการณ์ได้ใกล้ เคียงกับ
ระบบงานจริงและยังเป็นโปรแกรมที่สามารถน าไปประยุกต์ใ ช้
กับระบบงานได้หลายประเภทไม่ว่าจะเป็นระบบงานบริการ
หรือการผลิต นอกจากน้ีโปรแกรมโปรโมเดลยังสามารถ
วิเคราะห์กระบวนการต่างๆ ได้เช่น ระบบแถวคอยระบบ
กระบวนการผลิตซ่ึงจะท าให้การวิเคราะห์ข้อมูลมีความสมบูรณ์
ยิ่งขึ้นรวมทั้งเป็นโปรแกรมที่มีความซับซ้อนไม่มากนักสามารถ
เข้าใจได้ง่าย สะดวกต่อการใช้งาน มีการแสดงภาพเคลื่อนไหว 
(Animation) ท าให้ระบบการจ าลองสถานการณ์น้ันเข้าใจได้มาก
ขึ้น [4] 

รูปที่ 3 การจ าลองสถานการณ์ด้วยโปรแกรมโปรโมเดล 
(Promodel)  
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ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=t_yLh88FzPs [5] 

ดังน้ันการเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต
อาหารและการจัดวางอาหารบนถาดส าหรับครัวร้อนของฝ่าย
ครัวการบินไทย จึงน าโปรแกรมโปรโมเดล(Promodel) มาสร้าง
แบบจ าลองสถานการณ์ ซ่ึงสามารถจ าลองสถานการณ์ได้
ใกล้ เคียงกับระบบงานจริง จากน้ันจึงท าการประเมินผล
ประสิทธิภาพผังกระบวนการเดิม และท าการทดลองปรับปรุง
ผั งก ระ บ วน การ ให ม่บ น โป ร โม เด ลพ ร้อม ทั้ งป ระ เมิ น
ประสิทธิภาพเปรียบเทียบระหว่างก่อนและหลังการปรับปรุง 
ประเด็นพิจารณาในการปรับปรุงจะมุ่งเน้นในเรื่องการไหลของ
งานเป็นหลัก โดยท าการค้นหาความสูญเปล่าและก าจัดความ
สูญเปล่าต่างๆ ในกระบวนการ  เพื่อให้สามารถจัดเตรียม
อาหารได้อย่างรวดเร็วขึ้น ลดระยะเวลารอคอย ลดการ
เคลื่อนที่และการเคลื่อนไหวที่ไม่จ าเป็น ลดการเกิดของเสียและ
การแก้ไขงานเสีย 

2.4 ระบบการผลิตแบบคัมบัง (Kanban System) 

ระบบคัมบังเป็นตัวก าหนดปริมาณการผลิตในทุกๆ 
กระบวนการซ่ึงจะถูกเรียกว่า ระบบประสาทของการผลิตแบบ
ลีน (Lean Production) เพราะว่าจะจัดการผลิตเสมือนกับสมอง
และประสาทของมนุษย์ควบคุมร่างกายของเรา ซ่ึงในระบบคัม
บังกระบวนการต้นทางจะผลิตเพียงเพื่อที่จะทดแทนสิ่งที่
กระบวนการปลายทางได้น าออกไปเท่าน้ัน ซ่ึงพนักงานใน
กระบวนการหน่ึงจะมีหน้าที่ในการเบิกชิ้นส่วนเฉพาะปริมาณที่
ต้องการในเวลาที่ต้องการเท่าน้ัน ซ่ึงจะเรียกระบบน้ีว่าระบบดึง 
(Pull System) [6]  ดังแสดงในรูปที่ 4 เพื่อท าการปรับปรุงการ
ไหลเวียนวัตถุดิบระหว่าง supplier คลังสินค้า และหน่วยงาน
ผลิต  เพิ่มศักยภาพการควบคุมการไหลเวียนวัตถุดิบไปยัง
หน่วยงานที่ใช้วัตถุดิบน้ันโดยตรง ลดปัญหาการส่งวัตถุดิบล่าช้า 
หรือขาดส่งวัตถุดิบ เพราะมี leadtime ที่แน่นอนในการน าส่ง
วัตถุดิบ และลดจ านวนสินค้าคงคลังที่จัดเก็บ ไม่แบกรับภาระ
จัดเก็บวัตถุดิบเกินความต้องการใช้ 

(1) 

(2) 

รูปที่ 4  ระบบการดึงจากกระบวนการหลัง (1) 

และการผลักจากกระบวนการก่อนหน้า (2) 

ที่มา : 
http://www.tpa.or.th/publisher/pdfFileDownloadS/kz65_p14_1

5.pdf [7] 

2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
สมภัสสร เอ้ืออารีมิตร ,2551, ได้การปรับปรุงผัง

โรงงานโดยการใช้แบบจ าลองสถานการณ์ :กรณีศึกษาของ
โรงงานผลิตเสื้อผ้าส าเร็จรูป พบว่า ผลที่ได้จากการจ าลอง
สถานการณ์พบว่าผังที่ช่วยลดเวลาการรอคอย , ลดเวลาที่ใช้ใน
การเคลื่อนย้ายและช่วยให้ผลิตสินค้าได้มากขึ้น คือ ผังโรงงาน
ตามชนิดสินค้าที่ท าการจัดสมดุลการผลิต ซ่ึงสามารถลดเวลา
การรอคอยและเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนย้ายได้ 73.64% , ช่วย
ผลิตสินค้าได้มากกว่าผังปัจจุบัน 3.56% รองลงมาคือ ผัง
โรงงานตามชนิดเครื่องจักร ซ่ึงสามารถลดเวลาการรอคอยและ
เวลาที่ ใช้ในการเคลื่อนย้ายได้ 71.13% , ช่วยผลิตสินค้าได้
มากกว่าผังปัจจุบัน 3.27% [8] 

ภัทรวัต อุเบกขานนท์  ,2544 , ได้ศึกษาแผนการ
บริหารคุณภาพในโรงงานเครื่องประดับ พบว่าโรงงานตัวอย่างมี
เป้าหมายด้านคุณภาพและรูปแบบของโครงสร้างองค์กรยังไม่
ชัดเจน ไม่มีการจัดท ารายละเอียดการก าหนดหน้าที่ ขาดความ
ชัดเจนในการจัดท าเป็นเอกสารของมาตรฐานวิธีการท างาน ซ่ึง
ข้อบกพร่องต่าง ๆ ส่งผลกระทบให้เกิดปัญหาด้านการบริหาร
จัดการ ปัญหาการเกิดของเสีย และปัญหาการส่งมอบไม่ทัน
ตามที่ก าหนด จากข้อบกพร่องของแผนการบริหารคุณภาพ
ดังกล่าว ผู้วิจัยได้เสนอแนวทางการปรับปรุงข้อบกพร่องของ
แผนใน 3 ด้านคือ เสนอผังโครงสร้างองค์กรส าหรับการบริหาร
คุณภาพและจัดท ารายละเอียดก าหนดหน้าที่ งาน ( Job 
Description) จั ด ท า แ ผ น คุ ณ ภ าพ  (Quality Plan)  ส าห รั บ
กระบวนการผลิตเครื่องประดับ คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานและ
คู่มือวิธีการปฏิบัติงานและจัดท าระบบการเก็บข้อมูลของเสีย 
นอกจากน้ีผู้วิจัยมีการปรับปรุงคุณภาพอย่างเป็นระบบ และ
กระท าได้อย่างต่อเน่ือง ตามวงจร P – D – C – A ผลการวิจัย
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พบว่าโรงงานตัวอย่างสามารถลดเปอร์เซ็นต์ของเสียในโรงหล่อ
จาก 5.49% เหลือ 3.06% [4] 

จารีย์ ไฝบุญจันทร์ ,2557, ท าการศึกษาการปรับปรุง
กระบวนการผลิตปลาทูน่าบรรจุขวดแก้วด้วยการผลิตแบบลีน 
พบว่า  นพบว่า ร้อยละจ านวนสินค้าที่ผลิตได้เทียบกับแผนการ
ผลิตเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 73.67 เป็นร้อยละ 97.03 หรือเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 23.36 ผลิตภาพด้านแรงงานเพิ่มขึ้นจาก 20.40 ขวด/
คน/ชั่วโมงเป็น 39.60 ขวด/คน/ชั่วโมง หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 
94.12 ร้อยละผลิตภัณฑ์สุดท้ายเกิดข้อบกพร่องลดลงจาก 
49,567.47 ppm เหลือ 30 ,676.28 ppm หรือลดลงร้อยละ 
38.11 และร้อยละผลผลิตเน้ือปลาทูน่าเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 
66.40 เป็น ร้อยละ 75.45 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.05 ผลจาก
การปรับปรุงดังกล่าวท าให้สามารถลดต้นทุนด้านแรงงานได้ 
4,605,120 บาท/ปี และต้นทุนวัตถุดิบได้ 509,184 บาท/ปี ซ่ึง
สามารถปรับปรุงการไหลของกระบวนการผลิตและก าจัดความ
สูญเปล่าจากการรอคอยวัตถุดิบ และความสูญเปล่าจาก
ผลิตภัณฑ์สุดท้ายเกิดข้อบกพร่องได้ และการปรับแผนผัง
กระบวนการผลิต การควบคุมด้วยสายตา และสร้างกฎระเบียบ
วินัย สามารถก าจัดความสูญเปล่าจากกระบวนการผลิตที่ไม่
เหมาะสมได้ [9] 

ในกระบวนการผลิตอาหารและการจัดวางอาหารบน
ถาดส าหรับครัวร้อนของฝ่ายครัวการบินไทย มีการใช้การ
จ าลองสถานการณ์ช่วยในเรื่องการจัดการระบบการจัดเตรียม
อาหารและอุปกรณ์ โดยการช่วยก าหนดจุดจัดอาหารลงส ารับ 
เพื่อเติมเต็มไม่ให้อาหารไม่ครบหรือมีข้อบกพร่อง ดังน้ันการน า 
โปรแกรมคอมพิ วเตอร์ (Promodel) มาใช้ปรับ เปลี่ ยนผั ง
กระบวนการผลิตอาหารและการจัดวางอาหารบนถาดส าหรับ
ครัวร้อนของฝ่ายครัวจะช่วยท าให้เห็นผลที่จะเกิดขึ้นได้โดยยัง
ไม่ต้องท าการปรับเปลี่ยนจริงและผลที่ได้จะช่วยในการตัดสินใจ
เลือกผังที่ดีที่สุดมาปรับใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต 
3. วิธีการด าเนินการ

งาน วิ จัยฉบั บ น้ี มี ร ายละ เอีย ด เน้ื อห าเก่ียว กับ
การศึกษาแบบจ าลองกระบวนการผลิต เช่น การจ าลอง
กระบวนการผลิต การวางแผนและควบคุมการผลิตการสร้าง
แบบจ าลองสถานการณ์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Promodel) 
เป็นต้น โดยจะมีการน าหลักทฤษฎีที่ เก่ียวข้องมาใช้  เพื่อ
น าไปใช้ปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต
อาหารและการจัดวางอาหารบนถาดส าหรับครัวร้อนของฝ่าย
ครัวการบินไทย โดยมีรายละเอียดการศึกษา ดังต่อไปน้ี  

3.1 ก าหนดเป้าหมายและขอบเขตการศึกษา 

การศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต
อาหารและการจัดวางอาหารบนถาดส าหรับครัวร้อนของฝ่าย
ครัวการบินไทยน้ัน ท าการพิจารณาการจัดเตรียมอาหารก่อน

ส่งมอบให้ฝ่ายบรรจุภัณฑ์  (packing) ของครัวร้อนในแต่ละ
ขั้นตอนและวิเคราะห์ต าแหน่งที่เป็นจุดคอขวดของกระบวนการ 
เพื่อท าการปรับปรุงประสิทธิภาพของการผลิตให้สามารถลด
เวลาในการจัดสายการผลิต โดยศึกษาสภาพการท างานของ
พนักงานจากสภาพการไหลด้วยแผนผังการผลิต (process flow) 
ดังรูปที่  5 ส าหรับอาหารไทย และรูปที่  6 ส าหรับอาหาร
นานาชาติ  

รูปที่ 5 ขั้นตอนการผลิต( process flow)ส าหรับอาหารไทย 

จากขั้นตอน (process flow)  การผลิตอาหารไทยน้ันจะมีการ
ก าหนดพารามิเตอร์เพื่อใช้ในการศึกษา ดังตารางที่ 1 ตารางที่ 
1 แสดงพารามิเตอร์ที่ใช้ในการผลิตอาหารไทย  

ส าหรับครัวร้อนการบินไทย จะมีการผลิตส าหรับอาหาร
นานาชาติเพื่อบริการอีกช่องหน่ึงด้วย ซ่ึงจะแสดง ขั้นตอน 
(process flow)  ดังรูปที่ 6 ส าหรับอาหารนานาชาติ  

รูปที่ 6 ขั้นตอนการผลิต ( process flow) ส าหรับอาหาร
นานาชาติ 

การประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสกลนคร ครั้งที่ 1 

17 – 19 พฤษภาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

A-69



จากขั้นตอน (process flow)  การผลิตอาหารไทยน้ันจะมีการ
ก าหนดพารามิเตอร์เพื่อใช้ในการศึกษา ดังตารางที่ 2 ตารางที่ 
2 แสดงพารามิเตอร์ที่ใช้ในการผลิตอาหารนานาชาติ 

3.2 การวิเคราะห์ 

จากการก าหนดเป้าหมายและขอบเขตการศึกษาท าให้ทราบ
ปัญหาและการจัดวางอาหารบนถาดส าหรับครัวร้อนของฝ่าย
ครัวการบินไทย โดยการสร้างแบบจ าลองสถานการณ์ด้วย
โป รแกรมคอมพิ ว เตอร์  (ProModel) โด ย ใช้ป ระ เมิ นผล
ประสิทธิภาพการท างานของพนักงาน ดังสมการที่ 1 และท า
การเปรียบเทียบข้อมูลก่อนปรับกระบวนการผลิตและหลัง
ปรับป รุงกระบวนการผลิต บนโป รแกรมคอมพิ วเตอร์ 
(ProModel) โดยท าการศึกษาตาม layout ของพนักงานในการ
จัดเตรียมอาหารในครัวร้อนของครัวการบินไทย แสดงดังรูปที่ 7 

         ประเมินผลประสิทธิภาพการท างานของพนักงาน 
 = 

  (1) 

รูปที่ 7 layout ปัจจุบันของพนักงานในการจัดเตรียมอาหารใน
ครัวร้อนของครัวการบินไทย  

ซ่ึงในแต่ละกระบวนการประกอบไปด้วยขั้นตอนที่หลากหลาย 
ท าให้ใช้ระยะเวลานานในแต่ละกระบวนการผลิต หากขั้นตอน
ในการผลิตน้ันหลากหลายและใช้ระยะเวลานาน อาจเกิดความ
เสี่ยงที่ท าให้การส่งมอบน้ันล่าช้าได้ ซ่ึงกระบวนการผลิตยังคง
ขาดความรู้และความเข้าใจเก่ียวกับการจัดวางผังโรงงาน 

ปัญหาที่เกิดขึ้นในเรื่องการผลิต คือ ความสูญเปล่าต่างๆ ใน
กระบวนการ  ระยะเวลารอคอย การเคลื่อนที่และการ
เคลื่อนไหวที่ไม่จ าเป็น การเกิดของเสีย  จึงส่งผลให้ไม่สามารถ
ผลิตอาหารส่งทันตามที่ ต้องการ จึงมีการน าโปรแกรม
คอมพิวเตอร์เข้ามาจ าลองสถานการณ์ 

3.3 การแปรผลข้อมูล 

การวิเคราะห์สถานการณ์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
(ProModel) ท าให้สามารถระบุต าแหน่งที่ เป็นจุดคอขวดของ
กระบวนการ และเพิ่มประสิทธิภาพของการผลิต และสามารถ
ลดขั้นตอนการจัดเตรียมอาหารของครัวร้อนได้ เพื่อน าเสนอ
เป็นแนวทางในการปรับปรุงให้ส าหรับครัวการบินไทย  

4. ผลการศึกษา
จาก ก าร ศึ ก ษ า  ก า ร เพิ่ ม ป ร ะ สิ ท ธิภ าพ ข อ ง

กระบวนการผลิตอาหารและการจัดวางอาหารบนถาดส าหรับ
ครัวร้อนของฝ่ายครัวการบินไทย โดยมีการน าโปรแกรมโปร
โมเดล (ProModel) มาใช้ในการจ าลองแบบปัญหาในการจัดวาง
อาหารบนถาด โดยมีการศึกษาเปรียบเทียบก่อนและหลังการ
ปรับปรุง ซ่ึงมี 3 แนวทางแก้ไข ได้ผลการศึกษาดังน้ี แนวทางที่ 
1 เพิ่มคนเพื่อขจัดปัญหาคอขวดปัญหาแรกที่พบจากงานวิจัยน้ี
คือปัญหาคอขวด ซ่ึงสามารถพบได้หลายช่วงของการผลิต จึง
ท าให้เกิดการสูญเสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์ ดังแสดงในตาราง
ที่ 3 ซ่ึงจะมีผลการศึกษาเปรียบเทียบก่อนการปรับปรุงและการ
ปรับปรุงโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์(ProModel) เข้ามาจ าลอง
สถานการณ์ 
ตารางที่ 3 ผลการจ าลองโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์แบบแสดง

การจัดวางอาหาร portion ของครัวร้อนการบิน
ไทย 

จากผลการศึกษาพบว่า การเพิ่มคนเตรียมการ 
portion ของครัวร้อนสามารถช่วยลดการเกิดจุดคอขวดและลด
เวลาระห ว่างการจัดวางอาหาร ลงได้  62 นาที  ซ่ึงท าให้
ประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 146.18 
อีกทั้งยังสามารถเพิ่มก าไรให้กับแผนกครัวร้อนได้ถึงวันละ 
520,000 บาท ทั้งน้ีสามารถท าให้เพิ่มประสิทธิภาพของการผลิต 
และสามารถลดขั้นตอนการจัดเตรียมอาหารของครัวร้อนได้  
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หมายเหตุ  Alert ของหมดใช้เวลารอประมาณ 5 นาที 
พนักงานสีส้มจะเดินไปหยิบของตามที่โต๊ะจัดวางต้องการ 
รูปที่ 8 หลังท าการปรับปรุงกระบวนการจัดวางอาหาร 

แนวทางที่ 2 ปรับเปลี่ยนรูปแบบของโต๊ะการจัดวาง
อาหารอีกหน่ึงปัญหาที่พบคือการเตรียมวัตถุดิบไม่เพียงพอ จึง
เกิดปัญหาในการท างานที่ไม่ต่อเน่ือง เกิดการหยุดระหว่างการ
ท างานหลายครั้ง เน่ืองจากพนักงานต้องหยุดเพื่อเดินไปหยิบ
อาหารหรืออุปกรณ์ต่างๆ เพื่อตกแต่งอาหารมาเพิ่มเติม ซ่ึงใน
แต่ละพื้นที่ต้องใช้ระยะการเดินทางขั้นต่ า 10- 50 เมตร และ
สามารถเกิดเหตุการณ์แบบน้ีได้หลายครั้งต่อการจัดอาหาร 1 
เที่ยวบิน (flight) จากการศึกษาพบว่าหลังจากปรับปรุงโต๊ะ
ส าหรับวางอาหารน้ัน สามารถลดการสูญเสียเวลาที่จะต้องเดิน
ไปหยิบอาหารมาเพิ่มเติม หรือหยิบอุปกรณ์ตกแต่งอาหารได้ 
ซ่ึงสามารถลดระยะเวลาและระยะทางการเดินหยิบอุปกรณ์
ต่างๆ ได้ถึง 90 % ถ้าหากปรับเปลี่ยนใช้ตู้ เย็นสแตนเลสที่
สามารถเก็บรักษาคุณภาพอาหารได้ และยังสะดวกต่อการหยิบ
ใช้งานก็จะสามารถลดการหยุดการท างานโดยใช่เหตุได้ 

รูปที่ 9 ก่อนปรับปรุงโต๊ะสแตนเลสส าหรับจัดวางอาหาร 

รูปที่ 10 หลังปรับปรุงโตะ๊สแตนเลสส าหรับจัดวางอาหาร 

แนวทางที่  3  เพิ่ มระบบคัมบังในการเรียกเติ ม
อุปกรณ์กรณีที่อุปกรณ์ต่างๆ รวมทั้งอาหารไม่เพียงพอ เม่ือเกิด
ความต้องการจากพนักงานจัดวาง พนักงานจัดวางต้องเป็นคน
เตรียมการเองทั้งหมด ซ่ึงก่อให้เกิดความสูญเสียในงานหลายๆ 
จุด เช่นเรื่องของเวลาในการจัดเตรียมล่าช้าลง พนักงาน
จัดเตรียมขาดความรู้ความเข้าใจในการหยิบอาหาร จากตู้แช่
อาหารหลัก ท าให้เกิดการหยิบอาหารที่ปะปน ไม่หยิบใช้งาน
ตามรูปแบบของ FIFO (First In First Out) ซ่ึงท าให้ เกิดการ
สูญเสียอาหารที่ผลิตเสร็จแล้วแต่ไม่ถูกหยิบใช้งานอย่างถูกต้อง 
ซ่ึงก่อให้เกิดของเสียและขาดทุนเป็นจ านวนมาก ทั้งน้ีในแต่ละ
ภาชนะจะต้องมีการ์ดอยู่ด้วยเสมอเพื่อให้พนักงานจัดวางเป็นผู้
เบิกจ่ายอาหารและอุปกรณ์ จากหน่วยผลิตอาหาร โดยถ้าไม่มี
ใบเบิกที่มีค าสั่งอนุมัติ จะไม่มีการจัดเตรียมอุปกรณ์หรืออาหาร
ออกจากที่ เก็บ ภาชนะจะต้องบรรจุอาหารและอุปกรณ์ใน
ปริมาณที่ถูกต้องและมีคุณภาพที่ดีเท่าน้ัน ที่จะถูกจัดส่งและใช้
งานในการผลิต   

จากการศึกษาพบว่าการเลือกใช้การ์ดคัมบังน้ัน จะ
สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและสามารถลดความ
สูญเสียของอาหารที่ต้องทิ้งจากกการน ามาใช้งานที่ไม่ถูกต้องได้
เป็นอย่างดี เน่ืองจากพนักงานคนที่ เป็นผู้รับใบสั่งงานน้ันจะ
สามารถหยิบใช้อาหารได้อย่างถูกต้องแต่เพียงผู้ เดียว และ
สามารถป้องกันผู้อ่ืนมาหยิบใช้อาหารที่ไม่ถูกต้องได้  

5. สรุปและวิเคราะห์

จากผลการปรับปรุงพบว่า แนวทางที่1 การเพิ่มคน
เตรียมการ portion ของครัวร้อนสามารถช่วยลดเวลาระหว่าง
การจัดวางอาหารลงได้ 62 นาที ท าให้ประสิทธิภาพการท างาน
ของพนักงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 146.18 หรือสามารถเพิ่มก าไรได้วัน
ละ 520,000 บาท  แนวทางที่2 การปรับปรุงรูปแบบโต๊ะ
สามารถลดการเดินที่สูญเปล่าของพนักงานได้ สามารถเพิ่มทั้ง
ประสิทธิภาพของงานและจ านวนในการผลิตได้มากขึ้นร้อยละ 
68.91 แนวทางที่3 เพิ่มการใช้การ์ดคัมบังในการเรียกเติม
อุปกรณ์และอาหารต่างๆ ซ่ึงแนวทางน้ีสามารถลดการเดินออก
จากสถานีการจัดวางไปยังตู้เก็บของได้ท าให้สามารถจัดวาง
อาหารได้มากขึ้น รวมทั้งการลดของเสียที่เกิดจากการหยิบใช้ที่
ผิดพลาดจากพนักงานจัดวาง จนท าให้เกิดเป็นของเสียจากการ
ผลิตโดยใช่เหตุ และอีกทั้งยังสามารถจัดเก็บท าเป็นประวัติของ
การเรียกใช้สิ่งของเพิ่มเติมได้ ซ่ึงครั้งต่อๆ ไปก็จะสามารถ
ประมาณการปริมาณการเตรียมอาหารได้ถูกต้องมากขึ้น
เพื่อที่จะไม่ต้องเสียเวลาเรียกสินค้าเพิ่มเติม  

นอกจากน้ีงานวิจัยพบว่าการประยุกต์ใช้โปรแกรม 
ProModel จ าลองแบบ  นอกจากสามารถ ลดต้ นทุ นการ
ด าเนินงาน ยังสามารถแสดงทางเลือกในการตัดสินใจและท า
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ความเข้าใจแก่พนักงานให้ด าเนินงานตามคู่มือการปฏิบัติงานได้
ง่ายยิ่งขึ้น 

6. กิตติกรรมประกาศ

ผู้ เขี ยนขอขอบคุณ  บ ริ ษัท  การบิน ไทย  จ ากัด 
(มห าชน ) ที่ ส นับส นุนข้ อ มูล ในการท า วิ จัย ครั้ ง น้ี  และ
ขอขอบพระคุณ ดร.วรพงษ์ สว่างศรี ในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษา 
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เครื่องวัดคลื่นไฟฟ้าของกล้ามเนื้อหัวใจโดยไมโครคอนโทรลเลอร์ 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยฉบับนี้น าเสนอการศึกษาออกแบบเครื่องวัดคลื่นไฟฟ้าของกล้ามเนื้อหัวใจโดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์  ประกอบด้วย
อุปกรณ์ตรวจวัดชีพจร  และน าเอาไมโครคอนโทรเลอร์ มาประยุกต์ใช้ร่วมกันโดยมีการน าข้อมูลที่ได้จากการวัดคลื่นไฟฟ้าของ
กล้ามเนื้อหัวใจ  เก็บบันทึกผลไว้ในระบบส ารองข้อมูล โดยแผ่นส ารองข้อมูล เพื่อเป็นข้อมูลเชิงสถิติในการวัดคลื่นไฟฟ้าของ
กล้ามเนื้อหัวใจ  ได้ผลการทดลองอยู่ในเกณฑ์ที่มีเปอร์เซ็นต์การผิดพลาด   0.1 % งานวิจัยฉบับนี้ ใช้โปรแกรมส าเร็จรูป Arduino 
Mega2560 Rev3  ในการควบคุมการท างานของเครื่องวัดคลื่นไฟฟ้าของกล้ามเนื้อหัวใจ  และใช้โปรแกรม  Microsoft Office 
Excel ในการอ่านข้อมูลจากแผ่นส ารองข้อมูล เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ผลของข้อมูล ระบบได้รับการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิและ
ผู้เชี่ยวชาญจากสถานพยาบาลผลคือคุณภาพระดับดี  

ค ำหลัก: คลื่นหัวใจ ,  กล้ามเนื้อหวัใจ , ไมโครคอนโทรลเลอร์ 

Abstract 
This paper presented the study of the design of electrocardiogram of the heart muscle by 

microcontroller , which is consist of  a pulse detector, microcontroller to application of data from the 
measurement of electrocardiogram records in the backup system. The data statistically used to measure heart 
muscle for show the graph of the heart muscle by computer. The experimental results were in the percentage 
of error of ± 0.1%. The Arduino Mega 2560 Rev3 program to control the heart muscle electrical system and use 
Microsoft Office Excel to read data from a backup. The system has been certified by medical experts is good 
level.  

Keywords: Three to five keywords should be provided here to assist with indexing of the article. 

1. บทน ำ
จากอดีตถึงปัจจุบันเทคโนโลยีได้ก้าวหน้าไปอย่างมาก

ยังความส าคัญกับทุกๆชีวิต และทุกๆสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับ
มวลมนุษย ์ทั้งความสะดวกสบายจนเกินความพอดี การแข่งขัน
นานาอารยประเทศ ประชาชนอยู่ในภาวะความเครียดสูง 

ความสุขลดลง ก่อให้เกิดปัญหาต่างๆตามมา รวมถึงปัญหาเรื่อง
สุขภาพที่ขาดการเอาใจใส่ดูแล  สุขลักษณะนิสัยการบริโภคคือ
ขาดสารอาหาร และบริโภคอาหารเกินความจ าเป็นของร่างกาย 
ขาดการดูแลร่างกาย  จิตใจอยู่ในภาวะเร่งรีบจดจ่อกับการ
แข่งขัน ขาดการออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ ซึ่งเป็นสาเหตุ 
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และภาวะเสี่ยงกับการเกิดโรคต่างๆท าให้ต้องไปรักษาตัวที่
โรงพยาบาลต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ และเครื่องตรวจวัดคลื่น
หัวใจที่เป็นมาตรฐาน [1] 

จากปัญหาดังกล่าว เครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์
ทุกชนิด ยั งมีราคาสูงมาก ซึ่ งมีราคาตั้ งแต่  100,000 - 
1,000,000 บาท  แต่ความต้องการของคนที่ต้องการมีอายุยืน
ยาวขึ้น เนื่องจากต้องการรักษาที่ทันสมัย และมีความส าคัญ
อย่างยิ่งที่จะต้องมีการพัฒนาเครื่องมือทางการแพทย์  ซึ่ง
ต่างประเทศได้มีเทคโนโลยีที่ล้ ายุคกว่าเรา 

ดั้งนั้นจึงเกิดแนวความคิดเกี่ยวกับการท างานของ
เครื่องวัดคลื่นไฟฟ้าของกล้ามเนื้อหัวใจ [2] เพื่อมาจัดท าและ
ลดต้นทุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ในการซื้ออุปกรณ์  มาจาก
ต่างประเทศให้มีราคาที่ถูกลง  การท างานของเครื่องวัด
คลื่นไฟฟ้าของกล้ามเนื้อควบคุมโดยไมโครคอนโทรลเลอร์ [3] 
การท างานเริ่มจากการรับสัญญาณจากเซนเซอร์วัดชีพจร และ
เมื่อไมโครคอนโทรเลอร์ได้รับข้อมูลจะแสดงผลเป็นกราฟผ่าน
ทางหน้าจอแสดงผลโดยเป็นกราฟวัดสัญญาณจากนั้นน าข้อมูล
ดังกล่าวบันทึกลงในแผ่นบันทึกข้อมูล SD card 16 GB เพื่อท่ีจะ
น าข้อมูลเขียนกราฟลงในกระดาษจากนั้นน าไปให้แพทย์
ผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์อีกครั้ง   

2. ทฤษฎีและหลักกำร
 2.1 ของกล้ำมเนื้อหัวใจ 

รูปที ่ 1  ภาพแสดงห้องหัวใจ 
จากรูปที่ 1 หัวใจ เป็นอวัยวะกล้ามเนื้อตั้งอยู่ภายใน

กึ่งกลางทรวงอกหลังต่อกระดูกสันอก และอยู่หน้าต่อกระดูกสนั
หลัง รูปร่างทรงกรวย ส่วนปลายเรียวเล็กลงเรียก Apex มีทิศช้ี
ลงค่อนไปทางซ้าย ส่วนบนเป็นฐานกว้าง ประกอบด้วยหลอด
เลือดใหญ่มาเปิดระหว่างหัวใจซีกขวา และซีกซ้ายมีกล้ามเนื้อ
เป็นผนังกั้นเรียกว่า Septum ห้องหัวใจคนเรามีทั้งหมด 4 ห้อง 
ประกอบด้วยดังนี้ 

-หัวใจห้องบนขวา (Right atrium) มีขนาดใหญ่กว่า
หัวใจห้องบนซ้าย แต่มีผนังบางกว่าห้องบนซ้าย คือประมาณ 2 
มิลลิเมตร และมีความจุประมาณ 57 ซีซ ี

-หัวใจห้องบนซ้าย (Left atrium) มีขนาดเล็กแต่มี
ผนังหนากว่าหัวใจห้องบนขวา คือประมาณ 3 มิลลิเมตร แยก
จากหัวใจห้องบนขวาโดยมีผนังกั้นหัวใจส่วนบน 

-  หัวใจห้องล่างขวา  (Right ventricle) มีรูปร่ าง
สามเหลี่ยมต่อจากหัวใจห้องบนขวา โดยมีลิ้นหัวใจไตรคัสปิด
กั้นแบ่งหัวใจห้องบนขวาและล่างขวา ผนังหัวใจห้องล่างขวาจะ
บางกว่าห้องล่างซ้ายในอัตราส่วน 1:3 แต่จะมีความจุเท่ากับ
หัวใจห้องล่างซ้ายคือ ประมาณ 85 ซีซ ีหัวใจห้องล่างขวาจะต่อ
กับเส้นเลือดแดงพัลโมนารี่ โดยมีลิ้นหัวใจพัลโมนิคกั้นระหว่าง
กัน 

- หัวใจห้องล่างซ้าย (Left ventricle) มีรูปร่างเป็นรปู
โคน และเมื่อตัดขวางจะมีรูปร่างคล้ายวงรีหรือค่อนข้างกลม 
และประกอบเป็นส่วนของยอดหัวใจโดยมีผนังหนาเป็น 3 เท่า
ของหัวใจห้องล่างขวา 

รูปที ่ 2  ภาพแสดงลิ้นหัวใจ 
จากรูปที่  2.2 ลิ้นหัวใจ คนเรามีทั้ งหมด 4 ลิ้น    

ท าหน้าที่ควบคุมการไหลเวียนของเลือดภายในหัวใจ จากหัวใจ
ห้องบนไปหัวใจห้องล่างและออกสู่เส้นเลือดเอออร์ตาและเส้น
เลือดพัลโมนารี่ 

- ลิ้นหัวใจไตรคัสปิด (Tricuspid valve) กั้นระหว่าง
หัวใจห้องบนขวาและห้องล่างขวา ประกอบด้วยแผ่น ลิ้นหัวใจ
รูปสามเหลี่ยม 3 แผ่น จะเปิดในจังหวะหัวใจคลายตัว ท าให้
เลือดไหลจากหัวใจห้องบนขวาสูห้องล่างขวา 

- ลิ้นหัวใจไมตรัล (Mitral valve) กั้นระหว่างหัวใจ
ห้องบนซ้ายและหัวใจห้องล่างซ้าย ประกอบด้วยแผ่นลิ้นหัวใจ
รูปสามเหลี่ยม 2 แผ่น จะเปิดในจังหวะหัวใจคลายตัว ท าให้
เลือดไหลจากหัวใจห้องบนซ้ายสู่ห้องล่างซ้าย 
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- ลิ้นหัวใจพัลโมนิค (Pulmonic valve) กั้นระหว่าง
หัวใจห้องล่างขวาและเส้นเลือดแดงพัลโมนารี่  ประกอบด้วย
แผ่นลิ้นหัวใจ 3 แผ่น รูปคล้ายเสี้ยวพระจันทร์ โดยมีด้านนูนหัน
ไปทางเส้นเลือดแดง พัลโมนารี่จะเปิดในจังหวะหัวใจบีบตัว ท า
ให้เลือดไหลจากหัวใจห้องล่างขวาไปเส้นเลือดแดงพัลโมนารี่     

- ลิ้นหัวใจเอออร์ติค (Aortic valve) กั้นระหว่างหัวใจ
ห้องล่างซ้าย และเส้นเลือดเอออร์ตาประกอบด้วยแผ่นลิ้นหัวใจ 
3 แผ่น รูปคล้ายเสี้ยวพระจันทร์ โดยมี 2 แผ่นอยู่ด้านหน้า และ 
1 แผ่นอยู่ด้านหลัง จะเปิดในจังหวะหัวใจบีบตัว ท าให้เลือดไหล
จากหัวใจห้องล่างซ้ายไปเส้นเลือดแดงเอออร์ตา 

เส้นทางการน าไฟฟ้าในหัวใจ 
หัวใจจะท างานโดยการบีบตัวและคลายตัวได้  เกิด

จากมีการกระตุ้นทางไฟฟ้าผ่านทางสายน าไฟฟ้า ในหัวใจ ซึ่งมี
จุดก าเนิดไฟฟ้าอยู่ที SA node ซึ่งอยู่บริเวณหัวใจห้องบนขวา 
ดังรูปต่อไปนี้ 

รูปที ่ 3  ภาพแสดงการน าไฟฟ้า SA node ส่งสญัญาณไฟฟ้า
ผ่านไปหัวใจห้องบน 

จากรูปที่ 2.3 เมื่อสัญญาณไฟฟ้ากระตุ้นกล้ามเนื้อ
หัวใจ จะท าให้เกิดการหดตัวของกล้ามเนื้อหัวใจ และตามด้วย
การคลายตัวของกล้ามเนื้อหัวใจ เมื่อสัญญาณไฟฟ้าผ่านไป
หัวใจจึงมีการบีบตัวจากหัวใจห้องบนลงสู่หัวใจห้องล่างแล้วตาม
ด้วยการบีบตัวของหัวใจห้องล่างส่งเลือดต่อไปให้เส้นเลือด
แดงพัลโมนารี่และเส้นเลือดแดงเอออร์ตา และด้วยระยะเวลา
การบีบตัวที่พอเหมาะระหว่างหัวใจห้องบนและห้องล่างจะท า
ให้เลือดไหลจากหัวใจห้องบนลงสู่ห้องล่างได้อย่างเต็มที่ 

รูปที่  4  ภาพแสดงสัญญาณไฟฟ้าเดินทางจาก SA node ผ่าน
ไปหัวใจห้องบนมายัง AV node 

จากรูปที ่2.4  กระแสไฟฟ้าจะเดินทางจาก SA node 
ผ่านไปยังหัวใจห้องบนทั้งซ้ายและขวา เป็นผลให้หัวใจห้องบน
ทั้งสองบีบตัวในจังหวะหัวใจคลายตัว แล้วกระแสไฟฟ้าจะ
เดินทางมายังบริเวณที่เรียกว่า AV node ซึ่งอยู่ใกล้กับบริเวณ
รอยต่อหัวใจห้องบนกับห้องล่าง  

รูปที่  5  กระแสไฟฟ้าจะเดินทางจาก AV node ลงมายัง 
bundle of HIs 

จากรูปที่ 2.5 หลังจากกระแสไฟฟ้าจะเดินทางลง
มายัง bundle of HIs แล้วแตกออกเป็น 2 แขนง คือแขนง
ด้านขวา และแขนงด้านซ้าย ซึ่งจะแตกออกอีกเป็นแขนง
ด้านหน้าและด้านหลัง สุดท้ายแล้วกระแสไฟฟ้าจะเดินทางจาก
ปลายแขนงทั้งสองไปยังเส้นใยน าไฟฟ้าที่กระจายอยู่ทั่วไปตาม
กล้ามเนื้อหัวใจ ซึ่งเราเรียกเส้นใยเหล่านี้ว่า Purkinje fibers 
และท าให้กล้ามเนื้อหัวใจห้องล่างบีบตัวในที่สุดในจังหวะหัวใจ
บีบตัว 

รูปที ่ 6 ภาพแสดงคลื่น QT interval 
จากรูปที่ 6 คลื่น QT interval ใช้เวลา 0.42 วินาที

ถ้าหัวใจเต้น อยู่ระหว่าง 60-80 ครั้ง/นาที และขึ้นกับอัตราการ
เต้นของหัวใจ หาได้จากสูตร [4] 

𝑄𝑇𝑐 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑒𝑙 =  
𝑄𝑇 ที่วัดได้

√ช่วง𝑅−𝑅ทีถ่ัดกัน(วินาที)
 (1)
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 อัตรำกำรเต้นของหัวใจตำมเป้ำหมำย 
การก าหนดอัตราการเต้นของหัวใจตามเป้าหมาย

ขึ้นกับสุขภาพของผู้ออกก าลังกาย โดยมากจะก าหนดที่ 80% 
แต่ในทางปฏิบัติส าหรับผู้ที่ไม่เคยออกเราจะเริ่มจาก 40% ก่อน 
เมื่อร่างกายทนได้จึงค่อยเพิ่มเป็น 50% จนกระทั่งได้ 80% การ
จะเพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจท าได้ โดยการเพิ่มความเร็วของ
การวิ่งหรือข่ีจักรยาน 
ตำรำงที่ 1  ตารางแสดงอัตราการเต้นของหัวใจตามเป้าหมาย 

ช่วง
อาย ุ
(ปี) 

อัตรา
การเต้น
สูงสุด 
(ครั้ง) 

อัตรา
การเต้น
ที่ 40% 
(ครั้ง) 

อัตรา
การเต้น
ที่ 60% 
(ครั้ง) 

อัตรา
การเต้น
ที่ 80% 
(ครั้ง) 

อัตรา
การเต้น
ที่ 90% 
(ครั้ง) 

20 200 80 120 160 180 

25 195 78 117 156 175 

30 190 76 114 152 171 

35 185 74 111 148 166 

40 180 72 108 144 162 

45 175 70 105 140 157 

50 170 68 102 136 153 

55 165 66 99 132 149 

60 160 64 96 128 144 

65 155 62 93 124 140 

       จากตารางที่ 1 สามารถสรุปอัตราการเต้นของหัวใจตาม
เป้าหมายได้ว่า 

คนอายุ 20 ปี อัตราการเต้นสูงสุด = 200 ครั้ง อัตรา
การเต้นที่ 40% = 80 ครั้ง อัตราการเต้นที่  60% = 120 ครั้ง 
อัตราการเต้นท่ี 80% = 160 ครั้ง อัตราการเต้นท่ี 90% = 180 
ครั้ง 

คนอายุ 25 ปี อัตราการเต้นสูงสุด = 195 ครั้ง อัตรา
การเต้นที่ 40% = 78 ครั้ง อัตราการเต้นที่ 60% = 117 ครั้ง 
อัตราการเต้นท่ี 80% = 156 ครั้ง อัตราการเต้นท่ี 90% = 175 
ครั้ง 

คนอายุ 30 ปี อัตราการเต้นสูงสุด = 190 ครั้ง อัตรา
การเต้นที่ 40% = 76 ครั้ง อัตราการเต้นที่ 60% = 114 ครั้ง 
อัตราการเต้นท่ี 80% = 152 ครั้ง อัตราการเต้นท่ี 90% = 171 
ครั้ง 

คนอายุ 35 ปี อัตราการเต้นสูงสุด = 185 ครั้ง อัตรา
การเต้นที่ 40% = 74 ครั้ง อัตราการเต้นที่ 60% = 111 ครั้ง 

อัตราการเต้นท่ี 80% = 148 ครั้ง อัตราการเต้นท่ี 90% = 166 
ครั้ง 

คนอายุ 40 ปี อัตราการเต้นสูงสุด = 180 ครั้ง อัตรา
การเต้นที่ 40% = 72 ครั้ง อัตราการเต้นที่ 60% = 108 ครั้ง 
อัตราการเต้นท่ี 80% = 144 ครั้ง อัตราการเต้นท่ี 90% = 162 
ครั้ง 

คนอายุ 45 ปี อัตราการเต้นสูงสุด = 175 ครั้ง อัตรา
การเต้นที่ 40% =70 ครั้ง อัตราการเต้นที่ 60% = 105 ครั้ง 
อัตราการเต้นท่ี 80% = 140 ครั้ง อัตราการเต้นท่ี 90% = 157 
ครั้ง 

คนอายุ 50 ปี อัตราการเต้นสูงสุด = 170 ครั้ง อัตรา
การเต้นที่ 40% = 68 ครั้ง อัตราการเต้นที่ 60% = 102 ครั้ง 
อัตราการเต้นท่ี 80% = 136 ครั้ง อัตราการเต้นท่ี 90% = 153 
ครั้ง 

คนอายุ 55 ปี อัตราการเต้นสูงสุด = 165 ครั้ง อัตรา
การเต้นที่ 40% = 66 ครั้ง อัตราการเต้นที่ 60% = 99 ครั้ง 
อัตราการเต้นท่ี 80% = 132 ครั้ง อัตราการเต้นท่ี 90% = 149 
ครั้ง 

คนอายุ 60 ปี อัตราการเต้นสูงสุด = 160 ครั้ง อัตรา
การเต้นที่ 40% = 64 ครั้ง อัตราการเต้นที่ 60% = 96 ครั้ง 
อัตราการเต้นท่ี 80% = 128 ครั้ง อัตราการเต้นท่ี 90% = 144 
ครั้ง 

คนอายุ 65 ปี อัตราการเต้นสูงสุด = 155 ครั้ง อัตรา
การเต้นที่ 40% = 62 ครั้ง อัตราการเต้นที่ 60% = 93 ครั้ง 
อัตราการเต้นท่ี 80% = 124 ครั้ง อัตราการเต้นท่ี 90% = 140 
ครั้ง 
      2.2 วัสดุอปกรณ์ในกำรวิจัย 
1. เครื่องวัดความดันและการเต้นของหัวใจมาตรฐาน 1 เครื่อง
2. เครื่องวัดคลื่นหัวใจมาตรฐาน   1 เครื่อง 
3. เครื่องวัดออสซิโลสโคป   1 เครื่อง 
4. เครื่องวัดกระสและแรงดันมาตรฐาน   1 เครื่อง 
3.วิธีกำรวิจัย 

    3.1 วางแผนการด าเนินงาน และวิธีการท างานของ 
Flowchartของเครื่องวัดคลื่นหัวใจ 
    3.2 ออกแบบและสร้างเครื่องวัดคลื่นไฟฟ้าของกล้ามเนื้อ
หัวใจ   และวิธีการท างานของเครือ่งวัดคลื่นไฟฟ้าของกล้ามเนื้อ
หัวใจ 
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   3.3 ทดลองการท างานของเครื่องที่สร้างขึ้นหาค่าความ
ผิดพลาด และเก็บผลกับผู้ป่วยท่ีเป็นโรคหัวใจ และผูม้ีสภาพ
เป็นปกต ิ

รูปที่ 4 ไมโครคอนโทรเลอร์ Arduino Mega2560 Rev3 
   การเขียนโปรแกรมควบคมุด้วยไมโครคอนโทรเลอร์Arduino 

Mega2560 Rev3  

รูปที ่5 แสดงไมโครคอนโทรเลอร์ Arduino  Mega2560 
Rev3 

       % Error = 100%n n

n

y x

y


  (2) 

      เมื่อ ny  คือ ค่าจริงจากเครื่องมาตรฐาน 

nx  คอื ค่าที่วัดได้จากเครื่องที่สร้างขึ้น 
การหาค่าเฉลี่ยหาไดจ้ากสมการ  

1 2 3 ... n

n

x x x x
x

x

   
   (3) 

      เมื่อ   x  คือ ค่าที่ได้ในแต่ละครั้ง 

nx  คือ จ านวนครั้งท่ีทดลอง 

รูปที ่ 4  การทดลองการวัดอัตราการเต้นของกล้ามเนื้อหัวใจ
โดยใช้เครื่องมาตรฐาน 

รูปที ่ 5  การทดลองการวัดอัตราการเต้นของกล้ามเนื้อหัวใจ
โดยใช้ Piezoelectric 4 จุด 

รูปที่  7  แสดงการทดลองการวดัอัตราการเต้นของกล้ามเนื้อ
หัวใจโดยใช้ Piezoelectric 4 จุด อายุ 80 ปี  
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4. ผลกำรทดลอง

รูปที่ 8 แสดงการวัดคลื่นหัวใจจากเครื่องวัดมาตรฐาน ดังรูปที่5 
ชายวันอายุ 20 ปี  

รูปที่ 9 แสดงการวัดค่าของคลื่นหวัใจจากเครื่องวัดมาตรฐาน 

รูปที่ 10 แสดงการวัดค่าของคลื่นหัวใจจากเครื่องที่สร้างขึ้น 
โดย V end rate =132 BPM PR int = 158 mS ,QRS= dur 
49 mS, QT/QTc int =432/438 mS, P/QRS/T axis 

=98/84/42 ผลจากผู้ป่วยเป็นโรคหัวใจได้รับการรักษาจาก
แพทย์ดังรูปที่ 7  

     จากรูปที่ 8 คือการแสดงการวัดจากเครื่องวัดคลื่นหัวใจ
มาตรฐานของโรงพยาบาลส่วางแดนดิน และพิมพ์ผลการวัด
ออกเป็นแบบมาตรฐานของเครื่องวัด ยี่ห้อ SONOMED กับ 
ชายวัย 20 ปี สามารถวัดการเต้นของหัวใจ การบีบ การคลาย
ตัวของกร้ามเนื้อหัวใจ จากรูปที่ 10 แสดงการวัดคลื่นหัวใจของ
ผู้ป่วยโรคหัวใจอายุ 80 ปี เพศหญิง ซึ่งค่าที่ได้นั้นได้ผ่านการ
ตรวจสอบจากผู้เชียวชาญในสถานพยาบาลอยู่ในระดับคุณภาพ
ระดับดี  จากผลการทดลองสามารถวัดค่าที่แพทย์ต้องการได้แต่
เนื่องจากการทดลองอาจจะต้องผ่านมาตรฐานในการใช้
เ ครื่ อ งมื อทางการแพทย์ อี กซึ่ ง เ ป็ นการทดลองส ร้ า ง
เครื่องต้นแบบเท่านั้น ยังไม่สามารถน าไปใช้กับผู้ป่วยได้ต้อง
ผ่านการรับรองมาตรฐานทางการแพทย์อีกหลายมาตรฐาน  

5. สรุปผลกำรทดลอง

จากงานวิจัยขึ้นมีวัตถุประสงค์สร้างเครื่องตรวจวัดคลื่นหัวใจ
โดยไมโครคอนโทรลเลอร์ เพื่อให้สามารถใช้งานได้จริงกับ
กระทรวงสาธารณสุขหรือโรงพยาบาลต่างๆ เพื่อใช้ในการรักษา
ตรวจวัดความผิดปกติในร่างกายที่สามารถเทียบเคียงกับ
เครื่องมือแพทย์ในเบื้องต้นก่อนเข้ารับการรักษาจากแพทยืผู้
เชียวชาญ หรือสามารถวัดเบื้องต้นหาผู้เสี่ยงจากโรค ไม่ได้มี
วัตถุประสงค์น าไปทดแทนเครื่องมือแพมย์ขั้นสูงที่มีมาตรฐาน
สูงความน่าเช่ือถือสูงมาก ซึ่งจากผลการทดลองกได้คุณภาพอยู่
ในระดับที่น่าเช่ือถือระดับปานกลาง และระดับคุณภาพอยู่ใน
ระดับดี ท้ังนี้ต้องได้รับการพัฒนาอีกมากในอนาคต  
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เครื่องตัดลําตนมันสําปะหลังแบบติดตั้งระบบมัดรวมลําตน 
The cutting cassava machine installed with the bundle system 
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บทคัดยอ 

บทความน้ีนําเสนอผลทดสอบการตัดลําตนมันสําปะหลังโดยใชเครื่องตัดลําตนมันสําปะหลังแบบติดตั้งระบบมัดรวมลํา
ตน เพ่ือหาประสิทธิภาพในการทํางานของเครื่องจักรท่ีความเร็วแตกตางกัน 3 ความเร็ว โดยใชพ้ืนท่ีทดสอบ 307 ตารางเมตร/
รอบการทดสอบ  ผลการศึกษาจะพิจารณาถึงประสิทธิภาพการทํางานเชิงพ้ืนท่ี เปอรเซ็นตความผิดพลาดในการตัดและมัด 
อัตราการสิ้นเปลืองนํ้ามันเช้ือเพลิงและความคุมคาจุดคืนทุน ผลการทดสอบพบวาความเร็วรอบท่ี 800 รอบ/นาที มีการ
สูญเสียนอยท่ีสุด โดยมีอัตราการสิ้นเปลืองเช้ือเพลิง 2.26 ลิตร/ไร หรือคิดเปนคานํ้ามันเช้ือเพลิง 70 บาท/ไร โดยมี
ความสามารถในการทํางาน 0.359 ไร/ช่ัวโมง ประสิทธิภาพการทํางานเชิงพ้ืนท่ีเทากับ 80% และสามารถคืนทุนไดดวยการ
ทํางานประมาณ 36 ไรตอป 

คําสําคัญ: มันสําปะหลัง  เคร่ืองตัด  เคร่ืองมัดรวม 

Abstract 

This article presents the results of a cassava trunk cutting machine with the bundle system. This 
objective determines the efficiency of a machine with 3 different speeds using on testing area of 307 m2. 
The study will consider performance, percentage error in cutting and bundling, fuel consumption and 
capital recovery. The results showed that the speed at 800 rpm had the least loss which having a fuel 
consumption of 2.26 liters/rai or about of 70 baht/rai. The capacity to work was 0.359 rai/hour. The field 
efficiency was 80% and a break-even point is 36 rai/year. 

Keywords: Cassava, Cutting machine, Bundle machine 

1. บทนํา
ประเทศไทยเปนประเทศท่ีมีประชากรประกอบ

อาชีพทางดานเกษตรกรรมเปนสวนใหญ ในแตละปมี
ผลผลิตท่ีไดจากการเกษตรเปนจํานวนมาก ซึ่งเปนผลผลิต
ท่ีสามารถทํารายไดใหกับเกษตรกรและเปนสินคาสงออกท่ี
สําคัญของประเทศ เพราะอากาศเหมาะสําหรับการเพราะ
ปลูกเน่ืองจากมีสภาพอากาศท่ีรอนช้ืนเหมาะสําหรับการ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมพ้ืนท่ีสวนใหญจะเปนพ้ืนท่ีทํา
นาและปลูกพืชไร เพราะสภาพอากาศและพ้ืนท่ีของ
ประเทศเหมาะสําหรับการเพราะปลูก พ้ืนท่ีการเกษตรใน
ประเทศไทยคิดเปนรอยละ 47% หรือ 142.9 ลานไร มัน
สําปะหลังเปนเปนหน่ึงในพืชเศรษฐกิจของประเทศเปน
อันดับตนๆเทียบเทากับออยและขาวโพดท่ีนิยมปลูกกัน
อยางมากและประเทศไทยถือเปนผูสงออกผลิตภัณฑมัน

สําปะหลังรายใหญของโลก โดยมีสัดสวนการตลาด
ประมาณ 90 เปอรเซ็นต โดยมีพ้ืนท่ีเพาะปลูกท้ังประเทศ
กวา 8.2 ลานไรครอบคลุม 45 จังหวัด มีเกษตรกรผูปลูก
ถึง 0.84 ลานครัวเรือน หรือคิดเปนรอยละ 8 ของจํานวน
เกษตรกรท้ังประเทศ 5.6 ลานครัวเรือน ซึ่งแตละปผลิต
หัวมันสดไดประมาณปละ 20-27 ลานตัน แตมีความ
ตองการใชมันสําปะหลัง (หัวมันสด) ในประเทศเพียงปละ
ไมเกิน 10 ลานตันเทาน้ัน สวนมันสําปะหลังท่ีเหลืออีก
ประมาณ 16-17 ลานตันสามารถสงออกและนํารายไดเขา
ประเทศเปนจํานวนมาก โดยประเทศไทยสามารถสงออก
ผลิตภัณฑมันสําปะหลังไดหลายรูปแบบ เชน มันเสน มัน
อัดเม็ด แปงมันสําปะหลัง ท้ังในรูปของแปงดิบและแปง
แปรรูปเปนตน หากสามารถลดตนทุนภาคการผลิตใหกับ
เกษตรกรผูปลูกมันสําปะหลังก็จะเปนการชวยเพ่ิมมูลคา
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ของมันสําปะหลังไดอีกทางหน่ึง หน่ึงในแนวทางน้ันก็คือ
การลดกําลังแรงงานดานการผลิตและหาเครื่องจักรกลท่ี
ทันสมัยสําหรับใชในการเก็บเก่ียวและเพาะปลูกสําหรับ
เกษตรกรรายยอยกระบวนการเก็บเก่ียวมันสําปะหลังท่ี
นิยมในปจจุบันคือการใชแรงงานคนเปนหลัก ในสวนของ
เกษตรกรรายใหญน้ันจะใชเครื่องขุดท่ีติดรถแทรกเตอร
เปนหลักเพ่ือประหยัดคาจางแรงงาน [1, 2] ในการท่ีจะ
เก็บเก่ียวมันสําปะหลังดวยเครื่องขุดน้ันจําเปนจะตองมี
การตัดตนมันกอนเพ่ือใหเครื่องขุดสามารถทํางานได [3] 
ในข้ันตอนน้ีจําเปนตองใชแรงงานคนเปนจํานวนมาก หาก
สามารถตัดตนมันไดรวดเร็วและเก็บรวบรวมไวสําหรับทํา
พันธุในฤดูกาลเพาะปลูกตอไปก็จะเปนการประหยัดตนทุน
ในการจางแรงงานในกระบวนเก็บเก่ียวได 

ในบทความน้ีเปนการนําเสนอผลการทดสอบ
ตอเน่ืองจากบทความกอนหนาของเครื่องตัดลําตนมัน
สําปะหลังแบบติดตั้งหนารถแทรกเตอรขนาดเล็ก โดย
ติดตั้งระบบมัดรวมลําตนมันสําปะหลังเพ่ือหาสมรรถนะ
การทํางานของเครื่องท่ีสรางและจุดคุมทุนในการทํางาน 
ดัง น้ันทีมผู วิจัยจึงมีแนวคิดสรางเครื่องตัดลําตนมัน
สําปะหลังและมัดรวมตนแบบติดตั้งหนารถแทรกเตอร
ขนาดเล็ก 
2. วัสดุ อุปกรณและวิธีดําเนินการวิจัย
2.1 รถแทรกเตอรท่ีใชในการทดสอบ 

รถแทรกเตอรท่ีใชในการติดตั้งเครื่องตัดตนมัน
สําหรับการทดลองในแปลงเปนรถแทรกเตอรขนาดเล็กรุน 
RT140 ขนาดเครื่องยนต 14 แรงมา ขับเคลื่อน 2 ลอ มี
ระบบสงกําลังเกียร Hi-Lo ในการทดสอบจะใชเกียร 2 
(Lo) ในการทํางาน เครื่องตัดตนมันสําปะหลังจะถูกติดตั้ง
ท่ีดานหนาของรถแทรกเตอรและรับกําลังหลักจาก
เครื่องยนตดวยสายพาน 2 รองเพ่ือสงถายกําลังไปยังกลไก
ตางๆ ของเครือ่งตอไปพรอมระบบไฮดรอลิกสําหรับขับใบ
ตัด 

รูปที่ 1 รถแทรกเตอรขนาดเล็กที่ใชในการทดลอง 

2.2 เคร่ืองตัดตนมันสําปะหลังตนแบบ 
เครื่องตัดตนมันสําปะหลังแบบติดตั้ งหนารถ

แทรกเตอรตนแบบท่ีสรางข้ึนประกอบไปดวยระบบตัดลํา

ตน ระบบลําเลียงและชุดกลไกระบบมัดรวมตน ดังแสดง
ในรูปท่ี 2 โดยมีระบบกลไกคือ 1) ชุดสงกําลังระบบมัด
และระบบขับเคลื่อน 2) ชุดใบมีดตัด 3) ชุดลําเลียงตนมัน
สําปะหลัง 4) ชุดมัดลําตนมันสําปะหลัง 5) ระบบสงกําลัง 
6) สายพานสงกําลังของชุดใบมีดตัด 7) ระบบเลียงลําตน

รูปที่ 2 เคร่ืองตนแบบที่ออกแบบดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร 

จากรูปท่ี 2 เปนแบบ 3 มิติ ของเครื่องตัดลําตนมัน
สําปะหลังแบบมัดรวมสําหรับติดหนารถแทรกเตอรขนาด
เล็ก โดยจะประกอบไปดวยชุดกลไกหลักๆ คือ ชุดกลไก
ระบบการตัดลําตน ชุดกลไกการลําเลียงลําตนเขาสูเครื่อง
มัด ชุดกลไกระบบมัดลําตน โดยมีหลักการคือเครื่องจักร
จะรับกําหลังจากพุลเลยของเครื่องยนตสงผานสายพาน
เพ่ือมาขับชุดกลไกระบบมัดลําตนกอนท่ีจะสงลําตนมัน
สําปะหลังท่ีมัดเสร็จออกไปทางดานขางของเครื่อง ในสวน
ของชุดกลไกระบบตัดจะรับกําลังมาจากมอเตอรไฮดรอลิก 
ซึ่ งจะมี ชุดควบคุมอยู ท่ีดานหนาบริ เวณคนขับรถซึ่ ง
สามารถควบคุมโดยงายดวยวาลวควบคุม
2.3 ลักษณะทางกายภาพของลําตนมันสําปะหลัง 

ข้ันตอนน้ีจะศึกษาลักษณะทางกายภาพของตนมัน
สําปะหลังและสภาพของพ้ืนท่ีแปลงปลูกตนมันสําปะหลัง
ทําโดยการสุมวัดตนมันสําปะหลังโดยพิจารณาพันธุท่ีนิยม
ปลูกในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดสกลนคร คือ พันธุเกษตรศาสตร 
50 ซึ่งจะวัดคาตาง ๆ ของตนมันสําปะหลังดังรูปท่ี 3 
ไดแก ความสูงของลําตนท่ีเหลือหลังตัด (u) ความสูงของ
ตนมันสําปะหลังหลังตัด (v) ความสูงของตนมันสําปะหลัง
กอนตัด (y) ความกวางของพุมลาง (z) ความกวางของพุม
บน (x) และระยะหางระหวางรอง (w) เพ่ือนําคาท่ีไดไปใช
ในการออกแบบสวนประกอบตาง ๆ ของเครื่องตนแบบ 
เชน ชุดตัด ชุดลําเลียงของ ความสูงของตัวเครื่อง ความสูง
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ของชุดใบมีดท้ังชุดตัดลําตนและชุดตัดยอด และความ
กวางของเครื่องเปนตน 

รูปที่ 3 ลักษณะทางกายภาพของตนมันสําปะหลัง 

เมื่อเก็บขอมูลเสร็จแลวจากน้ันนําขอมูลท่ีไดไปใช
ในการออกแบบสวนประกอบระบบตางๆ เพ่ือใหไดขนาด
และมิติของเครื่องตนแบบท่ีเหมาะสม ขอมูลท่ีไดจากการ
วัดจะนํามาใชในการออกแบบเครื่องตนแบบเครื่องตัดตน
มันสําปะหลังแบบติดหนารถแทรกเตอรขนาดเล็ก
2.4 การเตรียมแปลงทดสอบการทํางาน 

การทดสอบการทํางานของเครื่องจะดําเนินการ
ทดสอบตามมาตรฐาน RNAM Test Codes & 
Procedure for Farm Machinery [4] โดยพ้ืนท่ีการ
ทดสอบตอครั้งมีขนาดประมาณ 307 m2 กลาวคือมีความ
ยาว 64 เมตรตอแถวจํานวน 5 แถว ระยะความกวาง
ระหวางรอง 1.2 เมตร รวม 4.8 เมตร แตละแถวมีตนมัน 
80 ตน เครื่องตัดตนมันสําปะหลังจะเคลื่อนท่ีในลักษณะ
วนแถวนอก ไป-กลับ ดังแสดงในรปูท่ี 4   

รูปที่ 4 แผนผังการเดินรถสําหรับทดสอบในแปลง 

2.5 ตัวชี้วัดผลการศึกษา 
(1) ประสิทธิภาพการทํางานเชิงพ้ืนท่ี  
(2) เปอรเซ็นตความผิดพลาดในการทํางาน  
(3) อัตราการสิ้นเปลืองนํ้ามันเช้ือเพลิง 
(4) เวลาท่ีใชในการทํางาน 
(5) การเปรียบเทียบการทํางานเครื่องจักรกับคน 
(6) การวิเคราะหจุดคุมทุน 

3. ผลการวิจัยและอภิปลาย
3.1 เคร่ืองตัดตนมันสําปะหลังตนแบบ 

เครื่องตนแบบสามารถขับเคลื่อนไดดวยตัวเองและ
ใชผูควบคุมเครื่องเพียงคนเดียว เมื่อขับเครื่องตัดเขาสู
แปลงทดสอบชุดใบมีดตัดท่ีติดตั้งทางดานหนาตัวเครื่องจะ
ทําหนาท่ีตัดตนพันธุท้ังสวนบนและลางของลําตน ลําตนท่ี
ผานการตัดจะถูกชุดลําเลียงสงไปยังเครื่องมัดเพ่ือมัดรวม
กอนท่ีจะถูกสงออกทางดานขางของเครื่อง

(ก)         (ข)    (ค)

รูปที่ 5 เคร่ืองตัดตนมันสําปะหลังตนแบบ 

จากรูปท่ี 5 แสดงเครื่องตัดลําตนมันสาํปะหลังแบบ
ติดตั้งหนารถแทรกเตอรขนาดเล็กท่ีสรางเสร็จแลวพรอม
นําไปทดสอบในแปลงทดลองท่ีเตรียมไว โดยในรูปท่ี 5(ก), 
5(ข) และ 5(ค) แสดงลักษณะของเครื่องดานขาง ดานหนา 
และดานหลัง ตามลําดับ 
3.2 การแตกหักของตนมันท่ีตัด 

ลักษณะทางกายภาพของตนมันสําปะหลังหลังจาก
ท่ีไดทําการตัดแลว ผลทดสอบพบวารอยการตัดของลําตน
มันสําปะหลังท่ีไดจากการตัดดวยเครื่องตัดลําตนมัน
สําปะหลังท่ีติดหนารถแทรกเตอรขนาดเล็กมีรอยการตัด
ท้ังบนและลางเรียบไมมีรอยแตกของลําตนโดยระยะความ
ยาวของตนมันสําปะหลังท่ีทําการตัดจะมีความยาวเฉลี่ย

ประมาณ 100 ถึง 110 เซนติเมตร จากรูปท่ี 6 แสดง
ลักษณะทางกายภาพของตนมันสําปะหลังท่ีไดหลังจาก
การตัด ดังรูปท่ี 6(ก) ลําตนมันสําปะหลังท่ีตัดและมันรวม
ตนดังแสดงในรูปท่ี 6(ข) และรูปลําตนมันสําปะหลังท่ีได
ทําการมัดไมสมบูรณดังแสดงในรูปท่ี 6(ค) ท้ังน้ีสาเหตุ
เน่ืองมาจากอุปกรณกลไกระบบมัดทํางานไมสมบูรณใน
บางจังหวะจึงทําใหการมัดตนมันสําปะหลังไมแนน สาเหตุ
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ท่ีทําใหการตัดตนมันเสียหายมี 2 กรณีคือ ลําตนมันติดขัด
กับกลไกของเครื่องตัดและลําตนมันสําปะหลังลมกอนท่ี
เครื่องจะตัดลําตน 

 (ก)  (ข)   (ค) 

รูปที่ 6 ลักษณะของตนมันสําปะหลังที่ถกูตัดและมัด 

3.3 ประสิทธิภาพการทํางานเชิงพ้ืนท่ี 
ผลการทดสอบเครื่องตัดตนมันสําปะหลังพรอม

ติดตั้งระบบมัดรวมพบวา เครื่องสามารถตัดและมัดโดยใช
เวลา 32 นาที/รอบทดสอบ ท่ีความเร็วรอบ 800 รอบ/
นาที เพราะเปนชวงท่ีมีการตัดและมัดผิดพลาดนอยท่ีสุด
คือ 25 เปอรเซ็นต ซึ่งใชความเร็วเฉลี่ย 0.60 กิโลเมตร/
ช่ัวโมง และมคีวามกวางพ้ืนท่ีทํางานของเครื่องจักรเทากับ 
1.2 เมตร ดังน้ันจึงมีความสามารถทํางานทางทฤษฎี คือ 
1.2 เมตร×0.60 กิโลเมตร/ช่ัวโมง  

รูปที่ 7 ผลการทดลองกรณีติดต้ังเคร่ืองมัด 

ประสิทธิภาพในการทํางานเชิงพ้ืนท่ีจากการคํานวณ
ดวยสมการท่ี 1 จะไดคาประสิทธิภาพการทํางานเชิงพ้ืนท่ี 
( Eff ) เทากับ 80 เปอรเซ็นต แทนคาในสมการจะได 

100%
o

CEff
C

= ×  (1) 

เมื่อ 
C   =ความสามารถทํางานเชิงพ้ืนท่ี  
      = /A T (ตารางเมตร/ช่ัวโมง) 
A   = พ้ืนท่ีตัดตนมันสําปะหลัง (ตารางเมตร) 
T   = เวลารวม (ช่ัวโมง) 

0C = ความสามารถทํางานทางทฤษฎี   
 =  W V×  (ตารางเมตร/ช่ัวโมง) 

 W = ความกวางพ้ืนท่ีทํางานของเครื่อง (เมตร) 
V  = ความเร็วของเครื่อง (กิโลเมตร/ช่ัวโมง) 

2 32307
60 100% 80%

0.60 1,000 1.2

m hr
Eff m m

hr

÷
= × =

× ×

3.4 เปอรเซ็นตความผิดพลาดในการทํางาน 
ในการทดสอบการตัดลําตนมันสําปะหลังจะมี

เปอรเซ็นตความผิดพลาดในการมัดรวมตน ดังแสดงในรูป
ท่ี 8 โดยจะทดสอบการทํางานท่ี 3 ความเร็วรอบ จํานวน
ตนมันสําปะหลังท่ีใชทดสอบการตัดแถวละ 80 ตน ผล
การทดสอบพบวาท่ีความเร็วรอบ 800 รอบ/นาที เครื่อง
สามารถทํางานไดสมบูรณท่ีสุดคือตัดได 60 ตน มีอัตรา
การตัดผิดพลาดนอยท่ีสุดประมาณ 25 เปอรเซ็นต 

รูปที่ 8 ผลทดสอบการมัดและความผิดพลาด 

3.5 อัตราการสิ้นเปลืองน้ํามนัเชือ้เพลิง 

รูปที่ 9 อัตราการส้ินเปลืองเชื้อเพลิง 

อัตราการสิ้นเปลืองเช้ือเพลิงของเครื่องตัดลําตนมัน
สําปะหลังสําหรับติดตั้งหนารถแทรกเตอรขนาดเล็กท่ี
ติดตั้งระบบมัดจะทดสอบสมรรถนะในการทํางานอยู 3 
ความเร็วรอบคือ 800, 1,000 และ 1,200 รอบ/นาที ผล
การทดสอบดังแสดงในรูปท่ี 9 ซึ่งพบวาท่ีความเร็ว 800 
รอบ/นาที ใชนํ้ามันไป 0.43 ลิตร/รอบทดสอบ มีอัตรา
การสิ้นเปลืองเช้ือเพลิงอยูท่ี 70.11 บาท/ไร และสําหรับ
การทดสอบท่ีความเร็วรอบ 1,000 และ1,200 รอบ/นาที 
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ใชนํ้ามันเช้ือเพลิง 0.53 และ 0.60 ลิตร/รอบการทดสอบ 
หรือ 85.3 บาทไร และ 96.45 บาท/ไร ตามลําดับ โดยคิด
ท่ีราคานํ้ามันดีเซลลิตรละ 31 บาท 
3.6 เวลาท่ีใชในการทํางาน 

เวลาท่ีใชในการทดสอบเครื่องตัดและมัดลําตนมัน
สําปะหลังแบบมัดรวมสําหรับติดตั้งหนารถแทรกเตอร
ขนาดเล็ก ดังรูปท่ี 10 ผลการทดสอบพบวาท่ีความเร็ว 
800 รอบ/นาที ใชเวลาตัดตนมันสําปะหลัง 32 นาที หรือ
เทากับ 2.78 ช่ัวโมง/ไร ท่ีความเร็ว 1,000 รอบ/นาที ใช
เวลา 28 นาที ประมาณ 2.43 ช่ัวโมง/ไร และท่ี 1,200 
รอบ/นาที จะใชเวลาลดลงเทากับ 25 นาที หรือ 2.17 
ช่ัวโมง/ไร ตามลําดับ โดยใชเวลาเฉลี่ยท้ัง 3 ความเร็ว
เทากับ 28.33 นาที 

รูปที่ 10 เวลาที่ใชในการทํางาน 

3.7 การเปรียบเทียบการทํางานเคร่ืองจักรกับคน 
การเปรียบเทียบการทํางานระหวางเครื่องตัดลําตน

มันสําปะหลังแบบมัดรวมสําหรับติดตั้งหนารถแทรกเตอร
ขนาดเล็กเทียบกับการใชแรงงานคนพบวาเครื่องตัดลําตน
มันสําปะหลังแบบมัดรวมมีความผิดพลาดในการตัดนอย
ท่ีสุดท่ีความเร็ว 800 รอบ/นาที เปนชวงท่ีเหมาะสมกับ
การใชงาน  

รูปที่ 11 การทํางานระหวางคนและเคร่ืองจักร 

จากรูปท่ี 11 เครื่องท่ีสรางมีอัตราการทํางานเฉลี่ย
ประมาณ 0.359 ไร/ช่ัวโมง ในขณะท่ีการใชแรงงานคน

สามารถทํางานได 0.125 ไร/ช่ัวโมง ผลการทดสอบพบวา
เครื่องจักรสามารถทํางานไดมากกวาการใชแรงงานคนตัด
ประมาณ 2.87 เทา 

3.8 การวิเคราะหจุดคุมทุน 
การวิเคราะหจุดคุมทุนในการใชเครื่องตัดตนมัน

สําปะหลังแบบติดตั้งหนารถแทรกเตอรขนาดเล็ก ซึ่งมีอายุ
การใชงาน 5 ป เมื่อนําตนทุนมาเปรียบเทียบกับการใช
แรงงานคนจะสามารถคํานวณหาจุดคุมทุนไดจากสมการ
การคืนทุน (Capital Recovery, CR) [5] สมการท่ี 2 

CR = (P - SV) • (A/P, i%, n) + i×SV       (2) 
เมื่อ 

CR = การคืนทุน 
SV = มูลคาซาก 10% ของราคาเครื่อง 
I = อัตราดอกเบ้ีย 10% 
N = จํานวนป (5 ป) 
A/P = เงินรายปท่ีอัตราดอกเบ้ีย 10% ของ 5 ป  

= 0.2638 
 P = เงินปจจุบัน 

∴ CR  = (75,000-7,500)(0.2638) + (0.1)(75,000) 
= 25,306.5 บาท/ป 

จากการคํานวณความแตกตางตนทุนการผลิต
ระหวางแรงงานคนกับเครื่องจักรเทากับ 715 บาท/ไร 
ดังน้ันจุดคุมทุนอยูท่ี 25,306.5/715 = 35.4 ไรตอป 

ตารางท่ี 1 เปรียบเทียบตนทุนตอไร (บาท/ไร) 
ตนทุนการ

จัดการ 
แรงงานคน 

เคร่ืองตัดลําตนมันสําปะหลัง
แบบมัดรวม 

คาเคร่ืองจักร - 75,000 

คาเตรียมแปลง 600 600 

คาตนพันธุ 300 300 

คาแรงงาน 1,150 350 

คาเชื้อเพลิง - 85 

คาปุย 950 950 

คากําจัดวัชพืช 300 300 

ราคารวม 3,300 2,585 (ไมรวมคาเคร่ือง) 

จากตารางท่ี 1 แสดงตนทุนการผลิตเพ่ือหา
จุดคุมทุนโดยใชการคํานวณหาจุดคุมทุนจากสมการท่ี 2 
ในกรณีใชแรงงานคนในการตัดตนมันสําปะหลังแลว
เปลี่ยนเปนการใชเครื่องตัดลําตนมันสําปะหลังแทน พบวา
ความแตกตางตนทุนการผลิตตอไรสามารถประหยัด
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คาใชจายไดไรละ 715 บาท ดังน้ันตองใชเครื่องตัดตนมัน
สําปะหลังทํางานเทากับ 35.34 ไรตอป จึงคุมทุน  
4. สรุปผลการศึกษา

ผลการทดสอบการทํางานของเครื่องตัดตนมัน
สําปะหลังแบบมัดรวมตนท่ีติดตั้งหนารถแทรกเตอรขนาด
เล็ก ผลการทดสอบพบวาท่ีความเร็วรอบเครื่อง 800 
รอบ/นาที ความเร็ว 0.6 กิโลเมตร/ช่ัวโมง เปนชวงท่ี
เหมาะสมท่ีสุด โดยสามารถตัดและมัดลําตนมันสําปะหลัง
ไดเฉลี่ย 60 ตนมีเปอรเซ็นตความผิดพลาด 25 เปอรเซ็นต
โดยตนพันธมันสําปะหลังท่ีใชในการทดสอบคือพันธุ
เกษตรศาสตร 50 มีอัตราการสิ้นเปลืองเช้ือเพลิงเทากับ 
0.43 ลิตร/รอบทดสอบ หรือคิดเปนราคานํ้ามัน 70 บาท/
ไร  โดยมี อัตร าการ ทํ างาน 0.359 ไ ร / ช่ั ว โมง  ค า
ประสิทธิภาพการทํางานเชิงพ้ืนท่ีเทากับ 80% และพบวา
สามารถคืนทุนไดภายในเวลา 5 ปโดยคิดท่ีปละ 25,306.5 
บาท/ป หรือคิดเปนการทํางานประมาณ 35.4 ไรตอป 

กิตติกรรมประกาศ 
การวิจัยครั้งน้ีไดรับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก
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บทคัดยอ 
บทความน้ีไดทําการศึกษาอิทธิพลของความดันการเสียดทานท่ีมีผลตอความแข็งแรงของรอยเช่ือมดวยวิธีการเช่ือมแบบ

เสียดทานโดยใชวัสดุตางชนิดกัน โดยใชแรงดันในการกดอัดท่ี 15 บาร และ 20 บาร เวลาในการอัดช้ินงาน 10 วินาที วัสดุท่ีใชใน
การเช่ือมเปนวัสดุตางชนิดกัน ไดแก เหล็กเพลาขาว เหล็กเคลือบทองแดงและสแตนเลส ช้ินงานมีขนาดเสนผานศูนยกลาง 12 
มิลลิเมตร ยาว 100 มิลลิเมตร จากผลการศึกษาพบวาช้ินงานท่ีเช่ือมเสียดทานระหวางโลหะสแตนเลสกับเหล็กเพลาขาว สามารถ
รับแรงดึงสูงสุดได 31.78 กิโลนิวตัน และรับความเคนสูงสุดได 281 N/mm2 โดยท่ีแรงดันในการเช่ือม 20 บาร สามารถรับความ
เคนไดมากกวาการเช่ือมท่ีความดัน 15 บาร ประมาณ 65.45 เปอรเซ็นต ในกรณีของการเช่ือมเสียดทานระหวางเหล็กเพลาขาวกับ
เหล็กเคลือบทองแดงท่ีแรงดันในการเช่ือม 20 บาร ช้ินงานสามารถรับแรงดึงสูงสุดได 63.89 kN และรับความเคนสูงสุดได 564.95 
N/mm2 ซึ่งรับความเคนไดมากกวาการเช่ือมท่ีความดัน 15 บาร ประมาณ 17.25 เปอรเซ็นต 
คําหลัก: การเช่ือมเสียดทาน, โลหะตางชนิด, ความเคน 

Abstract 
This paper was study the strength of welded joints by friction welding. The value of compression 

pressure is 15 and 20 bar using for all testing. The upset time was constant as 10 second. In this study the 
specimens made from materials AISI 1015 steel, copper bonded ground rod and stainless steel which having 
a diameter of materials 12 millimeter and 100 millimeter of length. The results found that the friction welding 
between AISI304 with AISI1015 at upset pressure 20 bar the welding joint has the tensile force 31.78 kN and 
281 N/mm2 maximum stress. In case of the pressure 20 bar the welding joint has a tensile force 31.78 kN and 
281.03 N/mm2 for maximum stress. In case of AISI1015 with Ground rods found that a tensile strength is 63.89 
kN and 564.95 N/mm2 for maximum stress. At the upset pressure 20 bar can be higher tensile strength more 
than upset pressure 15 bar about 65.45% and 17.25% for AISI304 with AISI1015 and AISI1015 with Ground rods 
respectively. 
Keywords: Friction welding, Different metal, Stress 

1. บทนํา
ปจจุบันกระบวนการเช่ือมในภาคอุตสาหกรรมตางๆ มี

ความหลากหลายในกรรมวิธีการเช่ือมท่ีใชในกระบวนการผลิต
ช้ินงานตางๆ กระบวนการเช่ือมท่ีใชในงานอุตสาหกรรมใน
ปจจุบันมีดังน้ี การเช่ือมไฟฟา การเช่ือมแกส การเช่ือมอัดเสียด
ทาน การเช่ือมทิก การเช่ือมมิกจ การเช่ือมดวยการเช่ือมฟลักซ
กระบวนการเช่ือมโลหะชนิดตางๆ มีวิธีการและขอจํากัดท่ี
แตกตางกันไป อยางไรก็ตามกระบวนการเช่ือมโลหะชนิดตางๆ 
มีท้ังประโยชน ขอดีขอเสียและขอจํากัดในหลายๆดาน เชนการ

เช่ือมไฟฟาเปนการเช่ือมท่ีใชความรอนในการหลอมละลายเขา
ดวยกันของโลหะจะมีการเกิดควันของการอารค การเช่ือมแกส
เปนการเช่ือมท่ีใชความรอนจากการเผาไหมสวนผสมระหวาง
ออกซิเจนกับแกสเช้ือเพลิง ขณะทําการเช่ือมจะมีมลพิษท่ีเกิด
จากกลิ่นหรือเขมาควัน นอกจากน้ียังการเช่ือมอีกวิธีหน่ึงคือการ
เช่ือมแบบเสียดทานซึ่งเปนอีกวิธีท่ีกําลังเปนท่ีนาสนใจในการ
ประยุกตใชงานในอุตสาหกรรมตางๆ เน่ืองจากการเช่ือมเสียด
ทานสามารถเ ช่ือมช้ินงานท่ีมี คุณภาพมีความแข็งแรงสูง 
สามารถเช่ือมวัสดุตางชนิดกันได การเช่ือมเสียดทานมีขอดี
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หลายประการ เชน ใชเวลาในการเช่ือมสั้น ไมจําเปนตองใช
ชางฝมือ ช้ินงานท่ีเช่ือมมีการผสมผสานท่ัวท้ังพ้ืนท่ีหนาตัดของ
แนวเช่ือมโดยไมจําเปนตองใชวัสดุชวยผสาน เพราะการเช่ือม
เสียดทานน้ันใหคุณภาพของช้ินงานท่ีเช่ือมท่ัวท้ังหนาตัดของ
แนวเช่ือม กระบวนการเช่ือมเสียดทานสามารถเช่ือมวัสดุท่ียาก
ตอการเช่ือมแบบหลอมละลาย แตในการเลือกใชกระบวนการ
เช่ือมแตละชนิดน้ันจะข้ึนอยูกับความเหมาะสมของการผลิตใน
งานอุตสาหกรรมน้ันๆโดยมผีูทําการศึกษาวิจัยอยางหลากหลาย 
เชน จักรินทร คงสิบ และ ศิริชัย ตอสกุล [1] ศึกษาลักษณะ
ของโครงสรางจุลภาคของเหล็กคารบอนปานกลาง AISI1045 ท่ี
ผานการอบออนและทําการเช่ือมดวยแรงเสียดทานเหล็กหนา
ตัดกลมขนาดเสนผานศูนยกลาง 10 มิลลิเมตร ยาว 100 
มิลลิเมตร จํานวน 720 ช้ินภายใตเง่ือนไขการเช่ือมคือแรงดันใน
การอัด 20,30 และ 40 บารเวลาในการอัด 2,3 และ 4 วินาที
อุณหภูมิในการอบออน 790, 850 และ 970 องศาเซลเซียส
ความเร็วรอบ 1,800 รอบตอนาทีเมื่อเช่ือมเสร็จไดนําช้ินงาน
เช่ือมไปทดสอบความแข็งทดสอบแรงดึงและพบวาเหล็กท่ีผาน
การอบออนเน่ืองจากการอบออนเปนการอบคลายความเครียด
ท่ีเกิดจากการนําเหล็กมารีดข้ึนรูป เวลานํามาเช่ือมดวยแรง
เสียดทานทําใหเกรนของเหล็กถูกแรงดันอัดใหเช่ือมติดกันซึ่งจะ
ทําใหเกรนมีขนาดเล็กลงหรือละเอียดข้ึนมากวาเดิมจึงสงผลทํา
ใหมีคาความแข็งเพ่ิมข้ึนมากกวาการเช่ือมดวยอุณหภูมิปกต ิ
ชวงชัย ชุปวา และ ชวลิต ถ่ินวงศพิทักษ [2] ศึกษาตัวแปรท่ีมี
ผลตอความแข็งแรงของรอยเช่ือมอิทธิพลของเวลาในการเสียด
ทานและความเร็วรอบในการเสียดทานท่ีมีผลตอความแข็งแรง
ของรอยเช่ือมโดยวัสดุท่ีใชในการทดลองคือเหล็ก AISI1015 
หนาตัดกลมขนาดเสนผาศูนยกลาง 10 mm ยาว 100 mm 
พบวาเมื่อเวลาในการเสียดทานเพ่ิมข้ึนความแข็งแรงของรอย
เช่ือมมีแนวโนม ลดลงและท่ีความเร็วรอบในการเสียดทาน 
1,300 rpm เปนคาท่ีใหความแข็งแรงของรอยเช่ือมสูงท่ีสุด 
ธรรมะสุข มิ่งเมือง และสุขอังคณา ลี [3, 4] ไดศึกษาการเช่ือม
วัสดุตางชนิดกันโดยทําการศึกษาการเช่ือมอลูมิเนียมกับอลูมินา
เซรามิคดวยวิธีการเช่ือมเสียดทานโดยมีจุดประสงคคือ ศึกษา
อิทธิพลของอัตราปอนช้ินงานกับการแตกราวของอลูมินา
เซรามิค ช้ินงานทดลองคือ เพลาอลูมินาเกรด AA6063 กับแผน
อลูมินาหรืออิฐทนไฟพบวาเมื่อเช่ือมดวยอัตราปอน 0.2 mm/s 
พบวารอยราวในแนวตั้งฉากกับรอยเช่ือมไดหายไป แตยังพบ
รอยราวแนวโคงไปตามรอยเช่ือมอยู และอัตราการปอนมีผล
โดยตรงกับการเกิดรอยแตกราวในเน้ืออลูมินาเซรามิค โดยยิ่ง
ตั้งอัตราการปอนสูงๆรอยแตกราวยิ่งเพ่ิมมากข้ึน สุระชัย จันทร
ชนะ และชวลิต ถ่ินวงศพิทักษ [5] ศึกษาความการเช่ือมทอ
พลาสติกกลมชนิดพอลิเอทีลีนแบบความหนาแนนสูง (HDPE) 
ดวยวิธีการเช่ือมดวยความเสียดทาน ผลการวิจัยพบวา เวลาใน
การเสียดทานเพ่ิมมากข้ึนความแข็งแรงดึงของรอยเช่ือมมี

แนวโนมสูงข้ึนทุกกรณี แตเมื่อเวลาเสียดทานมีคามากกวา 6 
วินาที คาความแข็งแรงดึงมีแนวโนมลดลง ท้ังน้ีเน่ืองจากเวลา
ในการเสียดทานท่ีเพ่ิมข้ึนทําใหเน้ือของทอหลอมละลายมาก
เกินไป นอกจากน้ีในตางประเทศก็ไดทําการศึกษาวิจัยเก่ียวกับ
การเช่ือมแบบเสียดทานท่ีหลากหลาย โดยพิจารณาตัวแปรท่ีมี
ผลตอรอยเช่ือม ไดแกแรงดันในการเสียดทาน และเวลาในการ
เสียดทาน ในสวนของตัวแปรอ่ืนๆท่ีมีการศึกษาวิจัย เชน 
ความเร็วในการหมุนของช้ินงาน [6] แรงดันในการอัดและเวลา
ในท่ีใชการอัดช้ินงาน [7] นอกจากน้ีการทดลองเช่ือมดวยความ
เสียดทานกับวัสดุชนิดเดียวกันหรือวัสดุตางชนิดกันก็ไดมีผู
ทําการศึกษาตอเน่ือง [8] ผลการศึกษาในวิจัยท่ีผานพบวา
ปจจัยหลักเบ้ืองตนท่ีสําคัญในการเช่ือมแบบเสียดทานคือ
แรงดันในการเสียดทานและเวลาในการเสียดทาน ซึ่งจะมี
อิทธิพลอยางมากตอความแข็งแรงของรอยเช่ือม [9] นอกจากน้ี
ยังสงผลตอการเปลี่ยนแปลงโครงสรางทางจุลภาคของรอยเช่ือม
วัสดุอีกดวย [10] 

ดังท่ีกลาวมาเบ้ืองตนจะเห็นวาการเช่ือมแบบเสียดทานมี
การพัฒนาอยางตอเน่ืองและมีการนําเทคโนโลยีการเช่ือมเสียด
ทานมาใชในวงการอุตสาหกรรมอยางหลากหลาย ในบทความน้ี
เปนสวนหน่ึงของโครงการวิจัยการพัฒนาเครื่องเช่ือมเสียดทาน
โดยใชขดลวดความรอนแบบเหน่ียวนําสําหรับเช่ือมโลหะตาง
ชนิดกัน โดยใชชุดใหความรอนแบบเหน่ียวนําในการปรับ
อุณหภูมิวัสดุใหใกลเคียงกันกอนการหลอมละลาย โดยบทความ
น้ีจะมุงเนนศึกษาเก่ียวกับความดันท่ีใชในกระบวนการกดอัด
ช้ินงานของการเช่ือมดวยแรงแบบเสียดทานของช้ินงานโลหะ
ตางชนิดกันท่ีมีอิทธิพลตอความแข็งแรงของรอยเช่ือม ซึ่งเปน
ขอมูลสําหรับการทดลองในข้ันตอนตอไป 

2. ทฤษฏีท่ีเกี่ยวของ
2.1 กระบวนการเชื่อมแบบเสียดทาน 

รูปท่ี 1 การเช่ือมดวยการหมุนเสียดทาน [11] 

จากรูปท่ี 1 แสดงกระบวนการเช่ือมดวยแรงเสียดทาน
ซึ่งจะอาศัยหลักการของการเสียดสีทําใหเกิดความรอนสูงจนทํา
ให ช้ินงานออนตัวในระดับ ท่ีสามารถอัดใหติด กันได ใน
กระบวนการเช่ือมท่ีใชในการทดลองน้ันทําไดโดยการหมุน
ช้ินงานดานหน่ึงดวยความเร็วและคาแรงบิดท่ีเหมาะสมแก
ช้ินงานดังรูปท่ี 1(A) จากน้ันใหแรงดันท่ีเหมาะสมแกช้ินงานอีก
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ดานหน่ึงใหเคลื่อนเขาหาช้ินงานดานท่ีกําลังหมุน เมื่อช้ินงาน
สัมผัสกันทําใหเกิดการเสียดสี จนเกิดความรอนท่ีหนาสัมผัสท้ัง
สองจนเกิดการออนตัวดังรูปท่ี 1(B) จึงหยุดการหมุนของ
ช้ินงานอยางรวดเร็วพรอมท้ังใหแรงดันท่ีเหมาะสม ใหช้ินงาน
เคลื่อนเขาอัดติดเปนช้ินเดียวกัน ดังรูปท่ี 1(C) ซึ่งพลังงานความ
รอนท่ีช้ินงานท้ังสองไดรับจะข้ึนอยูกับตัวแปรตางๆ จะเห็นไดวา
กระบวนการเช่ือมดวยความเสียดทานมีตัวแปรท่ีเก่ียวของ
หลายตัว ไดแก เวลาในการเสียดทาน เวลาในการอัด แรงดันใน
การเสยีดทาน แรงดันในการอัด ความเร็วรอบในการเสียดทาน 
ความรอนจากการเสียดทาน แรงบิดท่ีใชหมุนช้ินงาน เปนตน 
โดยชวงการทํางานของกระบวนการเช่ือมดวยความเสียดทาน
และตัวแปรท่ีเก่ียวของกับกระบวนการเช่ือมดวยความเสียด
ทานดังแสดงในรูปท่ี 2 

รูปท่ี 2 กระบวนการในการเช่ือมแบบเสียดทาน [12] 

3. วัสดุและอุปกรณในการดําเนินงาน
3.1 ชิ้นงานท่ีใชในการทดสอบ 
ช้ินงานท่ีใชในการทดสอบเพ่ือเช่ือมแบบเสียดทานไดแก 

เหล็กเพลาขาว (AISI1015) เหล็กสแตนเลส (AISI304) และ
เหล็กเคลือบทองแดง (Ground rods) ขนาดเสนผาศูนยกลาง
ของวัสดุ 12 มิลลิเมตร ความยาวของช้ินงาน 100 มิลลิเมตร 
โดยในการทดสอบจะจับคูช้ินงานสําหรับการเช่ือมระหวางวัสดุ 
AISI1015 กับ AISI304 และวัสดุ AISI1015 กับ Ground rods 
โดยใชแรงดันอัดในการเช่ือม 15 และ 20 บาร ระยะเวลาในการ
อัดช้ินงาน 10 วินาที 

3.2 เคร่ืองเชื่อมเสียดทาน 

รูปท่ี 3 ชุดเครื่องเช่ือมแบบเสียดทาน 

เครื่องเช่ือมดวยความเสียดทานท่ีใชในการทดลองไดถูก
สรางข้ึนดังแสดงในรูปท่ี 3 โดยใชมอเตอรขนาด 3 แรงมา รุน 
SC-RS3, 220 – 240 Volt, 50 Hz, 4 Pole ความเร็วรอบใน
การหมุนท่ี 1,450 รอบตอนาที เปนตนกําลังในการหมุนช้ินงาน
โดยสงกําลังดวยสายพานพรอมกับทดความเร็วรอบดวยพูลเล
เพ่ือใหไดความเร็วรอบท่ีตองการและใชระบบไฮดรอลิคในการ
สรางแรงดันอัดช้ินงานเพ่ือใหเกิดการเสียดทานเวลาเช่ือมโดยใช
มอเตอรขนาด 2 แรงมา เปนตนกําลังขับปมไฮดรอลิค ทํางาน
โดยใชระบบวาลวควบคุมไฮดรอลิคแบบไฟฟาในชวงการทํางาน
ตางๆ ในสวนของความเร็วรอบการหมุนของช้ินงานท่ีจะถูกทด
รอบใหเร็วข้ึนท่ีความเร็ว 3,480 รอบ/นาที โครงสรางท้ังหมด
ของเครื่องเช่ือมสรางบนฐานเหล็กถูกรองดวยยางเพ่ือลดการ
สั่นสะเทือนในขณะทํางาน 

รูปท่ี 4 เครื่องทดสอบแรงดึงท่ีใชในการวิจัย 

เมื่อทําการทดสอบการเช่ือมช้ินงานครบทุกเง่ือนไขแลว 
ช้ินงานจะถูกนําไปทดสอบคุณสมบัติดานความแข็งแรงของรอย
เช่ือมดวยเครื่องทดสอบดึงดังแสดงในรูปท่ี 4 

4. ผลการศึกษาและอภิปรายผล
4.1 ลักษณะของรอยเชื่อม 

(ก)         (ข)    

        (ค)                (ง)                      (จ)     
รูปท่ี 5 การเช่ือมแบบเสียดทาน (ก) ช้ินงานขณะทําการเช่ือม 

(ข) ช้ินงานท่ีเช่ือมเสร็จ (ค) ช้ินงานท่ีเช่ือมระหวางวัสดุ 
AISI1015 กับ AISI304 (ง) ช้ินงานท่ีเช่ือมระหวาง Ground 

rods กับ AISI1015 
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จากรูปท่ี 5 เปนช้ินงานท่ีผานการเช่ือมแบบเสียดทาน
ตามเง่ือนไขการทดลอง ไดแก (ก) ช้ินงานขณะทําการเช่ือม (ข) 
ช้ินงานท่ีเช่ือมเสร็จ (ค)ช้ินงานท่ีเช่ือมระหวางวัสดุ AISI1015 
กับ AISI304 (ง)ช้ินงานท่ีเช่ือมระหวาง Ground rods กับ 
AISI1015 ช้ินงานท่ีใชในการทดสอบความแข็งแรงของการ
เช่ือมแบบเสียดทาน คือ ช้ินงานท่ีเช่ือมเสียดทานระหวางเหล็ก
เพลาขาวกับเหล็กเคลือบทองแดง (AISI1015+Ground rods) 
และระหวางเหล็กเพลาขาวกับสแตนเลส (AISI1015+AISI304)  
โดยจะนําไปทดสอบความแข็งแรงของรอยเช่ือมดวยเครื่อง
ทดสอบแรงดึงตามรูปท่ี 4 และบันทึกผลการทดสอบเพ่ือนําไป
คํานวณหาคาความเคนสูงสุดของรอยเช่ือมตอไป โดยพิจารณา
อิทธิพลของความดันท่ีมีผลตอความแข็งแรงของรอยเช่ือม 

4.2 ความเคนของรอยเชื่อม 
จากตารางท่ี 1 เปนผลการทดสอบช้ินงานท่ีใชในการ

เช่ือมแบบเสียดทานโดยจะเก็บขอมูลจากการทดสอบไดแก 
คาแรงดึงสูงสุดของช้ินงานท้ัง 3 ชนิดท่ียังไมผานการเช่ือมเสียด
ทาน ประกอบดวยวัสดุ Ground rods, AISI1015, AISI304 
จากน้ันทําการทดสอบดึงช้ินงานท่ีผานการเช่ือมดวยความเสียด
ทานสําหรับวัสดุตางชนิดกันคือ AISI304+AISI1015, Ground 
rods+AISI1015 ซึ่งจะทําการทดสอบซ้ํา 3 ครั้งในแตละกรณี
เพ่ือความนาเช่ือถือของขอมูลและนําผลการทดลองท่ีไดไป
คํานวณหาความเคนสูงสุดท่ีเกิดข้ึนบนรอยเช่ือมตอไป 

ตารางท่ี 1 ตารางแสดงคาความเคนของช้ินงานท่ีไดจากการ
ทดสอบดึง 

ชิ้นงาน 

แรงดัน
ในการ
เชื่อม
(bar) 

เวลากด
อัด 

(วินาที) 

คาความเคนสูงสุด (N/mm
2
) ความเคน

สูงสุดเฉลี่ย 
(N/mm

2
) ชิ้นที่ 1 ชิ้นที่ 2 ชิ้นที่ 3 

AISI304+ 
AISI1015 

15 10 178.68 166.10 164.8 169.86 

20 10 290.14 270.19 282.76 281.03 

Ground 
rods+ 

AISI1015 

15 10 450.60 490.93 503.94 481.82 

20 10 552.95 582.44 559.45 564.95 

Ground 
rods 

- - 722.48 730.44 723.62 725.51 

AISI1015 - - 695.45 691.74 693.58 693.59 
AISI304 - - 930.12 926.56 925.39 927.36 

ในการทดสอบความแข็งแรงของรอยเช่ือมหลังจากนํา
ช้ินงานท่ีไดไปทดสอบดวยแรงดึง รอยเช่ือมท่ีเช่ือมระหวาง 
AISI1015 + AISI304 ท่ีแรงดันในการเช่ือม 15 บาร ระยะเวลา
ในการอัดช้ินงาน 10 วินาที รอยเช่ือมสามารถรับแรงดึงสูงสุด
ได 20.20 kN ในกรณีท่ีแรงดันในการเช่ือม 20 bar ระยะเวลา
ในการอัดรอยเช่ือมสามารถรับแรงดึงสูงสุดได 31.78 kN 
สําหรับรอยเช่ือมท่ีเช่ือมระหวางเหล็กเคลือบทองแดงและเหล็ก
เพลาขาว AISI1015 + Ground rods ท่ีแรงดันในการหมุน

เสียดทาน 15 และ 20 บาร ระยะเวลาในการอัดช้ินงาน 10 
วินาที รอยเช่ือมสามารถรับแรงดึงสูงสุดได 54.49kN และ 
63.89 kN ตามลําดับ 

รูปท่ี 6 คาความเคนสูงสุดท่ีไดจากการทดสอบช้ินงาน 

พิจารณาการคํานวณหาคาความเคนสูงสุดท่ีรอยเช่ือมของ
แตละช้ินงานในรูปท่ี 6 รอยเช่ือมท่ีเช่ือมระหวาง AISI1015 + 
AISI304 ท่ีแรงดันในการเช่ือม 15 บาร ระยะเวลาในการอัดช้ินงาน 
10  วินาที รอยเช่ือมสามารถรับความเคนสูงสุดได 169.86 N/mm2 
และท่ีแรงดันในการเช่ือม 20 บาร สามารถรับความเคนสูงสุดได 
281.03 N/mm2 รอยเช่ือมท่ีเช่ือมระหวางวัสดุ AISI1015 + 
Ground rods ท่ีแรงดันในการเช่ือม 15 บาร และ 20 บาร 
ระยะเวลาในการอัดช้ินงาน 10 วินาที รอยเช่ือมสามารถรับความเคน
สูงสุดได 481.82 N/mm2 และ 564.95 N/mm2  ตามลําดับ 

4.3 การหาประสิทธิภาพเคร่ืองเชื่อม 
ประสิทธิภาพของเครื่องเช่ือมเสียดทานสามารถหาได

จากสมการท่ี 1 โดยพิจารณาจากพ้ืนท่ีหนาตัดท่ีช้ินงานสามารถ
เช่ือมไดจริงตอพ้ืนท่ีหนาตัดช้ินงานเต็มดังแสดงในรูปท่ี 7 

รูปท่ี 7 ปริมาณพ้ืนท่ีในการเช่ือม 

�̇� 
�̈� 𝐴 

การประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสกลนคร ครั้งที่ 1 

17 – 19 พฤษภาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

A-89



 
ประสิทธิภาพเครื่อง =                 (1) 

𝐴 = 176.7146 mm2   (พ้ืนท่ีหนาตัดวงกลม) 
�̇� = 14.9889 mm2    (พ้ืนท่ีท่ีไมถูกเช่ือม) 
�̈� = 161.7257 mm2    (พ้ืนท่ีท่ีถูกเช่ือม) 

แทนคา 
ประสิทธิภาพเครื่อง 

ประสิทธิภาพของเครื่อง  = 91.52% 

5. สรุปผลการทดลอง
ผลการทดลองแสดงใหเห็นอิทธิพลของความดันมีผลตอ

ความแข็งแรงของรอยเช่ือมแบบเสียดทาน โดยในการเสียดทาน
ท่ี 20 บาร ทําใหโลหะตางชนิดท่ีเช่ือมกันสามารถรับแรงดึงและ
ความเคนไดสูงสุด โดยในกรณีของการเช่ือมแบบเสียดทาน
ระหวางวัสดุ AISI1015 กับ AISI304 พบวาสามารถรับความ
เคนไดประมาณ 65.45% เมื่อเทียบกับการเช่ือมเสียดทานท่ี
ความดัน 15 บาร ในกรณีของช้ินงานท่ีเช่ือมแบบเสียดทาน
ระหวางวัสดุ AISI1015 กับ Ground rods ท่ีการเช่ือมดวย
ความดัน 20 บาร สามารถรับความเคนสูงสุดไดมากกวาการ
เช่ือมท่ี 15 บาร ประมาณ 17.25% และพบวาประสิทธิภาพ
ของเครื่องเช่ือมมีคาเทากับ 91.52 เปอรเซ็นต  

ซึ่งในการศึกษาวิจัยตอไปจะทําการเช่ือมเสียดทานโลหะ
ตางชนิดกันโดยใชการเหน่ียวนําความรอนใหความรอนลวงหนา
กับช้ินงานท่ีมีความแข็งมากกวาเพ่ือศึกษาอิทธิพลของตัวแปร
ตางๆ และจะไดนําเสนอในโอกาสตอไป 
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ภายในอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน 

Effect of the pitch length of diamond-oval rings on thermal performance and fluid flow 
behavior in a heat exchanger  
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บทคัดย่อ 
พฤติกรรมการไหลเป็นคาบแบบปั่นป่วนและคุณลักษณะการถ่ายเทความร้อนภายในท่อแลกเปลี่ยนความร้อนภายใต้

สภาวะฟลักซ์ความร้อนที่ผิวท่อคงที่ซึ่งมีการสอดใส่แผ่นกั้นการไหลรูปวงแหวนข้าวหลาม-วงรีถูกท้าการศึกษาด้วยแบบจ้าลองเชิง
ตัวเลข โดยใช้อากาศเป็นของไหลท้างานด้วยความเร็วการไหลในรูปเลขเรย์โนลด์ (Re) ระหว่าง 4000 ถึง 20,000 ชิ้นส่วนวงแหวน
ข้าวหลาม-วงรีติดต้ังในลักษณะวางเอียงท้ามุมเท่ากับ 45° ถูกสอดใส่ภายในท่อทดสอบด้วยอัตราการขวางการไหล (BR) ของแผ่น
กั้นคงที่เท่ากับ 0.35 และท้าการปรับเปลี่ยนอัตราส่วนระยะพิตต์ (PR) ของแผ่นกั้นที่ระยะแตกต่างกันจ้านวน 7 ค่า ได้แก่  0.5, 
0.75, 1.0, 1.25, 1.5, 1.75 และ 2.0 ผลการศึกษาพบว่าค่าการถ่ายเทความร้อน (Nu) และสูญเสียเน่ืองจากการไหล (f) มแีนวโน้ม
ลดลงเมื่ออัตราส่วนระยะพิตต์ของแผ่นกั้นมีค่าเพ่ิมสูงข้ึน ค่าสมรรถนะการเพ่ิมการถ่ายเทความร้อนสูงสุดมีค่าประมาณ 1.17 
เกิดข้ึนในกรณีการติดต้ังแผ่นกั้นการไหลรูปวงแหวนข้าวหลาม-วงรีที่ PR=0.75 และ Re=4000  
ค ำหลัก: วงแหวนข้าวหลามตัด-วงรี, การถ่ายเทความร้อน, พฤติกรรมการไหล, เลขนัสเซลท์, ตัวประกอบความเสียดทาน  

Abstract 
Turbulent periodic flow behavior and heat transfer characteristics in a tube heat exchanger under 

isothermal-flux condition inserted with diamond-oval rings baffles is investigated numerically. Air is the working 
fluid with the air flow velocity in terms of Reynolds numbers (Re) ranging from 4,000 to 20,000. The diamond-
oval rings elements with a single inclination angle of 45° were inserted periodically into the test tube at a single 
flow blockage ratio (BR=e/D) of 0.35 and seven different baffle-pitch ratios (PR=P/D) of 0.5, 0.75, 1.0, 1.25, 1.5, 
1.75 and 2.0. It is observed that that both heat transfer (Nu) rate and friction loss (f) decreases with increment 
of pitch length ratio. The maximum thermal performance enhancement factor for this work is about 1.17 for 
using the diamond-oval rings with PR=0.75 at Re=4000. 
Keywords: diamond-oval ring, heat transfer, flow behavior, Nusselt number, friction factor 

1. บทน า
การศึกษาเพ่ือหาแนวทางในการออกแบบพัฒนาและ

ปรับปรุงสมรรถนะทางความร้อนของอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความ
ร้อนน้ันมีความส้าคัญอย่างย่ิง เน่ืองจากอุปกรณ์แลกเปลี่ยน
ความร้อนที่มีสมรรถนะทางความร้อนสูงน้ันย่อมแสดงศักยภาพ

ที่ดีในกระบวนการแลกเปลี่ยนความร้อนที่เกิดและย่อมส่งผลถึง
ปริมาณการใช้พลังงานเพราะพลังงานคือปัจจัยที่ส้าคัญในการ
ขับเคลื่อนกระบวนการการแลกเปลี่ยนความร้อน ด้วยเหตุน้ีจึง
มีการศึกษาวิจัยเพ่ือสมรรถนะทางความร้อนของอุปกรณ์
แลกเปลี่ยนความร้อน [1] โดยอาศัยหลักการที่เรียกว่า “การ
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เพ่ิมการถ่ายเทความร้อน” และหน่ึงในวิธีการของหลักการน้ีที่
ได้รับความนิยมคือการติดต้ังหรือสอดใส่อุปกรณ์ส้าหรับช่วย
พัฒนารูปแบบการไหลให้มีพฤติกรรมการไหลเป็นแบบหมุนวน
หรือหมุนควงซึ่งมีผลกระทบต่อการแลกเปลี่ยนความร้อน 

รูปแบบของการศึกษาวิจัยสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 
กลุ่มหลักๆ ได้แก่ การศึกษาด้วยแบบจ้าลองเชิงตัวเลขและ
การศึกษาเชิงทดลอง ตัวอย่างเช่น Promvonge และคณะ [2] 
และ Jedsadaratanachai และคณะ [3] ท้าการศึกษาอิทธิพล
ของแผ่นกั้นการไหลรูปตัววีด้วยแบบจ้าลองเชิงตัวเลขส้าหรับ
ท่อแลกเปลี่ยนความร้อนชนิดท่อสี่ เหลี่ ยมและท่อกลม 
ตามล้าดับ นอกจากน้ี Kwankaomeng และ Promvonge [4] 
ท้าการประยุกต์ใช้แผ่นกั้นการไหลวางเอียงมุมปะทะการเท่ากับ 
30° ส้าหรับแบบจ้าลองเชิงตัวเลขเพ่ือปรับปรุงกระบวนการ
ถ่ายเทความร้อน Lemouedda และคณะ [5] ท้าการศึกษา
เพ่ือหาสภาวะที่เหมาะสมที่สุดของมุมปะทะการไหลส้าหรับ
การประยุกต์ใช้ปีกสามเหลี่ยมในการเพ่ิมการถ่ายเทความร้อน
Muñoz-Esparza และ Sanmiguel-Rojas [6] ท้าการวิเคราะห์
ถึงผลกระทบของการใช้ลวดขดภายในท่อแลกเปลี่ยนความร้อน 
ในขณะที่อิทธิพลของขดลวดที่มีลักษณะหน้าตัดเป็นรูป
สามเหลี่ยมถูกท้าการศึกษาและเสนอโดย Gunes และคณะ [7] 
Promvonge และคณะ [8] ด้าเนินการศึกษาถึงอิทธิพลของ
อัตราส่วนการขวางการไหลและอัตราส่วนระยะพิตต์ของวง
แหวนสร้างการไหลหมุนวนที่ ติดต้ังในลักษณะวางเอียง 
หลังจากน้ันมีการพัฒนาวงแหวนดังกล่าวให้มีลักษณะพับเป็น
วงแหวนรูปตัววีโดย Chingtuaythong และคณะ [9] 

จากการศึกษางานวิจัยที่ผ่านมา พบว่าอุปกรณ์สร้าง
การไหลหมุนวนสามารถช่วยเพ่ิมการถ่ายเทความร้อนได้ แต่
อย่างไรก็ตามผลกระทบที่ตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้คือค่าการ
สูญเสียเน่ืองจากการไหลที่เพ่ิมสูงข้ึนเช่นกัน โดยปริมาณท้ังสอง

น้ีส่งผลต่อสมรรถะทางความร้อนของเครื่องแลกเปลี่ยนความ
ร้อน ดังน้ันจึงได้มีความพยามในพัฒนารูปแบบอุปกรณ์สร้าง
การไหลหมุนวนที่ให้เพ่ิมค่าการถ่ายความร้อนที่สูงและใน
ขณะเดียวกันต้องท้าให้การสูญเสียเน่ืองจากการไหลที่ค่าต้่า
ด้วย เหตุน้ีผู้วิจัยจึงได้เกิดแนวคิดในการประยุกต์ใช้วงแหวนกั้น
การไหลมาเป็นอุปกรณ์สร้างการไหลหมุนวนส้าหรับเพราะว่า
ให้ค่าการถ่ายเทความร้อนที่สูงซึ่ง พัฒนารูปแบบมาจากวง
แหวนสร้างการไหลหมุนวน [8] โดยติดต้ังในลักษณะวางอียง
เพ่ือลดแรงปะทะจากการไหล และท้าการศึกษาเพ่ือหาค่าอัตา
ส่วนระยะพิตต์ที่เหมาะสมที่สุดด้วยการศึกษาผ่านแบบจ้าลอง
เชิงตัวเลขส้าหรับเป็นแนวทางในการศึกษาเชิงทดลองต่อไป  

2. แบบจ าลองและสมการคณิตศาสตร์
2.1 ลักษณะอุปกรณ์สร้างการไหลหมุนวน 
แผ่นกั้นการไหลรูปวงแหวนข้าวหลามตัด-วงรีถูกน้าไป

ประยุกต์ใช้เป็นอุปกรณ์สร้างการไหลหมุนวนเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะ
ทางความร้อนของเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบท่อกลม 
โดยมีลักษณะเป็นแผ่นรูปข้าวหลามตัดที่มีความสูงเท่ากับ 70 
mm ความกว้างเท่ากับ 50 mm และความหนา 2 mm มีการ
เจาะเป็นรูรูปวงรีซึ่งมีระยะห่างที่ใกล้ที่สุดระหว่างต้าแหน่งมุม
ของรูปข้าวหลามตัดถึงขอบของแผ่นรูปวงรี  (e) คงที่เท่ากับ 
0.35 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางท่อทดสอบ (BR=e/D=0.35) มี
การจัดเรียงในลักษณะวางเอียงท้ามุมกับทิศทางการไหลของ
อากาศเท่ากับ 45° ดังแสดงในรูปที่ 1 งานวิจัยน้ีได้ท้าการ
ปรับเปลี่ยนระยะห่างระหว่างแผ่นกั้นรูปวงแหวนข้าวหลามตัด-
วงรี (P) ในรูปอัตราส่วนจ้านวนเท่าของระยะห่างระหว่างแผ่น
กั้นต่อเส้นผ่านศูนย์กลางท่อทดสอบจ้านวน 7 ค่า 0.5, 0.75, 
1.0, 1.25, 1.5, 1.75 และ 2.0 โดยลักษณะของโดเมนที่ใช้ใน
ส้าหรับการพิจารณาการไหลแบบคาบน้ันน้าเสนอในรูปที่ 2

รูปที่ 1 อุปกรณ์สร้างไหลแบบหมุนวนรูปวงแหวนข้าวหลามตัด-วงรี 

2.2 สมมติฐานและสมการควบคุม 
งานวิจัยน้ีใช้ระเบียบวิธีปริมาตรสืบเน่ืองด้วยอัลกอริธึม

แบบ SIMPLE ส้าหรับค้านวณหาผลเฉลยและใช้แบบจ้าลอง

การไหลปั่นป่วน 3 มิติแบบ RNG k  ใช้อากาศเป็นของไหล
ท้างาน ก้าหนดให้ เป็นการไหลที่มีคุณสมบัติคงตัวและไม่
สามารถอัดตัวได้ โดยไม่ค้านึงถึงแรงวัตถุและการสูญสลาย

การประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสกลนคร ครั้งที่ 1 

17 – 19 พฤษภาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

A-92



เน่ืองจากความหนืด ในการวิเคราะห์ท้าการพิจารณาเฉพาะการ
ถ่ายเทความร้อนที่เกิดการพาความร้อนแบบบังคับและไม่ค้านึง
การถ่ายเทความร้อนที่เกิดการแผ่รังสีความร้อน ท้าการศึกษา
การไหลในท่อแลกเปลี่ยนความร้อนที่มีการให้ความร้อน
ภายใต้ฟลักซ์ความร้อนที่ผนังท่อคงที่  

สมการควบคุมของแบบจ้าลองเชิงตัว ประกอบด้วย 
สมการความต่อเน่ือง สมการอนุรักษ์โมเมนตรัมและสมการ
อนุรักษ์พลังงาน ตามรายละเอียดที่น้าเสนอในเอกสารอ้างอิง 
[10] ส้าหรับพารามิเตอร์ใดๆ การพิจารณาการลู่เข้าหาค้าตอบ
น้ันก้าหนดความแตกต่างของค่าการแปรเปลี่ยนไว้ที่มีค่าน้อย
กว่า 10-5 ในขณะที่สมการพลังงานน้ันก้าหนดความแตกต่าง
ของค่าการแปรเปลี่ยนไว้ที่มีค่าน้อยกว่า 10-9 

รูปที่ 2 ลักษณะโดเมนในการพิจารณาการไหลแบบคาบ 

2.3 การก าหนดเง่ือนไขขอบเขต 
ทางเข้าและทางออกออกของโดเมนถูกพิจารณาเป็น

แบบคาบ โดยก้าหนดให้อากาศอุณหภูมิ 300 K และค่าเลข
พรานด์เท่ากับ 0.707 ไหลเข้าโดเมนด้วยอัตราการไหลเชิงมวล
คงที่ คุณสมบัติของอากาศถูกสมมติให้มีค่าคงตัวที่อุณหภูมิเฉลี่ย
บริเวณทางเข้า พ้ืนผิวด้านในของท่อแลกเปลี่ยนความร้อน
ก้าหนดให้มีเงื่อนไขเป็นแบบสภาวะไม่ลื่นไถล โดยรูปวงแหวน
ข้าวหลามตัด-วงรีถูกก้าหนดให้มีคุณสมบัติเป็นฉนวน พ้ืนผิว
ด้านนอกของท่อแลกเปลี่ยนความร้อนมีการให้ความร้อนภายใต้
เงื่อนไขสภาวะฟลักซ์ความร้อนคงที่เท่ากับ 600 W/m2 

2.4 กริดอิสระ 
งานวิจัยน้ีใช้โดเมนเอลิเมนต์รูปทรงหกเหลี่ยมด้วยการ

แบ่งกริดไม่สม่้าเสมอ โดยได้ทดสอบหาจ้านวนของกริดอิสระ
ด้วยการปรับเปลี่ยนจ้านวนกริดใน 150,000–750,000 พบว่า
จ้านวนกริดเท่ากับ 400,000 มีความเหมาะที่สุดภายใต้เงื่อนไข
การพิจารณาความแม่นย้าและระยะเวลาการค้านวณ 

2.5 การวิเคราะห์พารามิเตอร์ 
พารามิเตอร์ที่ท้าการวิเคราะห์ส้าหรับการงานวิจัยน้ี

ประกอบด้วยค่าการถ่ายเทความร้อน ค่าการสูญเสียเน่ืองจาก
การไหลและค่าสมรรถนะการเพ่ิมการถ่ายเทความร้อน 

พารามิเตอร์ 3 ตัวน้ีถูกน้าเสนอในรูปของตัวแปรไร้มิติส้าหรับ
การศึกษาเปรียบเทียบ โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

ค่าการถ่ายเทความร้อนน้าเสนอในรูปของ “เลขนัส
เซลท”์ [11] ดังแสดงในสมการที่ (1)  
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Nu         (1) 

เมื่อ h  คือ สัมประสิทธ์ิการพาความร้อน 
D  คือ เส้นผ่านศูนย์กลางภายในของท่อ 
k  คือ สภาพการน้าความร้อนของอากาศ 

การสูญเสียจากการไหลของอากาศภายในน้าเสนอใน
รูปของ “ตัวประกอบความเสียดทาน” ดังที่น้าเสนอในสมการที่ 
(2) [12] 
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เมื่อ P  คือ ค่าความดันตกคร่อม 
  คือ ความหนาแน่นของอากาศ 
L  คือ ความยาวท่อช่วงทดสอบ 
U  คือ ความเร็วในการไหลของอากาศ 

2.5 สมรรถนะการเพิ่มการถ่ายเทความร้อน 
ค่าสมรรถนะการเพ่ิมการถ่ายเทความร้อนคืออัตราส่วน

ระหว่างการเพ่ิมข้ึนของการถ่ายเทความร้อนและการเพ่ิมข้ึน
ของการสูญเสียเน่ืองจากการไหล ภายใต้เงื่อนไขก้าลังการ
ท้างานของปั๊มที่สภาวะเดียวกัน [13] ดังน้าเสนอสมการที่ (3) 
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4. ผลการศึกษาและอภิปรายผล
4.1 เลขนัสเซลท์ 
เลขนัสเซลท์เป็นตัวแปรที่ให้แสดงถึงปริมาณการถ่ายเท

ความร้อนในรูปไร้มิติ ซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างเลขนัสเซลท์กับ
ความเร็วในการไหลที่แสดงในรูปของเลขเรย์โนลด์ที่อัตราส่วน
ระยะพิตต์ใดๆ น้าเสนอในรูปที่ 3 พบว่าเมื่อความเร็วในการไหล
เพ่ิมมากข้ึนแนวโน้มค่าการถ่ายเทความร้อนมีค่าเพ่ิมสูงข้ึน 
เน่ืองลักษณะความปั่นป่วนที่รุนแรงข้ึนตามความเร็วในการไหล 
นอกจากน้ีพบว่าค่าการถ่ายเทความร้อนมีแนวโน้วลดลงเมื่อ
อัตราส่วนระยะพิตต์ที่ค่าเพ่ิมสูงข้ึน โดยที่อัตราส่วนระยะพิตต์
เท่ากับ 0.5, 0.75, 1.0, 1.25, 1.5, 1.75 และ 2.0 ให้ค่าการ
ถ่ายเทความร้อนเพ่ิมสูงข้ึนกว่ากรณีท่อเปล่าประมาณ 4.62–
5.46, 4.28–5.06, 3.84–4.54, 3.54–4.19, 3.27–3.86, 3.08–
3.644 และ 2.93–3.46 ตามล้าดับ ภายในช่วงความเร็วของ
การไหลที่ศึกษา ดังแสดงในรูปที่ 4 

การประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสกลนคร ครั้งที่ 1 

17 – 19 พฤษภาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

A-93



Re
0 4000 8000 12000 16000 20000 24000

N
u

0

50

100

150

200

250

PR=0.50

PR=0.75

PR=1.00

PR=1.25

PR=1.50

PR=1.75

PR=2.00

Smooth tube

รูปที่ 3 การเปลี่ยนแปลงค่าเลขนัสเซลท์กับเลขเรย์โนลด์ที่
อัตราส่วนระยะพิตต์ใดๆ  
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รูปที่ 4 การเปลี่ยนแปลงค่าอัตราส่วนเลขนัสเซลท์กับเลขเรย์
โนลด์ที่อัตราส่วนระยะพิตต์ใดๆ  

4.2 ตัวประกอบความเสียดทาน 
ตัวประกอบความเสียดทานเป็นตัวแปรที่ให้แสดงถึงค่า

การสูญเสียเน่ืองจากการไหลในรูปไร้มิติ ซึ่งความสัมพันธ์
ระหว่างตัวประกอบความเสียดทานกับความเร็วในการไหลที่
แสดงในรูปของเลขเรย์โนลด์ที่อัตราส่วนระยะพิตต์ใดๆ 
น้าเสนอในรูปที่ 5 พบว่าเมื่อความเร็วในการไหลเพ่ิมมากข้ึน
แนวโน้มการสูญเสียเน่ืองจากการไหลมีค่าลดลง ค่าการสูญเสีย
เน่ืองจากการไหลมีแนวโน้วลดลงเมื่ออัตราส่วนระยะพิตต์ที่ค่า
เพ่ิมสูงข้ึน โดยที่อัตราส่วนระยะพิตต์เท่ากับ 0.5, 0.75, 1.0, 
1.25, 1.5, 1.75 และ 2.0 ให้การถ่ายเทความร้อนเพ่ิมสูงข้ึน
กว่ากรณีท่อเปล่าประมาณ 109–148, 81–111, 63–87, 51–

70 , 43–58, 37–50 และ 31–43 ตามล้าดับ ภายในช่วง
ความเร็วที่ศึกษา ดังแสดงในรูปที่ 6 
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รูปที่ 5 การเปลี่ยนแปลงค่าตัวประกอบความเสียดทานกับเลข
เรย์โนลด์ที่อัตราส่วนระยะพิตต์ใดๆ 
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รูปที่ 6 การเปลี่ยนแปลงค่าอัตราส่วนตัวประกอบความเสียด
ทานกับเลขเรย์โนลด์ที่อัตราส่วนระยะพิตต์ใดๆ 

4.3 สมรรถนะการเพิ่มการถ่ายเทความร้อน 
ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะการเพ่ิมการถ่ายเท

ความร้อนกับเลขเรย์โนลด์ที่อัตราส่วนระยะพิตต์ใดๆ น้าเสนอ
ในรูปที่ 7 และความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะการเพ่ิมการ
ถ่ายเทความร้อนกับกับอัตราส่วนระยะพิตต์ที่เลขเรย์โนลด์ใดๆ 
น้าเสนอในรูปที่ 8 พบว่าเมื่อความเร็วในการไหลเพ่ิมมากข้ึน
แนวโน้มค่าสมรรถนะการเพ่ิมการถ่ายเทความร้อนมีค่าลดลง 
ค่าสมรรถนะการเ พ่ิมการถ่ายเทความร้อนที่อัตราส่วน
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ระยะพิตต์เท่ากับ 0.5, 0.75, 1.0, 1.25, 1.5, 1.75 และ 2.0 ค่า
อยู่ระหว่าง 0.87–1.14, 0.89–1.17, 0.87–1.13, 0.86–1.13, 
0.85–1.10, 0.84–1.10 และ 0.84–1.09 ตามล้าดับ ภายใน
ช่วงความเร็วที่ศึกษา โดยค่าสมรรถนะการเพ่ิมการถ่ายเทความ
ร้อนสูงสุดมีค่าประมาณ 1.17 เกิดข้ึนในกรณีการติดต้ังแผ่นกั้น
การไหลรูปวงแหวนข้าวหลาม-วงรีที่อัตราส่วนระยะพิตต์เท่ากับ 
0.75 และเลขเรย์โนลด์ที่ 4000 
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รูปที่ 7 การเปลี่ยนแปลงค่าสมรรถนะการเพ่ิมการถ่ายเทความ
ร้อนกับเลขเรย์โนลด์ที่อัตราส่วนระยะพิตต์ใดๆ 
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รูปที่ 8 การเปลี่ยนแปลงค่าสมรรถนะการเพ่ิมการถ่ายเทความ
ร้อนกับอัตราส่วนระยะพิตต์ทีเ่ลขเรย์โนลด์ใดๆ 

4.4 แบบจ าลองเชิงตัวเลข 
รูปที่ 9 และ 10 แสดงถึงพฤติกรรมการไหลของอากาศ

ที่เกิดข้ึนภายในท่อแลกเปลี่ยนความร้อนที่มีการสอดใส่วงแหวน

ข้าวหลามตัด-วงรี ตามภาพตัดขวางและตามแนวความยาวของ
ท่อ ตามล้าดับ พบว่าวงแหวนข้าวหลามตัด-วงรีเหน่ียวน้าให้
เกิดกระแสการไหลแบบหมุนวน การไหลกระแทกกับพ้ืนผิวของ
ท่อความร้อนและยังช่วยให้เกิดการผสมของกระแสการไหลที่ดี
ย่ิงด้วยจึงช่วยให้กระบวนการการแลกเปลี่ยนความร้อนระหว่าง
อากาศกับพ้ืนผิวร้อนของท่อเพ่ิมมากข้ึน โดยคอนทัวร์เลขนัส
เซลท์และอุณหภูมิบนพ้ืนผิวท่อที่มีการสอดใส่วงแหวนข้าว
หลามตัด-วงรี น้าเสนอในรูปที่ 11 และ 12 ตามล้าดับ 

5. สรุปผลการทดลอง
งานวิจัยน้ีได้ท้าการศึกษาถึงอิทธิพลของการสอดใส่แผ่น

กั้นการไหลรูปวงแหวนข้าวหลามตัด-วงรีติดต้ังในลักษณะวาง
เอียงท้ามุมเท่ากับ 45° ภายในท่อแลกเปลี่ยนความร้อนที่อยู่
ภายใต้สภาวะการให้ความร้อนที่ผิวด้านนอกของท่อเป็นแบบ 
ฟลักซ์ความร้อนคงที่ซึ่ งมีผลต่อพฤติกรรมการไหลและ
คุณลักษณะการถ่ายเทความร้อนด้วยการศึกษาผ่านแบบจ้าลอง
เชิงตัวเลข โดยใช้อากาศเป็นของไหลท้างานในช่วงการไหลแบบ
ปั่นป่วนที่เลขเรย์โนลด์ (Re) มีค่าระหว่าง 4000 ถึง 20,000 
ภายใต้ขอบเขตการศึกษาได้ท้าการปรับเปลี่ยนอัตราส่วน
ระยะพิตต์ (PR) ของแผ่นกั้นที่ระยะแตกต่างกันจ้านวน 7 ค่า 
ได้แก่ 0.5, 0.75, 1.0, 1.25, 1.5, 1.75 และ 2.0 ด้วยเงื่อนไข
อัตราการขวางการไหล (BR) ของแผ่นกั้นคงที่เท่ากับ 0.35 ผล
การศึกษาพบว่าค่าการถ่ายเทความร้อน (Nu) และค่าการ
สูญเสียเน่ืองจากการไหล  (f) มีแนวโน้มลดลงเมื่ออัตราส่วน
ระยะพิตต์ของแผ่นกั้นมีค่าเพ่ิมสูงข้ึน ค่าการถ่ายเทความร้อน
และค่าการสูญเสียเน่ืองจากการไหลที่จากจากการศึกษาภายใต้
ขอบเขตงานวิจัยน้ีมีค่ าระหว่าง 2.93–5.46 และ 31.82–
147.36 ตามล้าดับ ค่าสมรรถนะการเพ่ิมการถ่ายเทความร้อน
สูงสุดมีค่าประมาณ 1.17 เกิดข้ึนในกรณีการติดต้ังแผ่นกั้นการ
ไหลรูปวงแหวนข้าวหลาม-วงรีที่ PR=0.75 และ Re=4000 

รูปที่ 9 พฤติกรรมการไหลตามภาพขัดขวางท่อท่ีมีการสอดใส่
วงแหวนข้าวหลามตัด-วงรี 
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รูปที่ 10 ลักษณะการไหลแบบหมุนวนภายในท่อที่มีการสอดใส่วงแหวนข้าวหลามตัด-วงรี 

รูปที่ 11 คอนทัวร์เลขนัสเซลท์บนพ้ืนผิวท่อที่มีการสอดใส่วงแหวนข้าวหลามตัด-วงรี 

รูปที่ 12 คอนทัวร์อุณหภูมิบนพ้ืนผิวท่อท่ีมีการสอดใส่วงแหวนข้าวหลามตัด-วงรี 
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ผลของการเคลือบโพลีบิวทีลีนซัคซิเนทบนกระดาษชานอ้อยต่อคุณสมบัติความต้านทานแรงดึง
Effect of Polybutylene Succinate (PBS) Coated on Bagasse Paper to Tensile Strength 

Properties 
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บทคัดย่อ 
ได้ท าการเคลือบกระดาษชานอ้อยด้วยพลาสติกชีวภาพชนิดโพลีบิวทีลีนซัคซิเนท (PBS) เพื่อศึกษาผลของการเคลือบต่อ

คุณสมบัติการต้านทานแรงดึงของกระดาษ กระดาษชานอ้อยถูกเคลือบด้วยพลาสติกชีวภาพโดยการแช่กระดาษลงในสารละลาย 
PBS ในคลอโรฟอร์ม 4% (w/v) เป็นเวลาช่ัวข้ามคืน จากนั้นน ามาอบต่อที่อุณหภูมิ 50 °C เป็นเวลา 6 ช่ัวโมง กระดาษเคลือบ
พลาสติกที่ได้น าไปทดสอบคุณสมบัติความต้านทานแรงดึงตามกระบวนการมาตรฐาน ISO 1924-2 ซึ่งพบว่ากระดาษที่ผ่านการ
เคลือบด้วยพลาสติกชีวภาพชนิด PBS มีคุณสมบัติความต้านทานแรงดึงและคุณสมบัติของโมดูลัสของความยืดหยุ่นเพิ่มสูงขึ้น ซึ่ง
ให้ผลตรงกันข้ามกับการเคลือบกระดาษด้วยพลาสติกชีวภาพชนิดอื่น จุดเด่นดังกล่าวนี้สามารถน าไปใช้ส าหรับการพัฒนาและ
ออกแบบบรรจุภัณฑ์ได้ อย่างไรก็ตามกระดาษท่ีเคลือบด้วย PBS ยังขาดคุณสมบัติด้านการกันน้ าและขาดการรายงานตัวแปรอื่น ๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานอุตสาหกรรมกระดาษเหนียว ซึ่งจะต้องด าเนินการทดสอบต่อไป 
ค ำหลัก: โพลีบิวทีลีนซัคซเินท การเคลือบกระดาษ ความต้านทานแรงดึง กระดาษชานอ้อย 

Abstract 
Bagasse papers have been coated with polybutylene succinate (PBS) for studying an effect of plastic to 

tensile properties. The papers were coated by immersing in 4% (w/v) of PBS/Chloroform for overnight and 
then drying in the hot air oven at 50 °C for 6 hours. Consequently, the coated papers were tested for tensile 
properties following the standard methodology ISO 1924-2. The results showed that the tensile strength and 
modulus of elasticity of the coated papers are increased which are different with other bioplastics. These 
distinct properties could be used as designing parameters for developing paper packages. However, PBS 
coated paper still lack of the report of hydrophobic properties and other standard parameters which will 
have to be further reported. 
Keywords: polybutylene succinate, paper coating, tensile strength, bagasse paper 

1. บทน า
ปัญหาขยะพลาสติกเป็นปัญหาใหญ่ที่ต้องเร่งแก้ไข 

โดยเฉพาะพลาสติกชนิดบรรจุภัณฑ์ที่มีอายุการใช้งานสั้นแต่
การสลายตัวยาวนาน ซึ่งส่งผลให้ เกิดการสะสมของขยะ
พลาสติก การใช้บรรจุภัณฑ์กระดาษทดแทนบรรจุภัณฑ์
พลาสติกถือเป็นแนวทางหนึ่งในการลดปริมาณการสะสมของ
ขยะพลาสติก เนื่องจากถุงกระดาษสามารถย่อยสลายได้และ
สามารถน ากลับมาผลิตซ้ าได้ แต่อย่างไรก็ตามข้อจ ากัดของถุง
กระดาษคือการรับน้ าหนักได้ไม่ดีเท่ากับถุงพลาสติกที่ความ

หนาเดียวกัน นอกจากนี้ข้อจ ากัดที่ส าคัญอีกอย่างหนึ่งคือการ
เปียกน้ าและความช้ืนของกระดาษซึ่งท าให้ถุงกระดาษไม่
สามารถตอบสนองการใช้งานที่หลากหลายได้ ดังนั้นหาก
สามารถผลิตกระดาษที่สามารถกันน้ าและรับน้ าหนักได้เท่า
บรรจุภัณฑ์พลาสติกหรืออย่างน้อยเป็นไปตามมาตรฐานบรรจุ
ภัณฑ์กระดาษก็น่าจะเป็นทางเลือกหนึ่งในการพัฒนาไปสู่การ
ผลิตบรรจุภัณฑ์รักษ์โลก

เนื่องจากพลาสติกมีคุณสมบัติของการกันน้ าอยู่แล้ว 
การน ามาเคลือบกระดาษเพื่อเพิ่มคุณสมบัติการกันน้ าจึงเป็น
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วิธีการที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย อย่างไรก็ตามการใช้
พลาสติกที่เป็นผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียมซึ่งย่อยสลายได้ช้ามา
เคลือบกระดาษเป็นวิธีการที่ไม่ควรเลือกใช้ เนื่องจากพลาสติก
ที่เคลือบกระดาษนั้นจะยังคงอยู่แม้ว่ากระดาษจะสลายตัวไป 
ดังนั้นจึงควรเลือกใช้พลาสติกชีวภาพหรือพลาสติกที่สามารถ
ย่อยสลายได้ เองตามธรรมชาติ ซึ่งในปัจจุบันได้มีการผลิต
พลาสติกชีวภาพหรือพลาสติกที่ย่อยสลายได้เองหลากหลาย
ชนิด เช่น โพลีไฮดรอกซีบิวทีเรท (polyhydroxybutyrate: 
PHB) โพลีแลคติกแอซิด (polylactic acid: PLA) หรือโพลีบิว
ทีลีนซัคซิเนท (polybutylene succinate: PBS) เป็นต้น

ได้มีการทดลองเคลือบพลาสติกชีวภาพหลากหลาย
ชนิดบนกระดาษเพื่อเพิ่มคุณสมบัติการกันน้ ารวมไปจนถึงการ
วิเคราะห์คุณสมบัติเชิงกลของกระดาษ ณัฏฐพิชา ทรัพย์
ประทานพร และคณะ [1] ท าการเคลือบกระดาษลูกฟูกด้วยโพ
ลิเมอร์ชีวภาพอันได้แก่ ไฮโดรโฟบิกสตาร์ช (hydrophobic 
strach) ซีน (zein) กรดไขมันสเตียริก (stearic acid) และไข
ผึ้ง (bee wax) ผลที่ได้คือกระดาษมีคุณสมบัติในการต้านทาน
แรงกดดีขึ้น แต่กระดาษที่ เคลือบก็ยังไม่สามารถกันน้ าได้ 
Obeso และคณะ [2] ท าการเคลือบกระดาษด้วยโพลีเมอร์
ชีวภาพชนิด PHB เพื่อสร้างเป็นระบบของไหลจุลภาคบนวัสดุ
ฐานกระดาษ ซึ่งกระดาษดังกล่าวหลังผ่านการเคลือบนั้น
สามารถกันน้ าได้ รวมไปจนถึง Rhim และคณะ [3] ใช้อัลจิเนท 
(alginate) และโปรตีนจากถั่วเคลือบกระดาษ ซึ่งผลที่ได้คือ
ความต้านทานความเค้นดึงของกระดาษเคลือบนั้นลดลง โดย
ให้เหตุผลว่าตัวท าละลายเข้าไปท าลายพันธะของเซลลูโลส 
(กระดาษ) ในระหว่างการเคลือบ และ Sothornvit [4] ใช้ 
ไฮ ด รอ ก ซี โพ ร พิ ว เม ท ธิ ล เซ ล ลู โล ส  (hydroxypropyl 
methylcellulose) กลีเซอรอล (glyceral) และไขผึ้งเคลือบ
กระดาษ ซึ่งให้ผลลัพธ์ที่คล้ายกันคือค่าความเค้นดึงมีค่าลดลง 
แต่กลับพบว่าค่าความยืดหยุ่นของกระดาษเคลือบนั้นกลับ
เพิ่มขึ้นซึ่งเป็นผลมาจากคุณสมบัติการยืดตัวของโพลีเมอร์ที่
เคลือบ

แม้ว่าการทบทวนเอกสารจะช้ีให้เห็นว่าคุณสมบัติ
ความต้านทานแรงดึงของกระดาษเคลือบพลาสติกชีวภาพจะมี
ค่าลดลง แต่ถ้าคุณสมบัติต้านทางแรงดึงของกระดาษที่เคลือบ
ด้วยพลาสติกชีวภาพยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานอุตสาหกรรม 
กระดาษเหนียว ตาม มอก.170-2558 [5] ก็น่าจะเพียงพอท่ีจะ
น ามาพัฒนาไปเป็นบรรจุภัณฑ์ได้ บทความนี้จึงเป็นการศึกษา
ผลของการเคลือบกระดาษชานอ้อยด้วยพลาสติกชีวภาพชนิด 
PBS ต่อคุณสมบัติความต้านทานแรงดึง เนื่องจาก PBS เป็น
พลาสติกชนิดที่ย่อยสลายเองได้และสามารถผลิตได้ในปริมาณ
ที่มากผ่านกระบวนการการสังเคราะห์ทางเคมี ซึ่งต่างจาก
พลาสติกชีวภาพชนิดอื่น ๆ ที่ใช้กระบวนการทางชีวเคมีหรือ
เทคโนโลยีชีวภาพในการผลิต นอกจากนี้บทความนี้ เลือกใช้

กระดาษชานอ้อยเป็นกระดาษตัวอย่าง เนื่องจากกระดาษชาน
อ้อยนั้นผลิตขึ้นจากเศษวัสดุทางการเกษตรมิใช่พืชที่ปลูกเพื่อ
ผลิตกระดาษโดยเฉพาะ จึงไม่ถือว่าเป็นการตัดต้นไม้เพื่อน ามา
ผลิตเป็นกระดาษ

2. วัสดุและอุปกรณ์
วัสดุและการทดลองส าหรับการเคลือบกระดาษและ

การศึกษาความต้านทานแรงดึงมีดังนี้ 
2.1 วัสดุ 
กระดาษชานอ้อยซื้ อจากร้าน เครื่องเขี ยนทั่ วไป 

พ ล าส ติ ก ชี วภ าพ  PBS (BioPBS FZ71PM) ได้ รั บ ค ว าม
อนุเคราะห์จากบริษัท พีทีที เอ็มซีซี ไบโอเค็ม จ ากัด (PTT 
MCC BioChem Co., Ltd.) คุณสมบัติของพลาสติกสามารถ
แสดงได้ในเอกสารข้อมูลทางเทคนิคของบริษัท [6] และ
สารละลายคลอโรฟอร์ม ซื้อจากบริษัท อาซีไอ แลปสแกน 
จ ากัด (RCI LabScan Ltd.) โดยใช้เกรดห้องปฏิบัติการ

2.2. อุปกรณ์ 
เครื่องวิเคราะห์แรงดึง (Mark 10 ESM 301L) และ

ไมโครมิเตอร์ (Mitutoyo) 

3. การทดลอง
การทดลองประกอบไปด้วย 2 ส่วน คือ การเคลือบ

กระดาษชานอ้อยด้วย PBS และการทดสอบคุณสมบัติเชิงกล
ของกระดาษชานอ้อย

3.1 การเคลือบกระดาษด้วย PBS 
กระบวนการเคลือบกระดาษสามารถพรรณนาได้โดย

เริ่มต้นจากการตัดกระดาษชานอ้อยให้มีขนาด 180 x 15 
มิลลิเมตร จากนั้นน ากระดาษตัวอย่างไปแช่ในสารละลาย
คลอโรฟอร์มเป็นเวลา 6 ช่ัวโมง เพื่อละลายสารเติมแต่งที่อยู่ใน
กระดาษออก กระดาษชานอ้อยที่ผ่านการแช่คลอโรฟอร์มแล้ว
จะน าไปจุ่ มแช่ ในสารละลายพลาสติ ก ชีวภาพ  PBS ใน
คลอโรฟอร์มที่ความเข้มข้น 4% (w/v) เป็นเวลาช่ัวข้ามคืน 
และสุดท้ายกระดาษที่ผ่านการเคลือบจะถูกน าไปอบให้แห้งใน
ตู้อบลมร้อนท่ีอุณหภูมิ 50 °C เป็นเวลา 6 ช่ัวโมง กระดาษที่ได้
จะน าไปทดสอบคุณสมบัติความต้านทานแรงดึงต่อไป

3.2. การทดสอบความต้านทานแรงดึง 
การทดสอบความต้านทานแรงดึงนั้นจะใช้มาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระดาษเหนียว มอก. 170-2558 เป็น
วิธีการมาตรฐานในการทดสอบ อย่างไรก็ตาม การทดสอบ
ความต้านทานแรงดึงตาม มอก. 170-2558 นั้นอ้างถึงวิธีการ
มาตรฐานของ ISO 1924-2 [7] เป็นมาตรฐานในการทดสอบ 

การทดสอบความต้านทานแรงดึงในการทดลองนี้จะใช้
เครื่องวิเคราะห์แรงดึง (Mark 10 ESM 301L) โดยตัวอย่าง
กระดาษที่ตัดให้มีขนาด 180 x 15 มิลลิเมตร จะถูกจับด้วย
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ปากกาจับช้ินงานที่ด้านหัวและด้านปลาย จากนั้นจะถูกดึงที่
ด้านหัวท่ีความเร็วคงที่ 20 มิลลิเมตร/นาที จนกระดาษขาด ใน
ระหว่างที่ออกแรงดึงจะท าการบันทึกแรงดึงที่กระท าต่อ
กระดาษไว้เพื่อใช้ส าหรับการวิเคราะห์คุณสมบัติของกระดาษ 
โดยคุณสมบัติความต้านทานแรงดึงของกระดาษสามารถอธิบาย
ตามตัวแปรต่าง ๆ ดังนี้
ความต้านทานแรงดึง (tensile strength) 

𝜎𝑇
𝑏 =

𝐹𝑇
𝑏

(1) 

เมื่อ 𝜎𝑇
𝑏 คือ ความต้านทานแรงดึง [กิโลนวิตัน/เมตร] 

𝐹𝑇 คือ แรงดึงสูงสุด [นิวตัน] 
𝑏 คือ ความกว้างของกระดาษตัวอย่าง [มิลลิเมตร] 

ในการทดลองนี้คือ 15 มิลลิเมตร 
ดัชนีความต้านทานแรงดึง (tensile strength index) 

𝜎𝑇
𝑤 =

1000 × 𝜎𝑇
𝑏

𝑤
(2) 

เมื่อ 𝜎𝑇
𝑤 คือ ดัชนีความต้านทานแรงดึง [กิโลนิวตัน-

เมตร/กิโลกรัม] 
𝑤 คือ มวลมาตรฐานกระดาษ (แกรม) [กรัม/ตาราง

เมตร] 
ความเครยีดขณะขาด (strain at break) 

휀𝑇 =
𝛿

𝑙
× 100 (3) 

เมื่อ 휀𝑇 คือ ความเครียดขณะขาด [%]
𝛿 คือ ระยะยดื [มิลลิเมตร] 
𝑙 คือ ความยาวกระดาษเริ่มต้น [มิลลิเมตร] ในการ

ทดลองนี้คือ 180 มิลลิเมตร 
การดูดซบัพลังงานจากแรงดึง (tensile energy absorption) 

𝑊𝑇
𝑏 =

1000 × 𝑈𝑇
𝑏 × 𝑙

(4) 

เมื่อ 𝑊𝑇
𝑏 คือ การดูดซับพลังงานจากแรงดึง [จูล/ตาราง

เมตร] 
𝑈𝑇 คือ พื้นที่ใต้กราฟของกราฟความสัมพันธ์ระหว่าง

แรงดึง-ระยะยืด [มิลลิจูล] 
ดัชนีการดูดซับพลังงานจากแรงดึง (tensile energy 
absorption index) 

𝑊𝑇
𝑤 =

1000 ×𝑊𝑇
𝑏

𝑤
(5) 

เมื่อ 𝑊𝑇
𝑤 คือ ดัชนีการดูดซับพลังงานจากแรงดึง [จูล/

กิโลกรัม] 
โมดลูัสของสภาพยืดหยุ่น (modulus of elasticity) 

โมดูลัสของสภาพยืดหยุ่นนั้นแบ่งการค านวณออกเป็น 
2 ขั้นตอน โดยขั้นแรกค านวณความชันสูงสุดของกราฟ
ความสัมพันธ์ระหว่างแรงดึง-ระยะยืด 

𝑆𝑚𝑎𝑥 = (
∆𝐹

∆𝛿
)
𝑚𝑎𝑥

(6) 

เมื่อ 𝑆𝑚𝑎𝑥 คือ ความชันสูงสุดของกราฟความสัมพันธ์ 
[นิวตัน/มิลลิเมตร] 

∆𝐹 คือ ส่วนต่างของแรงดึง [นิวตัน] 
∆𝛿 คือ ส่วนต่างของระยะยดื [มิลลิเมตร] 

จากนั้นเมื่อได้ค่าความชันสูงสุดของกราฟ จะน าไปหาค่าโมดูลัส
ของสภาพยืดหยุ่น 

𝐸 =
𝑆𝑚𝑎𝑥 × 𝑙

𝑏 × 𝑡
(7) 

เมื่อ 𝐸 คือ โมดูลสัของสภาพยดืหยุ่น [เมกกะปาสคาล] 
𝑡 คือ ความหนาของกระดาษ [มิลลเิมตร] 
ตัวแปรเหล่านี้น าไปใช้ส าหรับการออกแบบกระดาษ

เพื่อใช้ส าหรับการผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์ ในส่วนถัดไปจะเป็นการ
รายงานผลการทดลองการเคลือบกระดาษและคุณสมบัติความ
ต้านทานแรงดึงตามมาตรฐาน ISO 1924-2

4. ผลการทดลองและวิจารณ์ผล
4.1 คุณสมบัติกระดาษก่อนเคลือบ 
กระดาษชานอ้อยที่ซื้อได้จากร้านเครื่องเขียน มีความ

หนา 1.14 มิลลิเมตร (วัดด้วยไมโครมิเตอร์) และมีน้ าหนัก
มาตรฐาน 515 แกรม (กรัม/ตารางเมตร) โดยผลการทดสอบ
คุณสมบัติความต้านทานแรงดึงของกระดาษก่อนเคลือบ
พลาสติกสามารถแสดงได้ในตารางที่ 1 และรูปที่ 1

ตารางที่ 1 เป็นผลลัพธ์จาการค านวณตามสมการที่ (1) 
– (7) ของกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างแรงดึงและระยะยืด
ในรูปที่ 1 ซึ่งจะเห็นว่ากระดาษชานอ้อยที่น ามาทดสอบนั้นมี
ลักษณะที่หนาและมีน้ าหนักมาก นอกจากนี้กระดาษชานอ้อย
นั้นสามารถรับแรงดึงได้สูงถึง 12.9 กิโลนิวตัน/เมตร

4.2 คุณสมบัติกระดาษหลังเคลือบ 
กระดาษมีมวลมาตรฐานและความหนาเพิ่มขึ้นภายหลัง

จากการเคลือบ กระดาษชานอ้อยเคลือบด้วย PBS มีความแข็ง
ขึ้นซึ่งสามารถรับรู้ได้จากการสัมผัสเมื่อเทียบกับกระดาษท่ียังไม่
ผ่านการเคลือบ นอกจากนี้แล้วน้ าหนักมาตรฐานและความหนา
ก็เพิ่มสูงขึ้น โดยโมเลกุลของพลาสติกนั้นแทรกเข้าไปใน
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โครงสร้างของกระดาษชานอ้อยในขณะที่เคลือบ ส่งผลให้
น้ าหนักมาตรฐานเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 8.16 และยังส่งผลต่อ
ความหนาที่เพ่ิมขึ้นเฉลี่ย 0.02 มิลลิเมตร ดังแสดงในตารางที่ 1

PBS ส่งผลต่อความต้านทานแรงดึงของกระดาษเพิ่ม
สูงขึ้น จากรูปที่ 1 แสดงให้เห็นว่ากระดาษที่ผ่านการเคลือบ
ด้วย PBS นั้นต้องอาศัยแรงดึงที่เพ่ิมขึ้นจึงจะท าให้กระดาษขาด 
หรือกล่าวได้ว่าความต้านทานแรงดึงของกระดาษน้ันเพิ่มสูงขึ้น 
ซึ่งขัดแยังกับผลการเคลือบกระดาษด้วยพลาสติกชนิดอื่น ๆ 
เช่น อัลจิเนท [3] หรือไฮดรอกซีโพรพิวเมทธิลเซลลูโลส [4] ที่
แสดงให้ เห็นว่าความต้านทานแรงดึงนั้นลดลง เนื่องจาก
โครงสร้างของกระดาษนั้นถูกท าลายด้ วยตั วท าละลาย
คลอโรฟอร์ม แต่ให้ผลสอดคล้องกันที่ว่าความเครียดขณะขาด
นั้นเพิ่มสูงขึ้น แสดงให้เห็นว่าพลาสติกชนิด PBS นั้นส่งผลใน
ทางบวกต่อคุณสมบัติความต้านทานแรงดึงของกระดาษ 

ตารางที่ 1 คุณสมบัติกระดาษชานอ้อยก่อนและหลังการ
เคลือบด้วย PBS 

คุณสมบัต ิ กระดาษ 
ก่อน

เคลือบ 

กระดาษ 
หลังเคลือบ 

ร้อยละ
การเพิ่ม 

น้ าหนักมาตรฐาน 
(กรัม/ตารางเมตร) 

515 557 8.16 

ความหนากระดาษ 
(มิลลเิมตร) 

1.14 1.16 1.57 

ความต้านทานแรงดึง 
(กิโลนิวตัน/เมตร) 

12.9 22.6 75.2 

ดัชนีความต้านทานแรง
ดึง 
(กิโลนิวตัน-เมตร/
กิโลกรมั) 

25.1 40.6 61.8 

ความเครยีดขณะขาด 
(%)

1.26 1.37 8.73 

การดูดซบัพลังงานจาก
แรงดึง 
(จูล/ตารางเมตร) 

83.0 155 86.7 

ดัชนีการดูดซับ
พลังงานจากแรงดึง 
(จูล/กิโลกรมั)

161 278 72.7 

โมดลูัสของสภาพ
ยืดหยุ่น 
(เมกกะปาสคาล) 

1,373 2,161 57.4 

รูปที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างแรงดึง (𝐹) และระยะยืด (𝛿) 
ของกระดาษก่อนและหลังการเคลอืบด้วย PBS 

O กระดาษก่อนเคลือบ และ  กระดาษหลังเคลือบ 

รูปที่ 2 การทดสอบการกันน้ าของกระดาษชานอ้อยท่ีผ่านการ
เคลือบด้วย PBS

เนื่องจากความต้านทานแรงดึงเพิ่มสูงขึ้นร้อยละ 75.2 
การดูดซับพลังงานจากแรงดึงจึงเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย ซึ่งแสดง
ให้เห็นว่ากระดาษชานอ้อยที่ผ่านการเคลือบมาแล้วนั้นสามารถ
ดูดซับพลังงานจากแรงดึงได้สูงขึ้น ส่งผลให้กระดาษเคลือบมี
คุณสมบัติในการรองรับการดึงแบบกระชากเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 
86.7 จากกระดาษชานอ้อยท่ียังไม่เคลือบ 

นอกจากนี้ กระดาษชานอ้อยที่ผ่านการเคลือบ
ด้วย PBS ยังไม่สามารถกันน้ าได้ เนื่องจากเมื่อท าการทดสอบ
แบบง่ายโดยการหยดน้ าลงบนกระดาษเคลือบ พบว่าน้ ายัง
สามารถซึมผ่านกระดาษลงไปได้  ดั งแสดงในรูปที่  2 แต่
อัตราเร็วในการซึมผ่านนั้นช้ากว่ากระดาษที่ไม่ผ่านการเคลือบ 
ดังนั้นจึงควรมีการปรับกระบวนการเคลือบกระดาษเพื่อให้
กระดาษนั้นสามารถกันน้ าได้ โดยแนวทางที่เป็นไปได้คือ การ
หาค่ าความเข้มข้นที่ เหมาะสมของสารละลาย  PBS ใน
คลอโรฟอร์ม และเพื่อให้ผ่านมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
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กระดาษที่ผ่านการเคลือบยังต้องมีการวิเคราะห์คุณสมบัติอย่าง
อื่นอีก เช่น การซึมผ่านอากาศ การดูดซึมน้ า เป็นต้น ก่อนที่จะ
มีการพัฒนาไปเป็นบรรจุภัณฑ์รักษ์โลกต่อไป 

5. สรุป
การศึกษาผลของการเคลือบกระดาษชานอ้อยด้วย

พลาสติกย่อยสลายเองได้ชนิด PBS ต่อคุณสมบัติความตา้นทาน
แรงดึงของกระดาษ ซึ่งพบว่ากระดาษที่ผ่านการเคลือบด้วย 
PBS ที่ ค วาม เข้ มข้ น  4% (w/v) นั้ น ส่ งผล ใน เชิ งบวกต่ อ
คุณสมบัติความต้านทานแรงดึงของกระดาษที่เคลือบด้วย PBS 
ซึ่งให้ตรงข้ามกับพลาสติกชีวภาพชนิดอื่น ๆ ที่คุณสมบัติความ
ต้านทานแรงดึงลดลง ดังนั้นการเคลือบกระดาษด้วย PBS จึง
เป็นจุดเด่นอย่างหนึ่งของการน าเอาพลาสติกที่ย่อยสลายเอง
ได้มาพัฒนาไปสู่บรรจุภัณฑ์รักษ์โลก 

6. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ 

(องค์การมหาชน) (BEDO) ที่ให้การสนับสนุนทุนวิจัย ประจ าปี
งบประมาณ พ .ศ . 2558 และขอขอบคุณบริษัท PTT MCC 
BioChem Ltd. ที่ให้ความอนุเคราะห์สาร PBS 
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การทดลองควบคุมสัญญาณความต่างศักดิ์ไฟฟ้าขาออกของวงจรตัวต้านทาน – ตัวเก็บประจุ 
ด้วยการใช้เทคนิคฮาร์ดแวร์ในวงลูป 

Controlled Trial Signal Voltage Output of Resistor – Capacitor Circuit (RC - Circuit) 
using Hardware–in–the–Loop (HIL) Technique 
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บทคัดย่อ 
บทความนี้น้าเสนอการประยุกต์ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อใช้ในการจ้าลองสัญญาณผลการตอบสนองของระบบแบบ

อันดับหนึ่ง (First – order System) โดยเริ่มจากการวิเคราะห์สมการทางคณิตศาสตร์ของระบบ การวิเคราะห์ระบบ การจ้าลอง
ระบบในคอมพิวเตอร์ และได้ทดลองการควบคุมจริงโดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์  ระบบที่น้ามาทดลองเป็นวงจรตัวต้านทาน – 
ตัวเก็บประจุ (Resistor-capacitor Circuit : RC-Circuit) ต่อกันแบบอนุกรม ซึ่งเป็นระบบแบบอันดับที่หนึ่ง (First–Order 
System) และใช้ STM32F4DISCOVERY ซึ่งเป็นไมโครคอนโทรเลอร์  และโปรแกรมส้าเร็จรูป Waijung Blockset ซึ่งเป็น 
Toolbox ใน MATLAB ในการทดลองการควบคุมความต่างศักดิ์ของไฟฟ้าขาออกจริงของวงจรทั้งแบบ ฮาร์ดแวร์ในวงลูป
(hardware-in-the-loop (HIL)) และ standalone โดยการทดลองทั้งหมดเพื่อประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนในวิชาปฏิบัติการ
ระบบควบคุมอัตโนมัติของนักเรียนนายเรือ  
ค ำหลัก: วงจรตัวตา้นทาน – ตัวเก็บประจุ, ระบบแบบอันดับที่หน่ึง, ฮาร์ดแวร์ในวงลูป, ไมโครคอนโทรลเลอร์, ไวจังบล็อคเซต็   

Abstract 
In this paper, the response of the first – order system is demonstrated and simulated in 

microcontroller hardware. The system is series circuit of Resistor-capacitor (RC-circuit) which is the first-order 
system. Mathematical model and response of system are analyzed and then simulated in Computer. 
STM32F4DISCOVERY microcontroller is used for controlled the output voltage and source code is programed 
by Matlab programing and Waijung Blockset. In this demonstration are used for Naval Cadet in automation 
control laboratory.  
Keywords: Resistor-capacitor Circuit, First–Order System, Hardware-in-the-loop, Microcontroller, Waijung 
Blockset.  

1. บทน า
ในการศึกษาทางด้านวิศวกรรมการควบคุมซึ่งจะต้องใช้

ทฤษฎีทางคณิตศาสตร์ขั้นสูงเป็นหลักในการเรียนการสอน ท้า
ให้ผู้เรียนเข้าใจได้ยากและเกิดความเบื่อหน่ายในการเรียนท้า
ให้การเรียนไม่สัมฤทธิ์ผลตามที่ต้องการ เพื่อแก้ไขปัญหา
ดังกล่าวจะต้องเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ทดลองน้าความรู้จาก
ทฤษฎีมาใช้ปฏิบัติจริง โดยจะพบว่าชุดทดลองในปัจจุบันจะมี
อยู่สองลักษณะ คือ ชุดทดลองระบบควบคุมกระบวนการด้วย
การจ้าลองบนคอมพิวเตอร์ และชุดทดลองระบบควบคุม
กระบวนการที่เป็นฮาร์ดแวร์ซึ่งจ้าลองมาจากกระบวนการใน

อุตสาหกรรม ชุดทดลองระบบควบคุมกระบวนการด้วยการ
จ้าลองบนคอมพิวเตอร์มีข้อดี คือ สะดวกและรวดเร็ว แต่มี
ข้อเสีย คือ ผู้เรียนมองไม่เห็นภาพในทางปฏิบัติได้ชัดเจน ส่วน
ชุดทดลองระบบควบคุมกระบวนการที่เป็นฮาร์ดแวร์ซึ่งจ้าลอง
มาจากกระบวนการในอุตสาหกรรม มีข้อดีคือผู้เรียนมองเห็น
ภาพในเชิงปฏิบัติแต่มีข้อเสียตรงที่รูปแบบการทดลองไม่
ยืดหยุ่นเพราะถูกจ้ากัดด้วยอุปกรณ์ทางฮาร์ดแวร์ ดังนั้น เพื่อ
แก้ไขข้อจ้ากัดของชุดทดลองในปัจจุบันงานวิจัยนี้จึงได้น้า
หลักการของระบบจ้าลองฮาร์ดแวร์ภายในวงลูป (Hardware–
in–the–Loop) มาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาต้นแบบชุดทดลอง
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กระบวนการในการควบคุมแบบเวลาจริง โดยระบบจ้าลอง
ฮาร์ดแวร์ภายในวงลูปจะจ้าลองการท้างานของช้ินส่วนบางช้ิน
หรือทั้งหมดของกระบวนการด้วยซอฟแวร์ แต่ส่วนที่ เป็น
สัญญาณอินพุต และสัญญาณเอาท์พุท ของกระบวนการ เช่น 
สัญญาณจากเซนเซอร์ต่าง ๆ จะเป็นสัญญาณที่สร้างขึ้นมาจาก
การ์ดประมวลผลข้อมูล (Data Acquisition Card) ซึ่งสามารถ
ใช้เครื่องมือวัดท้าการตรวจวัดสัญญาณได้  

ระบบจ้าลองฮาร์ดแวร์ภายในวงลูปได้ถูกน้ามาใช้ใน
การออกแบบและ ทดสอบ ระบบควบคุมในอุตสาหกรรมเพื่อ
ลดเวลา ลดความผิดพลาด และ ลดต้นทุนการผลิต [1–3] ใน
ส่วนทางด้านการศึกษานั้นก็ได้ เริ่มมีการน้าระบบจ้าลอง
ฮาร์ดแวร์ภายในวงลูปมาใช้ช่วยในการเรียนการสอนเช่นกัน 
[4–5] 

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอการทดลองการ
ควบคุมสัญญาณ ความต่ างศักดิ์ ไฟฟ้ าขาออก (Voltage 
output) ของวงจรตั วต้ านทาน -ตั วเก็บประจุ  (Resistor-
capacitor : RC) ต่อกันแบบอนุกรม ซึ่งเป็นระบบแบบอันดับที่
หนึ่ง (First–Order System) โดยใช้ไมโครคอนโทรเลอร์ และ
โปรแกรมส้าเร็จรูป Waijung Blockset ซึ่งเป็น Toolbox ใน 
MATLAB สาเหตุที่ยกตัวอย่างวงจร RC เนื่องจากเป็นอุปกรณ์
ที่หาได้ง่ายและราคาถูก โดยจะกล่าวถึงภาพรวมของระบบ
จ้าลองฮาร์ดแวร์ภายในลูปและระบบความจริงเสมือน จากนั้น
จะเป็นการน้าเสนอ การทดลอง ผลการทดลอง สรุปผลการ
ทดลอง และ การประยุกต์ใช้งาน  

2. สมการทางคณิตศาสตร์ของวงจรตัวต้านทาน–ตัวเก็บ
ประจุ (Resistor-Capacitor Circuit: RC – Circuit) 

วงจร RC (RC circuit) คือ วงจรอิเล็กทรอนิกส์ประเภท
หนึ่ง ประกอบด้วย ตัวต้านทาน (Resistor) และตัวเก็บประจุ 
(Capacitor) ต่อกันแบบแบบอนุกรมดั งแสดงในรูปที่  1 
สามารถวัดสัญญาณความต่างศักดิ์ไฟฟ้าด้านเอาท์พุตได้โดย
ต่อมัลติมิเตอร์ (Multimeter) คร่อมตัวเก็บประจุ ดังรูป 2 โดย 
R คือ ตัวต้านทาน C คือ ตัวเก็บประจุ i คือ กระแสไฟฟ้า Vi 
คือ ความต่างศักดิ์ไฟฟ้าด้านอินพุต และ Vo คือ ความต่างศักดิ์
ไฟฟ้าด้านเอาท์พุต 

R Lvi(t) vo(t)

รูปที ่1 วงจร Resistor-Capacitor: RC – Circuit 

รูปที ่2 การวัดสัญญาณ 

2.1 สมการทางคณิตศาสตร์แบบทรานส์เฟอร์ฟังก์ชัน 
ในระบบของวงจรไฟฟ้า RC สามารถหาทรานส์เฟอร์

ฟังก์ชัน ได้จากสมการดิฟเฟอร์เรนเช่ียวของระบบ โดยการใช้
กฎแรงดันของเคอร์ชอฟฟ์ (Kirchhoff’s voltage law: KVL) 

   ( ) ( ) (0) ( )i o o oV s RC sV s V V s (1) 

เมื่อก้าหนดเง่ือนไขเริ่มต้น (Initial condition), Vo(0) = 0 จะได้ 
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G(s) คือ ทรานส์เฟอร์ฟังก์ชันในระบบเวลาต่อเนื่อง (Transfer 
function in continuous-time system)   คือ ค่าคงที่ของ
เวลา (time constant) และ a คือ โพล (Pole) ในบทความนี้ 
ก้าหนดให ้ค่า R = 2.2 kΩ และ C = 470 µF จะได้ 




0.9671
( )

0.9671
G s

s
(3) 

จากการที่รู้โพลของระบบ ท้าให้หาคุณลักษณะของระบบได้ 
Rise time = 2.275 sec และ Settling time = 4.136 sec 

จากสมการที่ (3) สามารถแปลงให้อยู่ในระบบเวลาไม่
ต่อเนื่อง (Discrete-time system) ได้ คือ 
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G(z) คือ ทรานส์ เฟอร์ฟั งก์ ชัน ในระบบเวลาไม่ ต่อ เนื่ อ ง 
(Transfer function in discrete-time system) a คื อ โพ ล 
(Pole) มีค่า 0.9671 และ T คือ sample time มีค่า 0.01 

2.2 สมการทางคณิตศาสตร์แบบสเตจสเปซ 
จากรูปที่ 1 สามารถเขียนสมการทางคณิตศาสตร์

แบบสเตจสเปซได้ คือ 
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 ( ) ( ) ( )u t RCx t x t (5) 

     ( ) ( ) ( )x t x t RC u t RC   (6) 

เนื่องจากสนใจที่ความต่างศักดิ์ไฟฟ้าขาออก ดังนั้นจึงสมมติให้ 
y(t) = x(t) แทนค่า R = 2.2 kΩ และ C = 470 µF จะได้ค่า 
A , B , C และ  D เท่ ากับ  -0.9671 , 0.9671 , 1 และ 0 
ตามล้าดับ แทนค่าลงในสมการที่ (5) และ (6) จะได้ 

  ( ) 0.9671 ( ) 0.9671 ( )x t x t u t  (7) 

( ) ( )y t x t (8) 

ดังนั้น สมการที่  (7) และ (8) คือ สเตจสเปซในระบบเวลา
ต่อเนื่องของวงจรไฟฟ้า RC สามารถแปลงให้อยู่ในระบบเวลา
ไม่ต่อเนื่อง (Discrete-time system) ได้ คือ 

  ( 1) 0.9904 ( ) 0.009625 ( )x k x k u k  (9) 

( ) ( )y k x k (10) 

3. การวิเคราะห์ระบบ
ส้าหรับในหัวข้อนี้ จะเป็นวิเคราะห์สัญญาณความต่าง

ศักดิ์ไฟฟ้าขาออก โดยน้าสมการทางคณิตศาสตร์ทั้ง 4 สมการที่
ได้จากหัวข้อที่  2 มาท้าการจ้าลองหาการตอบสนองของ
สัญญาณความต่างศักดิ์ไฟฟ้าขาออกแบบเปิด (Open-loop 
responses) โดยสามารถท้าการจ้าลองได้จาก M-file และ 
Simulink ใน MATLAB 

3.1 ผลการจ าลองระบบใน M-file 
จากรูปที่ 3 จะสรุปได้ว่า สมการทางคณิตศาสตร์ใน

ระบบเวลาต่ อ เนื่ อง มีลักษณ ะสัญ ญาณ ที่ เป็น โค้ งแบบ 
exponential และจุดของเวลาต่อเนื่องกัน ส่วนสมการทาง
คณิตศาสตร์ในระบบเวลาที่ไม่ต่อเนื่อง ก็จะมีลักษณะมีลักษณะ
สัญญาณที่เป็นโค้งแบบโค้งแบบ exponential และจุดของ
เวลาไม่ต่อเนื่องกัน (มีลักษณะเป็นขั้นบันได) ในขั้นตอนนี้ 
สามารถหาค่า rise time และ settling time ของระบบได้จาก
กราฟ โดย rise time = 2.27 วินาที (10-90% ของค่าสุดท้าย) 
และ settling time = 4.14 sec (98% ของค่าสุดท้าย) 

3.2 ผลการจ าลองระบบใน Simulink 
จากรูปที่  5 พบว่าลักษณะของผลการตอบสนองมี

ลักษณะสัญญาณที่เป็นโค้งแบบ exponential ทั้งแบบในระบบ
เวลาที่ต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่อง 

รูปที ่3 สัญญาณความต่างศักดิ์ขาออกจากการจ้าลองระบบใน 
M-file 

    รูปที่ 4 ลักษณะการจ้าลองสัญญาณใน Simulink 

รูปที ่5 สัญญาณจากการจ้าลองระบบใน Simulink 

จากการจ้าลองทั้งสองวิธีจะเห็นได้ว่าสัญญาณที่ออก
จากการจ้าลองที่ได้จาก M-file และ Simulink จะมีลักษณะที่
เหมือนกันทุกประการ ดังนั้นสามารถเลือกใช้วิธีการใดก็ได้ใน
การจ้าลองระบบก็ได้ 

4. การออกแบบคอนโทรเลอร์ (Controller designs)
ในหัวข้อนี้ จะกล่าวถึงการออกแบบคอนโทรเลอร์ เพื่อ

ควบคุมสัญญาณความตา่งศักด์ไฟฟ้าขาออกตามต้องการ โดยใช้ 
2 วิธี คือ Root Locus และ Pole Placement ส้าหรับ Root 
Locus จะใช้คู่กับทรานส์เฟอร์ฟังก์ชัน ส่วน Pole Placement 
จะใช้คู่กับสเตจสเปซ โดยก้าหนดเง่ือนไขให้สัญญาณความต่าง
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ศั ก ย์ ไฟ ฟ้ า ข า อ อ ก มี ค่ า ดั ง นี้  Settling time < 3  sec, 
Overshoot < 10% และ Steady-state error = 0 

4.1 ออกแบบคอนโทรเลอร์แบบ Root Locus 
เพื่อให้ง่ายต่อการออกแบบตัวคอนโทรเลอร์ด้วยวิธี 

Root  Locus จึงใช้เครื่องมือที่ เรียกว่า SISOTOOL ซึ่งเป็น
เครื่องมือในโปรแกรม MATLAB เมื่อท้าการออกแบบตาม
เงื่อนไขแล้วจะได้คอนโทรเลอร์ เท่ากับ 

    
 

1 0.5 2
( ) 3.2 1.6

2

s s
C s

s
(11) 

และเนื่องจากคอนโทรเลอร์ที่ได้มา เป็นคอนโทรเลอร์ที่ใช้ใน
ระบบเวลาต่อเนื่อง ดังนั้นจะต้องเปลี่ยนคอนโทรเลอร์นี้ ให้เป็น
คอนโทรเลอร์ที่ใช้ในระบบเวลาไม่ต่อเนื่อง เพื่อน้าไปใช้กับ
ระบบควบคุมแบบดิจิตอล โดยใช้ค้าสั่ง 

  2 ([1.6 3.2], [1 0]) , 0.01c d tf  (12) 

เพื่อแปลงเป็นตัวควบคุมแบบดิจิตอล จะได้ตัวควบคุมแบบ
ดิจิตอล คือ  
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รูปที ่6 แสดงการออกแบบคอนโทรเลอร์แบบ Root Locus 
โดยใช้ Toolbox SISO 

รูปที ่7 แสดงผลการตอบสนองของระบบเมื่อควบคมุด้วยตัว
ควบคุม และ แสดงค่าของคอนโทรเลอร ์

4.2 Pole placement 
Pole placement หรือ full-state feedback control 

เป็นวิธีการออกแบบคอนโทรเลอร์ส้าหรับสเตจสเปซ ซึ่ ง

สามารถศึกษาวิธีการได้จากรูปที่ 8 ในส่วนที่เป็นพื้นที่สีเทาจะ
เป็นไดอะแกรมของสเตจสเปซ ในส่วนที่เหลือ (พื้นที่สีขาว) จะ
เป็นออกแบบคอนโทรเลอร์โดยวิธี pole placement 

N B 1 s C

K

A

+
-

+
+

xx yr u
Open-Loop System

รูปที ่8 การออกแบบคอนโทรเลอร์โดยวิธี pole placement 

จากการออกแบบสามารถหาค่าเกนของตัวควบคุมได้ 
คือ ค่าเกน K = 0.4142 และ N = 1.4141 ไปใช้ในการควบคุม
สัญญาณความต่างศักดิ์ไฟฟ้าขาออกในระบบควบคุมแบบ
อนาล็อกได้  และ ค่าเกน K = 0.4114 และ N = 1.4116 
ส้าหรับควบคุมสัญญาณความต่างศักดิ์ไฟฟ้าขาออก ในระบบ
ควบคุมแบบดิจิดอลได้  ซึ่ งค่ าเกนทั้ งสองนี้ท้ าให้ผลการ
ตอบสนองของระบบเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีตั้งไว้ 

5. การจ าลองสัญญาณความต่างศักด์ิไฟฟ้าขาออก โดยใช้
ไมโครคอนโทรเลอร์ STM32F4DISCOVERY และโปรแกรม 
Waijung Blockset 

จุดมุ่งหมายของบทนี้จะท้าการจ้าลองสัญญาณความ
ต่างศักดิ์ไฟฟ้าขาออกของวงจร RC จริง โดยใช้ไมโคคอลโทร
เล อ ร์  STM32 F4DISCOVERY แ ล ะ โป รแ ก รม ส้ า เร็ จ รู ป 
Waijung Blockset เปรียบเทียบกับสัญญาณความต่างศักดิ์
ไฟฟ้าขาออกที่ ได้จากทฤษฎี  และท้าการหาสมการทาง
คณิตศาสร์จากสัญญาณจริง (System identification) เพื่อ
เป็นการยืนยันว่า สมการทางคณิตศาสตร์ที่ได้จากสัญญาณจริง 
มีค่าเท่ากันหรือใกล้เคียงกับสมการทางคณิตศาสตร์ที่ได้จาก
การค้านวณในหัวข้อท่ี 2 

STM32F4DISCOVERY เป็นไมโครคอรโทรเลอร์ชนิด
หนึ่งที่ใช้ในระบบควบคุมแบบฝั่งตัว (Embedded system) ซึ่ง
ออกแบบมาส้าหรับผู้เริ่มต้นศึกษาระบบควบคุมแบบอัตโนมัติ 
โดยบ ริษั ท STMICROELECTRONICS [6, 7] แล ะ  Waijung 
Blockset เป็ น โป รแกรมส้ า เร็ จ รูป  ซึ่ งบ รรจุ อยู่ ภ าย ใน 
Simulink ส้าหรับสร้างรหัสภาษา C ใน MATLAB และบันทึก
ลงในไมโครคอลโทรเลอร์ มันถูกออกแบบมาส้าหรับไมโครคอล
โทรเลอร์ตระกูล STM32F4 โดยบริษัท Aimagin [8, 9] 

5.1 การเตรียมอุปกรณ์และการติดต้ัง 
อุปกรณ์ที่ต้องใช้ส้าหรับการจ้าลองสัญญาณความต่าง

ศักดิ์ไฟฟ้าขาออกของวงจร RC ได้แก่ ไมโครคอนโทรเลอร์ 
STM32F4DISCOVERY จ้านวน 1 บอร์ด aMG F4 Connect2 
จ้านวน 1 บอร์ด aMG USB Converter N2 จ้านวน 1 บอร์ด 

การประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสกลนคร ครั้งที่ 1 

17 – 19 พฤษภาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

A-106



aMG SIGCON-A (ต่ อ ว ง จ ร ให้ ท้ า ห น้ า ที่ เ ป็ น  voltage 
follower) Breadboard จ้านวน 1 บอร์ด ตัวต้านทานขนาด 
2.2 kΩ จ้านวน 1 ตัว ตัวเก็บประจุขนาด 470 µF จ้านวน 1 
ตัว สาย USB 2.0 จ้านวน 2 เส้น สายไฟแบบจั๊มเปอร์ 

รูปที ่9 อุปกรณ์ในการทดลองและทดสอบ 

aMG F4  Connect2 เป็นบอร์ดขยายส้ าหรับ เพิ่ ม
ความสามารถให้กับไมโครคอนโทรเลอร์STM32F4DISCOVERY 
ได้ แก่  database server, USB converter และ  ethernet 
เป็นต้น ส่วนบอร์ด aMG USB Converter N2 ท้าหน้าที่แปลง
สัญญาณระหว่าง STM32F4DISCOVERY กับคอมพิวเตอร์ 
บอร์ด aMG SIGCON-A ถูกออกแบบมาส้าหรับต่อวงจรให้เป็น 
ออปแอมป์  (Op-amp) ชนิดต่างๆ ได้แก่  inverting, non-
inverting amplifier, voltage follower และ LP filter เป็น
ต้น แต่ในบทความนี้ aMG SIGCON-A จะถูกต่อวงจรให้เป็น 
voltage follower 

ขั้นตอนการติดตั้งอุปกรณ์ โดยตามรูปที่ 10 กล่าวคือ 
ให้น้าไมโครคอนโทรเลอร์ STM32F4DISCOVERY และบอร์ด 
aMG USB Converter N2  ต่ อ เ ข้ า กั บ บ อ ร์ ด  aMG F4 
Connect2 จากนั้นให้ต่อวงจร RC เข้ากับไมโครคอนโทรเลอร์ 
STM32F4DISCOVERY และ voltage follower ดังรูปที่ 10 ที่
ขา PA5 ของไมโครคอนโทรเลอร์จะท้าหน้าที่สร้างสัญญาณ 
PWM (โดยการเขียนโปรแกรมให้กับไมโครคอนโทรเลอร์ ) 
ให้กับวงจร RC จากนั้นสัญญาณจะเข้าสู่ voltage follower 
เพื่อขยายสัญญาณขาออกให้เท่ากับสัญญาณขาเข้า และเข้าสู่
ขา PC0 ของไมโครคอนโทรเลอร์ เพื่อท้าการวัดสัญญาณความ
ต่างศักดิ์ไฟฟ้าขาออกของวงจร RC ส้าหรับสาย USB เส้นแรก
ให้ต่อเข้าที่ ไมโครคอนโทรเลอร์และคอมพิวเตอร์  เพื่อให้
คอมพิวเตอร์เป็นแหล่งจ่ายไฟให้กับไมโครคอนโทรเลอร์ (ต้อง
ต่อเป็นเส้นแรกเพื่อป้องกันการแฮงค์ของอุปกรณ์) ส่วนอีกเส้น
ให้ ต่อ เข้ าที่  aMG USB Converter N2 และคอมพิ วเตอร์ 
เพื่อให้ไมโครคอนโทรเลอร์และคอมพิวเตอร์สามารถสื่อสารกัน
ได้ 

5.2 การเขียนโปรแกรมเพ่ือจ าลองสัญญาณความ
ต่างศักดิ์ไฟฟ้าขาออก 

ในหัวข้อนี้จะเป็นการจ้าลองสัญญาณความต่างศักดิ์
ไฟฟ้าจริง (ในกรณีที่ยังไม่ได้ใส่คอนโทรเลอร์) เปรียบเทียบกับ
ทฤษฎี  ก่อนที่จะเริ่มท้าการจ้าลองสัญญาณ จะต้องเขียน
โปรแกรมก่อน โดยโปรแกรมจะถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 
โปรแกรมส้าหรับสั่งการท้างานผ่านคอมพิวเตอร์  ที่เรียกว่า 
‘Host model’ แ ล ะ โ ป ร แ ก ร ม ส้ า ห รั บ บั น ทึ ก ใ น
ไมโครคอนโทรเลอร์ ที่ เรียกว่า ‘Target model’ การเขียน
โปรแกรมนี้จะอาศัยโปรแกรม Waijung Blockset ซึ่งเป็น 
Toolbox ใน Matlab 

รูปที ่10 แสดง โปรแกรมด้าน Host model 

รูปที ่11 แสดง โปรแกรมด้าน Target model 
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5.3 ผลการจ าลองสัญญาณ 

รูปที ่12 เปรียบเทียบสัญญาณความต่างศักดิไ์ฟฟ้าขาออกจริง
กับทฤษฎี ด้วยวิธ ีHIL test โดยให้คอนโทรเลอร์อยู่ใน host 
และแพนท์อยู่ใน target ซึ่งคอนโทรเลอรไ์ดม้าจากวิธี Root 

Locus 

รูปที ่13 เปรียบเทียบสัญญาณความต่างศักดิไ์ฟฟ้าขาออกจริง
กับทฤษฎี ด้วยวิธ ีHIL test โดยให้คอนโทรเลอร์อยู่ใน host 
และแพนท์อยู่ใน target ซึ่งคอนโทรเลอรไ์ดม้าจากวิธี Pole 

placement 

6. สรุปผลการทดลอง
บทความนี้  ท้าให้ทราบถึงวิธีการต่อวงจรไฟฟ้า RC 

แบบอนุกรม และสามารถหาสมการทางคณิตศาสตร์ของระบบ
นี้ได้ ซึ่งแบ่งออกเป็นโดเมนความถี่และโดเมนเวลา ในโดเมน
ความถี่ สมการทางคณิตศาสตร์จะถูกจัดให้อยู่ในรูปทรานส์
เฟอร์ฟังชันก์ ส่วนโดเมนเวลา สมการทางคณิตศาสตร์จะถูกจัด
ให้อยู่ในรูปสเตจสเปซ ในขั้นตอนนี้ สามารถจ้าลองสัญญาณ
ความต่างศักดิ์ไฟฟ้าขาออกได้โดยใช้ Simulink และสามารถ
ออกแบบคอนโทรเลอร์ได้โดยใช้วิธี Root Locus และ Pole 
placement โด ย ก้ า ห น ด ให้  setting time < 3  วิ น าที , 
overshoot < 10% และ steady-state error = 0 จากการ
ออกแบบคอนโทรเลอร์ด้วยวิธี  Root Locus จะได้คอนโทร
เลอร์  
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ที่ sampling time = 0.01 และจากการออกแบบคอนโทร
เลอร์ด้วยวิธี Pole placement จะได้เกน N = 1.4116 และ
เกน K = 0.4114 ซึ่งจะต้องใช้ในระบบเวลาไม่ต่อเนื่องเท่านั้น 

ในการที่จะควบคุมสัญญาณความต่างศักดิ์ไฟฟ้าขาออก 
ของวงจรไฟฟ้า RC จ้าเป็นต้องใช้ไมโครคอนโทรเลอร์ และต้อง
มีในการเขียนโปรแกรม ซึ่ งในบทความนี้ ได้ก้าหนดให้ใช้
ไมโครคอนโทรเลอร์ STM32F4DISCOVERY และโปรแกรม
ส้าเร็จรูป  Waijung Blockset ด้วยการใช้คอนโทรเลอร์ที่
ออกแบบโดยวิธี Root Locus ท้าให้ได้ settling time = 2.93 
วินาที, overshoot = 8.28% และ steady-state error = 0 
และการใช้คอนโทรเลอร์ที่ออกแบบโดยวิธี Pole placement 
ท้าให้ ได้  settling time = 2.85 วินาที , overshoot = 0% 
และ steady-state error = 0 ซึ่ งค่าเหล่านี้อยู่ ใน เกณฑ์ที่
ก้าหนดไว้ ดังนั้นสามารถเลือกได้ว่า จะใช้คอนโทรเลอร์ตัวใด
ส้าหรับควบคุมสัญญาณความต่างศักดิ์ไฟฟ้าขาออกและได้
น้าเสนอการประยุกต์ใช้อุปกรณ์ที่มีราคาถูกในการสร้างเป็นชุด
ทดลองเพื่อใช้ในการเรียนการสอนของนักเรียนนายเรือในวิชา
ระบบควบคุมอัตโนมัติ ซึ่งเป็นการลดต้นทุนในการจัดซื้อชุด
ทดลองที่มีราคาแพงได้ 
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การปรับปรุงกระบวนการผลิตเพ่ือลดเวลาท่ีสูญเสียในกระบวนการผลิตแถบยางยืดสําเร็จรูป 
The Improvement Process for Loss Time Reduction of Elastic Band Production Process 
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บทคัดยอ 
งานวิจัยฉบับน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาและปรับปรุงข้ันตอนการทอแถบยางยืดของโรงงานกรณีศึกษาเพ่ือลดเวลาท่ี

สูญเสียในกระบวนการผลิต พรอมท้ังเสนอวิธีการทํางานของพนักงานในข้ันตอนการทอแถบยางยืดเพ่ือใหสอดคลองกับปจจัยท่ีมี
ผลกระทบตอเวลาท่ีสูญเสียจากการผลิต และเปรียบเทียบเวลาท่ีสูญเสียในกระบวนการผลิตจากวิธีการทํางานตามรูปแบบท่ี
นําเสนอกับเวลาท่ีสูญเสียในกระบวนการผลิตจากวิธีการทํางานในปจจุบันของโรงงานกรณีศึกษา โดยการระดมสมองจากผูท่ีมีสวน
เก่ียวของเพ่ือวิเคราะหหาปจจัยท่ีทําใหเกิดปญหาดังกลาวโดยใชแผนภาพสาเหตุและผล พบวาปจจัยท่ีทําใหเกิดการพันกันของแถบ
ยางยืดเกิดมาจากวิธีการทํางานท่ีไมเหมาะสมในข้ันตอนการทอแถบยางยืด คือ การบรรจุแถบยางยืดลงในกลองเดียวกันหลัง
ข้ันตอนการทอ ซึ่งมีแถบยางยืดประมาณ 4 ถึง 8 เสน สงผลใหตองนําแถบยางยืดท่ีรวมกันอยูในกลองหลังจากทอเสร็จแลวน้ันไปสู
ข้ันตอนการแยกแถบยางยืดอีกครั้ง นับวาเปนการทํางานท่ีซ้ําซอน 

จากการศึกษาและปรับปรุงข้ันตอนการทอแถบยางยืดของโรงงานกรณีศึกษาเพ่ือลดเวลาท่ีสูญเสียในกระบวนการผลิตน้ัน 
พบวาวิธีการทํางานตามรูปแบบท่ีนําเสนอ (กรณีแถบยางยืด 3 กลอง) สามารถลดระยะทางท่ีใชในการผลิตลงได 30 เมตร คือ จาก
เดิม 203.20 เมตร เหลือ 173.20 เมตร หรือคิดเปนรอยละ 14.76 ของระยะทางท่ีใชในการผลิตท้ังหมด อีกท้ังยังสามารถลด
ข้ันตอนการทํางานลงได 17 ข้ันตอน คือ จากเดิมมีท้ังหมด 52 ข้ันตอน เหลือ 35 ข้ันตอน หรือคิดเปนรอยละ 32.69 ของข้ันตอนท่ี
ใชในการผลิตท้ังหมดและสามารถลดเวลาท่ีใชในการผลิตลงได 43.26 นาที คือ จากเดิม 4,030.64 นาที เหลือ 3,987.38 นาที 
หรือคิดเปนรอยละ 1.07 ของเวลาท่ีใชในการผลิตท้ังหมด 

คําหลัก: แถบยางยืด, เวลาท่ีสญูเสีย, การทํางานซ้ําซอน 

Abstract 
This research to investigate and improve the factory case study of the elastic band process to reduce 

the time wasted in production process. The method of working in the elastic band was proposed to be 
consistent with the factors that affect the time wasted from the production process and compare the time 
wasted in the production process from the proposed method to the wasting time in the production process 
from the factory's current practices by brainstorming from those involved to analyze the factors that cause 
such problems by using the Cause and Effect Diagram. It was found that the factors caused the tangle of 
elastic bands were caused by improper working methods in the elastic band weaving process. The elastic 
band was packed into the same box after the weaving process. The elastic band was about 4 to 8 lines, 
resulting in the elastic band in the box after weaving it go to elastic banding again. It is a duplicate work. 

The study and improvement of the factory case study of the elastic wavelength to reduce the time 
wasted in the production process aims to find out how the work is based on the proposed format. (3 boxes) 
The production distance can be reduced to 30 meters from 203.20 meters to 173.20 meters or 14.76 percent 
of the distance used in total production. The process can be reduced to 17 steps, from the original 52 steps 
to 35 steps or accounted for 32.69 percent of the total production. The production time can be reduced to 
43.26 minutes from 4,030.64 minutes to 3,987.38 minutes or 1.07 percent of the time used in total 
production. 

การประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสกลนคร ครั้งที่ 1 

17 – 19 พฤษภาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

A-110



Keywords: Elastic band, Time wasted, Duplicate work 

1. บทนํา
อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหมมีความสําคัญตอ

การพัฒนาเศรษฐกิจของไทยเปนอยางมาก เน่ืองจากมีสัดสวน
มูลคาเพ่ิมตอผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศจัดเปนอันดับ 4 
รองจากอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม อุตสาหกรรม
เครื่องจักร และอุตสาหกรรมยานยนต ตามลําดับ ซึ่งมีมูลคา
เทากับ 245 พันลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 2.2 ของ
ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic 
Product, GDP) และมีมูลคาการสงออกสิ่งทอและเครื่องนุงหม
เฉลี่ยประมาณ 150,000 ลานบาทตอป อีกท้ังขอมูลการนําเขา
ของผลิตภัณฑประเภทเสนดาย หรือยางยืดของไทยน้ันจะมี
ประมาณการนําเขานอยมาก เน่ืองจากประเทศไทยสามารถ
ผลิตยางยืดไดเองเปนจํานวนมากและถือวาเปนผูผลิตยางยืด
รายใหญของโลก โดยในป 2558 มีมูลคาการนําเขาจาก
ตางประเทศ 5,686,243 บาท และภาพรวมมูลคาการสงออก
เสนดายยางยืดของไทยไปยังตลาดโลกในระหวางป 2554 ถึง 
2558 เทากับ 9,554 ลานบาท ซึ่งถือวาเปนอุตสาหกรรมท่ีมี
ความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจคอนขางสูง โดยรูปแบบของ
อุตสาหกรรมการผลิตผาผืนจากวิ ธีการทอน้ันจะตองใช
เทคโนโลยีและแรงงานควบคูกันไป ซึ่งปจจุบันประเทศไทยมี
สถานประกอบการในสวนของอุตสาหกรรมสิ่ งทอและ
เครื่องนุงหมรวมท้ังสิ้น 1,340 โรงงาน และมีแรงงาน 115,820 
คน หรือคิดเปนรอยละ 11 ของจํานวนแรงงานท้ังหมดใน
ภาคอุตสาหกรรม  

จากการศึ กษาพบว า อุตสาหกรรมสิ่ งทอและ
เครื่องนุ งหม น้ันจะแบ งออกเปน 5 ประเภทใหญๆ คือ 
อุตสาหกรรมเสนใย อุตสาหกรรมปนดาย อุตสาหกรรมทอผา 
อุตสาหกรรมฟอกยอม และอุตสาหกรรมเครื่องนุงหม หรือการ
ผลิตเสื้อสําเร็จรูป ซึ่งโรงงานกรณีศึกษาจัดเปนโรงงานท่ีอยูใน
สวนของอุตสาหกรรมทอผาท่ีทําการผลิตแถบยางยืดเพ่ือ
จําหนายใหกับลูกคาและสงมอบใหกับบริษัทในเครือเพ่ือทําการ
จัดจําหนายตอไป โดยผลิตภัณฑหลักของโรงงานกรณีศึกษา คือ 
แถบยางยืดขนาด 525 มิลลิเมตร หรือคิดเปนรอยละ 31.38 
ของปริมาณการผลิตท้ังหมด รองลงมาจะเปนแถบยางยืดขนาด 
625 มิลลิเมตร หรือคิดเปนรอยละ 27.57 ของปริมาณการผลิต
ท้ังหมด แถบยางยืดขนาด 315 มิลลิเมตร หรือคิดเปนรอยละ 
17.39 ของปริมาณการผลิตท้ังหมด และแถบยางยืดขนาดอ่ืนๆ 
คิดเปนรอยละ 23.67 ของปริมาณการผลิตท้ังหมด ตามลําดับ 
ซึ่งโรงงานกรณีศึกษาจะมีข้ันตอนการผลิตท้ังหมด 10 ข้ันตอน 
คือ ข้ันตอนการรับใบสั่งผลิตจากลูกคา ข้ันตอนการสั่งวัตถุดิบ 
ข้ันตอนการเบิกวัตถุดิบ ข้ันตอนการกรอดาย ข้ันตอนการทอ
แถบยางยืด ข้ันตอนการแยกแถบยางยืดลงกลองข้ันตอนการ

อบแถบยางยืด ข้ันตอนการมวนแถบยางยืด ข้ันตอนจัดเก็บ
สินคา และข้ันตอนการจําหนายสินคาสําเร็จรูปใหกับลูกคาและ
สงมอบใหกับบริษัทในเครือเพ่ือทําการจัดจําหนายตอไป  

จากการศึกษาขอมูลในเบ้ืองตน พบวาในข้ันตอนการ
ทอแถบยางยืดน้ัน เมื่อมีการทอเสร็จแลวแถบยางยืดท่ีไดจะถูก
บรรจุรวมลงในกลองเดียวกัน กอนท่ีจะนําไปสูข้ันตอนการอบ 
ซึ่งกลองใสแถบยางยืดหลังจากทอเสร็จแลวน้ัน จะมีแถบยางยืด
รวมกันประมาณ 4 ถึง 8 เสน ทําใหตองมีข้ันตอนการแยกแถบ
ยางยืดออกเปน 1 เสนตอ 1 กลองกอนท่ีจะนําไปอบ เน่ืองจาก
ในข้ันตอนการอบน้ันจะสามารถอบแถบยางยืดไดทีละ 1 เสน 
สงผลใหเกิดปญหาแถบยางยืดพันกัน ซึ่งทําใหเสียเวลาในการ
แกมัดแถบยางยืด และทําใหตองหยุดเครื่องแยกแถบยางยืด
เปนระยะๆ อีกท้ังยังสงผลใหโรงงานกรณีศึกษามีข้ันตอนการ
ผลิตหลายข้ันตอน ดังน้ันเพ่ือใหสามารถดําเนินการผลิตไดอยาง
มีประสิทธิภาพ ตนทุนต่ํา และมีผลิตภัณฑตรงตามท่ีลูกคา
ตองการ โรงงานกรณีศึกษาจําเปนตองลดข้ันตอนการผลิตลง 
โดยการปรับปรุงการทํางานของพนักงานในข้ันตอนการทอเพ่ือ
ลดเวลาท่ีสูญเสียในกระบวนการผลิต โดยการนําความรู
ทางดานการจัดการอุตสาหกรรมมาประยุกตใชในการผลิต 
การศึกษาปญหาพรอมท้ังวิ เคราะหความสูญเปลาของ
กระบวนการ รวมไปถึงการหาแนวทางแกไข เพ่ือใหมีการใช
ตนทุนในการผลิตท่ีต่ําลง ใชเวลาในการผลิตนอยลงแตได
ผลผลิตท่ีมากข้ึน 

การวิจัยครั้งน้ี จึงเปนการปรับปรุงข้ันตอนการทอ
แถบยางยืดเพ่ือลดเวลาท่ีสูญเสียในกระบวนการผลิต โดยจะ
ศึกษาปจจัยท่ีมีผลกระทบตอปญหาดังกลาว พรอมท้ังเสนอ
วิธีการทํางานในข้ันตอนการทอแถบยางยืด ซึ่งจะเปนแนวทาง
ในการประยุกตใชกับข้ันตอนการผลิตอ่ืนๆ ไดอยางเหมาะสม
ตอไปเพ่ือใหโรงงานกรณีศึกษาสามารถดําเนินการผลิตไดอยาง
มีประสิทธิภาพ ตนทุนต่ํา มีผลิตภัณฑท่ีลูกคาตองการ รวมท้ัง
ยังเปนการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันใหกับองคกร
เพ่ือใหสามารถอยูรอดไดในสถานการณปจจุบัน 

2. ขั้นตอนและแนวทางการดําเนินงาน
วัตถุประสงคของการทําวิจัยครั้งน้ี คือ ศึกษาและ

ปรับปรุงข้ันตอนการทอแถบยางยืดของโรงงานกรณีศึกษาเพ่ือ
ลดเวลาท่ีสูญเสียในข้ันตอนการแยกแถบยางยืด และเสนอ
วิธีการทํางานของพนักงานในข้ันตอนการทอแถบยางยืดเพ่ือให
สอดคลองกับปจจัยท่ีมีผลกระทบตอเวลาท่ีสูญเสียในข้ันตอน
การแยกแถบยางยืด รวมถึงเปรียบเทียบเวลาท่ีสูญเสียใน
ข้ันตอนการแยกแถบยางยืดของโรงงานกรณีศึกษาจากวิธีการ
ทํางานในสภาพปจจบัุนกับวิธีการทํางานตามรูปแบบท่ีนําเสนอ
ของโรงงานกรณีศึกษา โดยมีข้ันตอนการศึกษา ดังน้ี  
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 2.1 ศึกษาและรวบรวมขอมูลเบ้ืองตนของโรงงาน
กรณีศึกษา 

ศึกษาขอมูลท่ัวไปของโรงงานกรณีศึกษา ปจจุบันมี
จํานวนเครื่องจักร 85 เครื่อง กําลังการผลิตประมาณ 517,680 
มวนตอป (1 มวนยาว 32.91 เมตร) มีพนักงาน 35 คน  
กระบวนการผลิตประกอบดวย ข้ันตอนการรับใบสั่งผลิตจาก
ลูกคา ข้ันตอนการสั่งวัตถุดิบ ข้ันตอนการกรอดาย ข้ันตอนการ
ทอแถบยางยืด ข้ันตอนการแยกแถบยางยืดลงกลอง ข้ันตอน
การอบแถบยางยืด ข้ันตอนการมวนแถบยางยืด และข้ันตอน
การจําหนายสินคาสําเรจ็รูปใหกับลกูคาและสงมอบใหกับบริษัท
ในเครือเพ่ือทําการจัดจําหนายตอไป วัตถุดิบหลักท่ีใชในการ
ผลิตคือ เสนดาย เสนยางยืด สารเคมีใชในการอบผา  

 โดยผลิตภัณฑหลักของโรงงานคือ แถบยางยืดขนาด 
525 มิลลิเมตร โดยมีปริมาณการผลิต คิดเปนรอยละ 31.38 
ของปริมาณการผลิตท้ังหมด เน่ืองจากแถบยางยืดขนาด 525 
มิลลิเมตร เปนผลิตภัณฑท่ีสามารถนําไปใชงานไดกับผลิตภัณฑ
ไดหลายประเภท ไมวาจะเปนทําขอบกางเกงในผูชาย หรือทํา
ขอบชุดวายนํ้า ทําขอบแขนขอบเอวของเสื้อ ทําขอบขาขอบเอว
ของกางเกง ดังแสดงในรูปท่ี 1 

รูปท่ี 1 รอยละของปรมิาณการผลติของผลิตภัณฑ 
แตละประเภทของโรงงานกรณศีึกษา 

2.2 ผลิตภัณฑของโรงงานกรณีศึกษา 
ผลิตภัณฑหลักของโรงงานกรณีศึกษาแบงออกเปน 4 

ประเภท ดังน้ี 
1. แถบยางยืดขนาด 525 มิลลิเมตร เปนผลิตภัณฑ

หลักของโรงงานกรณีศึกษา เน่ืองจากมีปริมาณการผลิตและมี
ความตองการของลูกคามากท่ีสุด ลักษณะของผลิตภัณฑ แถบ
ยางยืดจะมีความกวาง 5 กระเบียด มีจํานวนเสนยางยืด 25 
เสน มีจํานวนเสนดายท่ีใชเปนดายพ้ืน 90 เสน และเสนดายถัก 
1 เสน ขอบของแถบยางยืดขางหน่ึงจะมีขนาดใหญกวาอีกขาง
เล็กนอยซึ่งจะเรียกขางน้ีวาริมลวด ลูกคามักจะนําไปใชทําขอบ
กางเกงในผูชาย ทําขอบชุดวายนํ้า ทําขอบขา ขอบเอวกางเกง
เด็ก เปนตน 

2. แถบยางยืดขนาด 625 มิลลิเมตร เปนผลิตภัณฑ
รองลงมาของโรงงานกรณีศึกษา ลักษณะของผลิตภัณฑคือ 
แถบยางยืดจะมีความกวาง 6 กระเบียด มีจํานวนเสนยางยืด 
25 เสน มีจํานวนเสนดายท่ีใชเปนดายพ้ืน 60 เสน และเสนดาย
ถัก 1 เสน ขอบของแถบยางยืดขางหน่ึงจะมีขนาดใหญกวาอีก
ขางเล็กนอย ยางยืดประเภทน้ีจะนําไปใชทําขอบแขน ขอบเอว
ของเสื้อกันหนาว และขอบเอวกางเกงขายาว เปนตน 

3. แถบยางยืดขนาด 315 มิลลิเมตร ลักษณะของ
ผลิตภัณฑ แถบยางยืดจะมีความกวาง 3 กระเบียด มีจํานวน
เสนยางยืด 15 เสน มีจํานวนเสนดายท่ีใชเปนดายพ้ืน 36 เสน 
และเสนดายถัก 1 เสน ยางยืดประเภทน้ีจะนําไปทําขอบของ
ชุดช้ันในของสตรี ทําขอบหมวกอาบนํ้า ทําขอบของถุงมือ เปน
ตน 

4. ผลิตภัณฑขนาดอ่ืนๆ เชน แถบยางยืดขนาด 830
มิลลิเมตร แถบยางยืดขนาด 840 มิลลิเมตร แถบยางยืดขนาด 
730 มิลลิเมตร และแถบยางยืดขนาด 630 มิลลิเมตร เปนตน 

2.3 วัตถุดิบหลักท่ีใชในกระบวนการผลิต 
วัตถุดิบหลักท่ีใชในการผลิตแถบยางยืดของโรงงาน

กรณีศึกษา เชนเสนดายสังเคราะห เสนยางยืด และสารเคมีท่ีใช
ในการอบผา คือ SL-106 หรือท่ีทางโรงงานเรียกวากาว มี
คุณสมบัติชวยใหผามีความเหนียวยืดหยุน ทําใหผามีนํ้าหนัก
และแข็ง CATALYST NCE ตัวเรงปฏิกิริยาทําใหอัตราการ
เกิดปฏิกิริยาเร็วข้ึน และเมื่อปฏิกิริยาสิ้นสุดลงสารน้ันก็ยังคงมี
สมบัติทางเคมีและมีปริมาณคงเดิม  VIP-TEX ชวยลดการ
ระคายเคืองเชนแสบตา แสบจมูกท่ีเกิดจากการระเหยของ 
SL-106 และ CATALYST NCE เมื่อผานความรอน 

2.4 วัตถุดิบหลักท่ีใชในกระบวนการผลิต 
โรงงานกรณีศึกษามีกระบวนการผลิตแถบยางยืด 

ท้ังหมด 10 ข้ันตอน ดังน้ี 
1. รับใบสั่งผลิตจากลูกคา เมื่อฝายตลาดรับรายละเอียด

และความตองการจากลูกคาแลว จะสงรายละเอียดใหผูจัดการ
โรงงานเพ่ือประมาณราคา จากน้ันสงขอมูลใหกับแผนกจัดซื้อ
เพ่ือคํานวณวันท่ีวัตถุดิบจัดสงถึงโรงงาน พรอมท้ังสงขอมูล
กลับคืนใหฝายตลาดเพ่ือออกใบเสนอราคาและกําหนดวันนัด
รับสินคาเพ่ือแจงใหแผนกบัญชีติดตามลูกคารับชําระเงินคามัด
จําและคาสั่งทําสินคา โดยตองสรุปรายละเอียดกับลูกคาให
เขาใจตรงกันท้ัง 2 ฝาย จากน้ันจึงเขียนใบสั่งผลิตและสงเรื่อง
ขออนุมัติจากผูจัดการโรงงานแลวสงใบสั่งผลิตใหทุกแผนก
รับทราบเพ่ือดําเนินการผลิตในกระบวนการตอไป 

2. ข้ันตอนในการสั่งซื้อวัตถุดิบหลัก ในการผลิตเมื่อ
ตกลงราคาและจํานวนการผลิตกับลูกคาแลว ผูจัดการโรงงาน
จะสงขอมูลใหกับผายการตลาดเพ่ือจัดช้ือวัตถุดิบใหเพียงพอกับ
การผลิตตามความตองการของลูกคา โดยวัตถุดิบหลักของ
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โรงงานกรณีศึกษา คือ เสนดายสังเคราะห เสนยางยืด และ
สารเคมีท่ีใชในการอบผา 

3. ข้ันตอนการเบิกวัตถุดิบ การท่ีจะเบิกวัตถุดิบเพ่ือ
นําไปใชในการผลิตแถบยางยืดน้ัน พนักงานจะตองทําการเบิก
วัตถุดิบใหมีจํานวนท่ีพอดีกับความตองการใชในการผลิตแถบ
ยางยืดแตละขนาด เชน การผลิตแถบยางยืดขนาด 525 
มิลลิเมตร จะตองเบิกดายจํานวน 90 มวน และเสนยางยืด
จํานวน 8 กลอง เปนตน 

4. ข้ันตอนการกรอดายจํานวนเสนดาย ในแตละกรอ
จะไมเทากัน โดยจะกรอใหจํานวนเสนดายพอดีกับการแบง
จํานวนเสนดายของแตละเครื่อง และตามจํานวนเสนดายแตละ
เบอร ยกตัวอยางจํานวนเสนดายของกรอดายท่ีจะนําไปผลิต
แถบยางยืดขนาด 525 มิลลิเมตรน้ัน จะมีจํานวนเสนดาย 90 
เสนตอ 1 กรอ  

5. ข้ันตอนการทอแถบยางยืด เชน การทอแถบยางยืด
ขนาด 525 มิลลิเมตร เครื่องทอหน่ึงเครื่องสามารถทอได 8 
แถบ จะใชดายกรอจํานวน 4 กรอ โดยการทอแตละแถบจะใช
เสนดายกรอจํานวน 60 เสน และหน่ึงเครื่องจะใชเสนยางยืด
จํานวนท้ังหมด 150 เสน และมีเสนดายท่ีใชเปนเสนดายถัก
จํานวนแถบละ 1 เสน มาตรฐานของโรงงานจะทอแถบยางยืด
ขนาด 525 มิลลิเมตร ใหมีความกวางประมาณ 35 มิลิเมตร 
ความหนาประมาณ 1.5 มิลลิเมตร โดยข้ันตอนการทอของ
โรงงานกรณีศึกษาจะใชเครื่องทอแบบอัตโนมัติ  

6. ข้ันตอนการแยกแถบยางยืดลงกลอง ข้ันตอนน้ี
พนักงานจะตองแยกแถบยางยืดท่ีไดจากกระบวนการทอ 
ซึ่งรวมกันอยูในหน่ึงกลองมีท้ังหมด 8 แถบ แตละแถบจะมี
ความยาวโดยประมาณ 249 หลา พนักงานจะเย็บตอกันดวย
ลวดเย็บกระดาษท้ังหมดสามเสนตอหน่ึงกลองโดยใชเครื่องแยก
แถบยางยืด  

7. ข้ันตอนการอบแถบยางยืด พนักงานจะตองนําแถบ
ยางยืดเขาเรียงตัวหมุนรอบแกนความรอน โดนใชอุณหภูมิใน
การอบประมาณ 218 องศาเซลเซียส ความเร็วรอบในการหมุน
ของแกนความรอนอยูท่ี 28.50 รอบตอนาที การอบน้ีจะทําให
แถบยางยืดมีความแข็ง มีความเรียบ มีนํ้าหนัก มีความเหนียว 
และมีความยืดหยุน เหมาะท่ีจะนําไปใชงานตางๆ ไดดี 

8. ข้ันตอนการมวนแถบยางยืด ข้ันตอนน้ีพนักงานจะ
ตรวจสอบคุณภาพและแยกเกรดของแถบยางยืดออกเปนเกรด 
A, B และ C พรอมท้ังหอดวยพลาสติกใส โดยแถบยางยืดหน่ึง
มวนจะมีความยาว 36 หลา และแถบยางยืดหน่ึงชุดจะมีจํานวน
ท้ังหมด 12 มวน  

9. ข้ันตอนการจัดเก็บสินคาสําเร็จรูปของโรงงาน
กรณีศึกษา ข้ันตอนน้ีพนักงานจะนําแถบยางยืดท่ีผลิตเสร็จแลว
ไปจัดเก็บในคลังสินคา โดยจะแยกตามขนาดของและแยกตาม
เกรดของแถบยางยืดสําเร็จรูป 

10. ข้ันตอนการจําหนายสินคาสําเร็จรูปใหกับลูกคา
และสงมอบใหกับบริษัทในเครือ โดยจะสงสินคาใหกับลูกคาใน
จังหวัดแถบภาคอีสาน เชน สกลนคร อุดรธานี และหนองคาย 
เปนตน นอกจากน้ียังไดสงมอบใหกับบริษัทในเครือ ซึ่งตั้งอยูท่ี
จังหวัดนครปฐมอีกดวย 

รูปท่ี 2  กระบวนการผลิตแถบยางยืดของโรงงานกรณีศึกษา 

2.5 การศึกษาและรวบรวมขอมูลของปญหา 
จากการสัมภาษณและสํารวจการทํางานเบ้ืองตนใน

ปจจุบันพบวา โรงงานกรณีศึกษามีการสูญเสียเวลาท่ีเกิดจาก
การพันของแถบยางยืด สงผลใหตองหยุดเครื่องแยกแถบยางยืด
อยูบอยครั้ง ซึ่งเกิดจากกระบวนการทอแถบยางยืดท่ีมีการรวม
แถบยางยืดจํานวนหลายเสนไวในกลองเดียวกัน จากปญหาท่ี
กลาวไวขางตนทําใหโรงงานกรณีศึกษาสูญเสียเวลาในการผลิต
คอนขางมาก จึงทําใหความสามารถในการแขงขันของโรงงาน
ลดลง ดงัน้ันเพ่ือการปรับปรุงการทํางานใหมีประสิทธิภาพและ 
สามารถแข ง ขันกับผูประกอบการรายอ่ืนๆได  โรงงาน
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กรณีศึกษาจําเปนตองมีการปรับปรุงคุณภาพ การขจัดความสูญ
เปลาในสายการผลิต โดยพนักงานทุกคนมีสวนรวมตลอดท้ัง
กระบวนการ ดังแสดงในตารางท่ี 1 

ตารางท่ี 1 เวลาสูญเสียในข้ันตอนตางๆ ในการผลิตแถบยางยืด 

2.6 การวิเคราะหหาปจจัยของปญหา 
จากข้ันตอนการศึกษาและรวบรวมขอมูลเพ่ือระบุ

ปญหาท่ีทําการศึกษาในขางตน พบวาปญหาท่ีทําใหเกิดเวลา
สูญเสียโดยเฉลี่ยในกระบวนการตางๆ ของการผลิตแถบยางยืด 
คือ ปญหาการพันของแถบยางยืด ในข้ันตอนน้ีดําเนินการ
วิเคราะหเพ่ือหาปจจัยท่ีทําใหเกิดปญหาดังกลาว โดยการระดม
สมองเพ่ือสรางแผนภาพสาเหตุและผลเพ่ือแสดงถึงปจจัยตางๆ 
ของการเกิดปญหา ดังแสดงแผนภาพเหตุและผลของปญหาการ
พันกันของแถบยางยืดในรูปท่ี 3 จากน้ันนําปจจัยน้ันไป
ดําเนินการหาวิธีแกไข โดยการระดมสมองไดสอบถามความ
คิดเห็นจาก ผูจัดการโรงงาน วิศวกรท่ีเก่ียวของ หัวหนางาน 
หัวหนาชางซอมบํารุงรักษาและตัวแทนพนักงานในกระบวนการ
ตัดผา ไดรวมวิเคราะหหาปจจัยและคัดเลือกปจจัยท่ีทําใหเกิด
ปญหาการพันของแถบยางยืด สรุปไดวาปจจัยท่ีทําใหเกิด
ปญหาการพันของแถบยางยืดน้ัน เกิดจากปจจัยวิธีการทํางาน
หลังข้ันตอนการทอ ท่ีนําแถบยางยืดหลังจากทอเสร็จท้ังหมดลง
ในกลองเดียวกัน 

รูปท่ี 3 แผนภาพแสดงเหตุและผลของปญหาการพันกันของ 

แถบยางยืด 

2.7 ปญหาการพันกันของแถบยางยืด สามารถ
อธิบายรายละเอียดตามปจจัยยอยๆ ดังน้ี 

2.7.1 ปญหาความสามารถในการทํางานของ
พนักงานในข้ันตอนการทอแถบยางยืด จากการวิเคราะหปจจัย
ดานความสามารถในการทํางานของพนักงานทอและแยกแถบ
ยางยืด พบวาเปนปจจัยท่ีตองอาศัยเวลาและการเอาใจใสดูแล
จากหัวหนางานคอนขางมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งประสบการณ
การทํางาน พฤติกรรมการทํางานและความสามารถในการ
เรียนรู เน่ืองจากพนักงานมีการลาออกและรับเขาบอยครั้ง อีก
ท้ังในปจจุบันโรงงานกรณีศึกษายังไมมีการฝกอบรมและ
ประเมินผลพนักงานถาโรงงานกรณีศึกษาไดทําการฝกอบรม
และประเมินผลพนักงานอยางสม่ําเสมอจะสามารถแกไขปญหา
ท่ีเกิดจากปจจัยดานความสามารถในการทํางานของพนักงาน
ทอและแยกแถบยางยืด ดังน้ันการวิจัยน้ีจึงไมศึกษาปจจัยดาน
ความสามารถของพนักงานมาพิจารณาเพ่ือแกไขปญหาการพัน
กันของแถบยางยืด 

2.7.2 ปญหาวิธีการทํางาน จากการวิเคราะหปจจัย
ดานวิธีการทํางานของพนักงานพบวา  

- จํานวนของแถบยางยืดท่ีรวมกันตอหน่ึงกลองใน
ข้ันตอนการทอแถบยางยืดซึ่งจะมีประมาณ 4 ถึง 8 เสน สงผล
ใหตองมีข้ันตอนการแยกแถบยางยืดออกเปน 1 เสนตอ 1 
กลอง อีกท้ังยังสงผลใหเกิดปญหาแถบยางยืดพันกัน ซึ่งทําให
เสียเวลาในการแกมัดแถบยางยืด อีกท้ังยังสงผลใหตองทําการ
หยุดเครื่องแยกแถบยางยืดเปนระยะๆ 

 - การจัดเรียงแถบยางยืดเขาเครื่องแยกแถบยางยืด
ไมถูกตอง เมื่อมีการทอเสร็จแลวแถบยางยืดท่ีไดจะถูกบรรจุ
รวมลงในกลองเดียวกัน ซึ่งจะมีประมาณ 4 ถึง 8 เสน สงผลให
ตองมีข้ันตอนการแยกแถบยางยืดออกเปน 1 เสนตอ 1 กลอง 
ซึ่งพนักงานตองเรียงแถบยางยืดเขาเครื่องแยกแถบยางยืดให
ถูกตองเพ่ือลดปญหาของแถบยางยืดพันเขากับเครื่องแยกแถบ
ยางยืดและเกิดความยุงยากในข้ันตอนน้ันเน่ืองจากแถบยายืด
พันและสลับตําแหนงกัน  

- วิธีการทํางานในข้ันตอนการทอแถบยางยืดมีการทอ
เสร็จแลวแถบยางยืดท่ีไดจะถูกบรรจุรวมลงในกลองเดียวกัน ซึ่ง
จะมีประมาณ 4 ถึง 8 เสน สงผลใหแถบยางยืดพันกันจึงสงผล
ไปถึงข้ันตอนการแยกแถบยางยืด 

2.7.3 ปญหาเครื่องมือหรือเครื่องจักร จากการ
วิเคราะหปจจัยดานสมรรถนะของเครื่องทอแถบยางยืดพบวา  

-  เครื่องทอแถบยางยืดเกิดการชํารุดและสึกหรออยู
บอยครั้งจึงจําเปนตองมีการบํารุงรักษาอยางสม่ําเสมอตาม
มาตรฐานของโรงงานกรณีศึกษาใหครบถวน ซึ่ งโรงงาน
กรณีศึกษาบํารุงรักษาอยางตอเน่ืองโดยชางผูชํานาญ ดังน้ันการ
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วิจัยครั้งน้ีจึงไมศึกษาปจจัยดานสมรรถนะของเครื่องทอแถบ
ยางยืดมาพิจารณาเพ่ือแกไขปญหาการพันกันของแถบยางยืด  

-  จํานวนของแถบยางยืดท่ีรวมกันตอหน่ึงกลองใน
ข้ันตอนการทอแถบยางยืดซึ่งจะมีประมาณ 4 ถึง 8 เสน สงผล
ใหตองมีข้ันตอนการแยกแถบยางยืดออกเปน 1 เสนตอ 1 
กลอง อีกท้ังยังสงผลใหเกิดปญหาแถบยางยืดพันกัน ซึ่งทําให
เสียเวลาในการแกมัดแถบยางยืด อีกท้ังยังสงผลใหตองทําการ
หยุดเครื่องแยกแถบยางยืดเปนระยะๆ  

2.7.4 ปญหาวัตถุดิบ จากการวิเคราะหปจจัยดาน
คุณภาพของแถบยางยืด (แถบยางยืดยนและตะเข็บแถบยางยืด
เปนขุย) พบวาคุณภาพของแถบยางยืดสามารถตรวจสอบและ
ควบคุมได โดยทําการตรวจสอบในข้ันตอนการตรวจคุณภาพ
ของแถบยางยืดในข้ันตอนการทอแถบยางยืด ซึ่งปจจุบัน
โรงงานกรณีศึกษาสามารถดําเนินการไดดวยการใหชางผู
ชํานาญตรวจสอบคุณภาพของแถบยางยืดทุกวัน อีกท้ังปจจัย
คุณภาพของแถบยางยืด (ยางยืดยนและตะเข็บแถบยางยืด
เปนขุย) ไมไดเก่ียวของกับปญหาการพันกันของแถบยางยืด
โดยตรง ดังน้ันการวิจัยครั้งน้ีไมนําปจจัยดานคุณภาพของแถบ
ยางยืด (แถบยางยืดยนและตะเข็บแถบยางยืดเปนขุย) มา
พิจารณาแกไขปญหาการพันกันของแถบยางยืด 

2.7.5 ปญหาสภาพแวดลอม จากการวิเคราะหดาน
สภาพแวดลอมพบวา สาเหตุของลมท่ีพัดแรงภายในโรงงานทํา
ใหแถบยางยืดปลิวไปมา ทําใหแถบยางยืดท่ีทอออกมาปลิวออก
นอกกลอง เกิดจากพัดลมท่ีอยูใกลกับเครื่องทอแถบยางยืดมาก
เกินไป ความแรงของลมท่ีเกิดข้ึนภายในโรงงานทําใหเกิดสาเหตุ
ของแถบยางยืดพันกัน ซึ่งโรงงานกรณีศึกษามีสภาพอากาศ
คอนขางรอนจึงจําเปนตองติดตั้งพัดลมตามจุดตางๆ ดังน้ันการ
วิจัยครั้งน้ีจึงไมศึกษาปจจัยดานสิ่งแวดลอมมาพิจารณาเพ่ือ
แกไขปญหาการพันกันของแถบยางยืด 

2.8 สรุปปจจัยของปญหาการพันกันของแถบยาง
ยืดท่ีจะดําเนินการศึกษา 

จากการวิเคราะหแผนภาพสาเหตุและผล สามารถ
สรุปปจจัยนําเขาท่ีสําคัญซึ่งอาจสงผลกระทบตอปญหาการ
ปญหาการพันกันของแถบยางยืด ท่ีจะนําไปดําเนินการศึกษา
เพ่ือหาวิธีการแกปญหาได 2 ปจจัย ดังน้ี 

1. การบรรจุแถบยางยืดลงกลองในข้ันตอนการทอ
แถบยางยืด 

2. การพันกันของแถบยางยืดในข้ันตอนการแยก
แถบยางยืด 

ดังน้ันการวิจัยครั้งน้ีจะดําเนินการวิเคราะหหาปจจัย
และวิธีการแกไขปจจัยท่ีทําใหเกิดปญหาการพันกันของแถบยาง
ยืดดังกลาวใหสอดคลองกับการปฏิ บัติ งานของโรงงาน
กรณีศึกษา คือ ปจจัยการบรรจุแถบยางยืดลงในกลองใน

ข้ันตอนการทอแถบยางยืดและการพันกันของแถบยางยืดหลัง
ข้ันตอนการทอแถบยางยืดเน่ืองจากวิธีการทํางานในข้ันตอน
การทอแถบยางยืดไดบรรจุรวมแถบยางยืดลงในกลองเดียวกัน 
ซึ่งจะมีประมาณ 4 ถึง 8 เสน สงผลใหแถบยางยืดพันกัน 

2.9 กําหนดแนวทางดําเนินการแกไขปญหา 
เมื่อทําการวิเคราะหดวยแผนภาพสาเหตุและผลจาก

การระดมสมองแลว สามารถระบุปจจัยท่ีเก่ียวของกับการพัน
กันของแถบยางยืด.ตลอดจนการศึกษารายละเอียดในข้ันตอน
ตางๆ ของกระบวนการท่ีมีผลกระทบตอเวลาท่ีสูญเสียใน
ข้ันตอนการแยกแถบยางยืดลงกลอง.สําหรับวัตถุดิบ   ท่ีใชใน
การผลิตแถบยางยืด.ในโรงงานกรณีศึกษาน้ีจะมีวัตถุดิบหลัก
ท้ังหมด.3.ชนิด.คือ.เสนดายสังเคราะห.เสนยางยืด.และนํ้ายาท่ี
ใชอบแถบยางยืด.แตการศึกษางานครั้งน้ีจะดําเนินการศึกษา
เฉพาะวิธีการทํางานของพนักงานในข้ันตอนการทอแถบยางยืด.
และในข้ันตอนการแยกแถบยางยืดลงกลองเทาน้ัน.เพ่ือกําหนด
วิธีการทํางาน.เครื่องมือหรืออุปกรณชวยในการทํางาน.ท่ีจะทํา
ใหลดปญหาการพันกันของแถบยางยืด  

3. กําหนดวิธีการทํางานของพนักงานใหสอดคลองกับปจจัย
ท่ีมีผลกระทบตอเวลาท่ีสูญเสียโดยเฉลี่ยในขั้นตอนการทอ
แถบยางยืด 

เมื่อทราบปจจัยและระดับของปจจัยท่ีมีผลกระทบตอ
การพันกันของแถบยางยืด ซึ่งเปนปจจัยใหเกิดการพันกันของ
แถบยางยืด ทําใหเกิดการสูญเสียเวลาจากการทํางานในข้ันตอน
การแยกแถบยางยืดลงกลองและแนวทางดําเนินการแกไข
ปญหา โดยทดลองนํากลองขนาดความกวาง 30 เซนติเมตร 
ความยาว 70.25 เซนติเมตร และความลึกของกลอง 65 
เซนติเมตร ทําการแบงใหเปนสี่ชองตอหน่ึงกลองแลวนําไปใช
บรรณจุแถบยางยืดในข้ันตอนการทอแถบยางยืด โดยเครื่อง
แถบยางยืดหน่ึงเครื่องจะใชกลองจํานวนสองกลองและจะมี
ท้ังหมดแปดชอง ซึ่งจะพอดีกับจํานวนเสนแถบยางยืดของแต
ละเครื่องซึ่งจะใชรางกําหนดทิศทางการไหลของแถบยางยืด
จํานวนสี่รางจึงออกแบบกลองบรรจุแถบยางยืดตามรูปแบบท่ี
นําเสนอและแบบรางกําหนดทิศทางการไหลของแถบยางยืด 
ทําใหไมตองนําแถบยางยืดไปทําการแยกแถบยางยืดกอนเขา
กระบวนการอบ ดังแสดงในรปูท่ี 4, 5, 6 และ 7 ตามลําดับ 
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รูปท่ี 4 แบบรางกําหนดทิศทางการไหลของแถบยางยืด 
 

รูปท่ี 5 แบบกลองบรรจุแถบยางยดืตามรูปแบบท่ีนําเสนอ 

รูปท่ี 6 รางกําหนดทิศทางการไหลของแถบยางยืด 

รูปท่ี 7 กลองบรรจุแถบยางยดืตามรูปแบบท่ีนําเสนอ 

4. สรุปและอภิปรายผล
การศึกษาและปรับปรุงข้ันตอนการทอแถบยางยืดของ

โรงงานกรณีศึกษาเพ่ือลดเวลาท่ีสูญเสียในกระบวนการผลิต 
โดยดําเนินการทดลองตามวิธีการดําเนินการและวิธีการ
วิเคราะหขอมูล การวิเคราะหหาปจจัยของปญหา สรุปปจจัย
ของปญหาการพันกันของแถบยางยืดท่ีจะดําเนินการศึกษา 
กําหนดแนวทางดําเนินการแกไขปญหา ไดผลการวิเคราะห
ขอมูลดังตอไปน้ี 

4.1 ศึกษาและปรับปรุงขั้นตอนการทอแถบยางยืด
ของโรงงานกรณีศึกษาเพ่ือลดเวลาท่ีสูญเสียโดยเฉลี่ยใน
กระบวนการผลิต 

จากการรวบรวมขอมูลปญหาของการผลิตแถบยางยืด
ในสภาพปจจุบัน พบวาปญหาท่ีทําใหเกิดเวลาท่ีสูญเสียใน
กระบวนการผลิต คือ ข้ันตอนการแยกแถบยางยืด ซึ่งเกิดจาก
ปญหาแถบยางยืดพันกัน สงผลให เ กิดเวลาท่ีสูญเสียใน
กระบวนการผลิตในการแกมัดแถบยางยืด และตองทําการ    
หยุดเครื่องแยกแถบยางยืดเปนระยะๆ จึงไดดําเนินการ
วิเคราะหหาปจจัยท่ีทําใหเกิดปญหา โดยการระดมสมองจากผู
ท่ีมีสวนเก่ียวของเพ่ือวิเคราะหหาปจจัยท่ีทําใหเกิดปญหา
ดังกลาว โดยใชแผนภาพแสดงเหตุและผล พบวาปจจัยท่ีทําให
เกิดการพันกันของแถบยางยืดเกิดมาจากวิธีการทํางานท่ีไม
เหมาะสมในข้ันตอนการทอแถบยางยืด คือ การบรรจุแถบยาง
ยืดลงในกลองเดียวกันหลังข้ันตอนการทอ ซึ่งมีแถบยางยืด
ประมาณ 4 ถึง 8 เสน สงผลใหตองนําแถบยางยืดท่ีรวมกันอยู
ในกลองหลังจากทอเสร็จแลวน้ัน ไปสูข้ันตอนการแยกแถบยาง
ยืดอีกครั้ง นับวาเปนการทํางานท่ีซ้ําซอน 

4.2 ประเมินผลและเปรียบเทียบผลการทดลอง 
การศึกษาและปรับปรุงข้ันตอนการทอแถบยางยืด

ของโรงงานกรณีศึกษาเพ่ือลดเวลาท่ีสูญเสียในกระบวนการผลิต
น้ัน พบวาวิธีการทํางานตามรูปแบบท่ีนําเสนอ (กรณีแถบยาง
ยืด 3 กลอง) สามารถลดระยะทางท่ีใชในการผลิตลดลงได.30.
เมตร.คือ.จากเดิม.203.20.เมตร ลดลงเหลือ.173.20เมตร.หรือ
คิดเปนรอยละ.14.76.ของระยะทางท่ีใชในการผลิต.อีกท้ังยัง
สามารถลดข้ันตอนการทํางานยอยลงได.17.ข้ันตอน.คือ.จาก
เดิมมีท้ังหมด.52.ข้ันตอน.ลดลงเหลือ.35.ข้ันตอน.หรือคิดเปน
รอยละ 32.69.ของข้ันตอนท่ีใชในการผลิตท้ังหมด .และ .
สามารถลดเวลาท่ีใชในการผลิตลงได.43.26.นาที คือ.จากเดิม.
4,030.64.นาที.ลดลงเหลือ.3,987.38.นาที.หรือคิดเปนรอยละ.
1.07.ของเวลาท่ีใชในการผลิต.จึงกลาวไดวาวิธีการทํางานตาม
รูปแบบท่ีนําเสนอเหมาะสมในการนําไปใชงานตอไป ดังแสดง
ในตารางท่ี 2 

ตารางท่ี 2 แสดงการเปรียบเทียบระยะทางท่ีใชในการผลิต 
ข้ันตอนการทํางาน และเวลาท่ีใชในการผลิตจากวิธีการทํางาน
ในสภาพปจจุบันกับวิธีการทํางานตามรูปแบบท่ีนําเสนอของ
โรงงานกรณีศึกษา 

5. ขอเสนอแนะ
1. เน่ืองจากพนักงานมีการรับเขา และลาออกอยู

บอยครั้ง จึงเสนอใหโรงงานกรณีศึกษา    จัดอบรมวิธีการ
ทํางานใหแกพนักงานและประเมินผลอยางสม่าํเสมอ ซึ่งปจจัยน้ี
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ตองอาศัยเวลาและการเอาใจใสดูแลจากหัวหนางาน จึง
สามารถแกไขปญหาท่ีเกิดได โดยเฉพาะอยางยิ่งประสบการณ
ทํางาน พฤติกรรมการทํางานและความสามารถในการเรียนรู 

2. โรงงานกรณีศึกษาควรศึกษาและตรวจสอบจํานวน
อุปกรณท่ีเก่ียวของกับการทํางาน เชน ปญหามีดเลาะดาย หรือ
เหล็กรอยดายไมเพียงพอตอการใชงาน เพ่ือใหกระบวนการผลิต
สามารถทํางานไดอยางตอเน่ืองและรวดเร็ว 

3. การศึกษางานน้ี ศึกษาเฉพาะข้ันตอนการทอแถบ
ยางยืด และข้ันตอนการแยกแถบยางยืดท่ีเกิดเวลาท่ีสูญเสียใน
กระบวนการผลิต แตทางโรงงานกรณีศึกษายังมีกระบวนการ
ผลิตอ่ืนๆ เชน ข้ันตอนกรอดาย ข้ันตอนอบแถบยางยืด ข้ันตอน
มวนแถบยางยืด ดังน้ัน ในการวิจัยครั้งตอไปอาจนําแนวทาง
การศึกษาตลอดจนระเบียบวิธีการศึกษางานท่ีกลาวไวใน
การศึกษางานครั้งน้ีไปประยุกตใชเพ่ือปรับปรุงการทํางานใน
กระบวนการดังกลาวขางตน ซึ่งจะชวยใหโรงงานกรณีศึกษา
สามารถผลิตผลิตภัณฑท่ีมีมาตรฐานมากข้ึน และสามารถเพ่ิม
ผลผลิตไดตามเปาหมายท่ีตองการ อีกท้ังสามารถลดคาใชจาย
การทํางานลวงเวลาไดอีกดวย 

6. กิตติกรรมประกาศ
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะอุตสาหกรรม

และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน     
วิทยาเขตสกลนคร ท่ีสนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณในการ
ทํางานวิจัยครั้งน้ี 

7. เอกสารอางอิง
[1]  กัมปนาท เสนาด และคณะ. (2556) การลดผลิตภัณฑ
บกพรองในกระบวนการผลิตนมพาสเจอร สาขาวิชาวิศวกรรม
อุตสาหการ  คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน. 
[2] กิตติสัณห ภัทรวิบูลยพร และคณะ. (2555) การเพ่ิม
ประสิทธิภาพสายการผลิตในกระบวนการผลิตขวดนํ้าพลาสติก. 
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  คณะอุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน. 
[3]  กฤษณะ สายทอง. (2552) การปรับปรุงกระบวนการผลิต
ช้ินสวนสายคันเรง (Wire Throttle) ของชุดควบคุม
รถจักรยานยนต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาควิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระนครเหนือ. 
[4] ขวัญเพชร อบอุน. (2550) การลดของเสียในอุตสาหกรรม
การผลิตเสื้อผาสําเร็จรูป สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ. 

[5]  จักรพันธ ศิริสมบัติ และคณะ. (2557) การปรับปรุงสาย
งานการผลิตรองเทาหนังแทท่ีผลิตดวยมือ สาขาวิชาวิศวกรรม
อุตสาหการ  คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน. 
[6] ดาวฤกษ บุญศิริ. (2551) ศึกษาแนวทางการลดของเสีย
จากการผลิตโดยการประยุกตใชระบบการบริหารงานแบบญี่ปุน 
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนคร
เหนือ.  
[7]  นเรศ กะนีจิตร และคณะ. (2555) ศึกษาสื่อการเรียนการ
สอนแผนภูมิกระบวนการผลิตแบบสองมือและแผนภูมิ
กระบวนการผลิตแบบตอเน่ือง สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน. 
[8]  พงศกร เกียรติกิตติพงษ. (2558) ปรับปรุงกระบวนการ
ผลิตผลิตภัณฑ ก่ึงสําเร็จรูปสําหรับสีในงานอุตสาหกรรม 

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยบูรพา.  
[9] วราภรณ พอบาล. (2557) ปรับปรุงกระบวนการผลิตผา
หมเสริมใยสังเคราะห สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  คณะ
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน. 
[10]  อุสมาน วงษมะเซาะ. (2553) ลดเวลาการสูญเสียของ
เครื่องขันฝาในกระบวนการผลิตนํ้ายาบวนปากของโรงงาน 
ตวัอยาง สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาควิชาวิศวกรรมอุต
สาหการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกลาพระนครเหนือ. 
[11]  อมรรัตน ปนชัยมูล. (2555) ประยุกตใชแนวคิดแบบลีน
เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตลวดตาขายกัน
ปลวก  สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 
[12]  ณัฐชยา คาผล. (2554) ไดการศึกษาวิจัยเพ่ือลดปริมาณ 
สินคาเสียหายจากกระบวนการขนสงของผูใหบริการดาน      
โลจิสติกสโดยใชเครื่องมือ Seven QC Tools  สาขาวิชาการ
จัดการโซอุปทานแบบบูรณาการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย. 

การประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสกลนคร ครั้งที่ 1 

17 – 19 พฤษภาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

A-117



ศึกษาและออกแบบพัฒนาเครื่องผลิตเศษใยและขุยมะพร้าว 
Study and Design Development coconut dust and fiber extracting machine. 
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บทคัดย่อ 
ในการท าวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครื่องผลิตเศษใยและขุยมะพร้าวและเพื่อลดเวลาในขั้นตอนการผลิตเศษใย

และขุยมะพร้าว โดยได้ออกแบบและสร้างเครื่องปั่นใยมะพร้าวแห้งเพื่อผลิตเศษใยและขุยมะพร้าวขึ้น  โดยใช้หลักการปั่นใย
มะพร้าวแห้งด้วยมอเตอร์ที่มีแกนหมุนในแนวนอน เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการปั่นใยมะพร้าวแห้งเพื่อผลิตเศษใยและขุย
มะพร้าว อีกทั้งยังเป็นการลดเวลาในข้ันตอนดังกล่าว จากการทดลองพบว่า เวลาที่ใช้ในการทดลองโดยเฉลี่ยจากกลุ่มที่ผลิตเส้นใย
และขุยมะพร้าวด้วยคน จะมีเวลาที่ใช้ในการทดลองโดยเฉลี่ยเท่ากับ 125.56 นาที หรือคิดเป็นร้อยละ 87.15 และเวลาที่ใช้ในการ
ทดลองโดยเฉลี่ยจากกลุ่มที่ผลิตเส้นใยและขุยมะพร้าวด้วยเครื่องผลิตเศษใยและขุยมะพร้าว จะมีเวลาที่ใช้ในการทดลองโดยเฉลี่ย
เท่ากับ 18.5 นาที หรือคิดเป็นร้อยละ 12.84 และเมื่อเปรียบเทียบเวลาที่ใช้ในการทดลองโดยเฉลี่ยของการผลิตเศษใยและขุย
มะพร้าวด้วยคนกับเวลาที่ใช้ในการทดลองโดยเฉลี่ยของการผลิตเศษใยและขุยมะพร้าวด้วยเครื่องผลิตเศษใยและขุยมะพร้าว พบว่า
เครื่องผลิตเศษใยและขุยมะพร้าวสามารถลดเวลาใช้ในการทดลองโดยเฉลี่ยที่ใช้ในการผลิตได้ถึง 107.06 นาที หรือคิดเป็นร้อยละ 
74.31 
ค ำหลัก: เศษใย, ขุยมะพร้าว, ใยมะพร้าวแห้ง 

Abstract 
This research aims to Study and Design development coconut dust and fiber extracting machine and 

reduce the time to produce fiber and coconut husk. By using the principle of spinning coconut fiber dry motor 
with horizontal axis for the convenience and speed of spinning coconut fiber to produce Coconut dust and 
fiber extracting. It also reduces the time in the process. The experiments showed that average time spent in 
experiments from coconut fiber and coconut production by labor. The average time spent in the experiment 
was 125.56 minutes or 87.15%. The experiments showed that average time spent in experiments from coconut 
fiber and coconut production by coconut dust and fiber extracting machine. The average time spent in the 
experiment was 18.5 minutes or 12.84%. And comparison of the average time spent on the production of 
coconut dust and fiber extracting by human labor with the average time spent in the production of coconut 
dust and fiber extracting by coconut dust and fiber extracting machine. Coconut dust and fiber extracting 
machine can reduce the average time used in the production of 107.06 minutes or 74.31 percent. 
Keywords: Coconut dust, fiber extracting, dried coconut fiber 
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1. บทน า
มะพร้าวเป็นพืชตระกูลปาล์ม ซึ่งเส้นใยแข็งที่ได้มา

จากกาบมะพร้าวจะเรียกว่า “ใยมะพร้าว” เป็นเส้นใยที่มี
ลักษณะเฉพาะทางธรรมชาติ มีความเหนียว แข็งแรง ทนทาน 
มีอายุการใช้งานที่ยาวนานและเป็นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม 
เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติจึงสามารถย่อยสลายได้
ง่ าย  ดั งนั้ น ใยมะพร้ าวจึ งถู กน ามา ใ ช้ประโยชน์ ใน เ ชิ ง
เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม ทั้งเป็นวัตถุดิบส าหรับผลิต
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้อุปโภคในชีวิตประจ าวันส่วนใหญ่ เช่น ใช้เป็น
วัตถุดิบหลักในสินค้าประเภทที่นอน และเตียงนอนของ
โรงพยาบาล เนื่องจากมีคุณสมบัติของการหมุนเวียนอากาศสูง 
ใช้ผลิตเชือกเกลียวที่มีความเหนียว แข็งแรง มีคุณสมบัติ
ใกล้เคียงกับเชือกปอ ใช้ผลิตเป็นส่วนประกอบของอิฐมวลเบา 
รวมไปถึงใช้ในอุตสาหกรรมการเกษตร เช่น การใช้เป็นฐานรอง
เพื่อการยึดเกาะของต้นกล้า ต้นกล้วยไม้ หรือใช้แทนหญ้าและ
ฟางคลุมพื้นดินรอบๆ ต้นไม้เพื่อรักษาความช้ืน อีกท้ังเศษเหลือ
จากการผลิตใยมะพร้าวเรียกว่า “ขุยมะพร้าว” มีลักษณะเป็น
เศษใยมะพร้าวเส้นสั้นๆ เศษขุย และเศษผงจากเส้นใยมะพร้าว 
ซึ่งขุยมะพร้าวนี้สามารถน าไปเป็นส่วนประกอบในการท าปุ๋ย 
และเชื้อเพลิงชีวมวลได้เป็นอย่างดี 

ในปัจจุบันการผลิตเศษใยและขุยมะพร้าวส่วนใหญ่ยัง
ต้องใช้แรงงานคนเพื่อแยกเศษใยและขุยมะพร้าวออกจากใย
มะพร้าว โดยการใช้มือดึงหรือฉีกใยมะพร้าวแห้งออกจากกัน 
ส่งผลให้เกิดความเมื่อยล้าเกิดการเจ็บบริเวณนิ้วมือที่ต้องใช้ใน
การดึงหรือฉีก และเกิดการสูญเสียเวลาค่อนข้างมาก 

จากปัญหาดังกล่าวจึงได้น าข้อมูลข้างต้นมาออกแบบ
และสร้างเครื่องปั่นใยมะพร้าวแห้งเพื่อผลิตเศษใยและขุย
มะพร้าวขึ้น โดยใช้หลักการปั่นใยมะพร้าวแห้งด้วยมอเตอร์ที่มี
แกนหมุนในแนวนอน เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการปั่นใย
มะพร้าวแห้งเพื่อผลิตเศษใยและขุยมะพร้าว อีกทั้งยังเป็นการ
ลดเวลาในขั้นตอนดังกล่าว และเครื่องปั่นใยมะพร้าวแห้งเพื่อ
ผลิตเศษใยและขุยมะพร้าวที่จะสร้างขึ้นมานั้นเป็นเครื่องที่มี
ขนาดกะทัดรัด ผู้ใช้งานสามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างสะดวก 

2. วัสดุ อุปกรณ์ ขั้นตอน และวิธีด าเนินการวิจัย
ในการด าเนินการศึกษาออกแบบและสร้างเครื่องผลิต

เศษใยและขุยมะพร้าวจะต้องศึกษาถึงรายละเอียดหลักการ
ท างานและส่วนต่างๆที่ เกี่ยวข้องเพื่อน ามาเรียบเรียงเป็น

ขั้นตอนในการสร้างเครื่องผลิตเศษใยและขุยมะพร้าวที่มี
ประสิทธิภาพ โดยมีวิธีการด าเนินงาน ดังนี ้

2.1 วัตถุดิบและอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างเคร่ืองผลิต
เศษใยและขุยมะพร้าว 

3.1.1 วัตถุดิบ คือ ใยมะพร้าวแห้ง 
3.1.2 อุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างเครื่องผลิตเศษใย

และขุยมะพร้าว ดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 แสดงรายละเอียดอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างเครื่อง
ผลิตเศษใยและขุยมะพร้าว 

2.2 ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองผสมอาหารสุกรแบบแห้ง 
1. ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเครื่องผลิต

เศษใยและขุยมะพร้าว 
2. ออกแบบเครื่องผลิตเศษใยและขุยมะพร้าวตาม

วัตถุประสงค์ 
3. เขียนแบบและก าหนดขนาดของเครื่องผลิตเศษใย

และขุยมะพร้าว 
4. สร้างเครื่องผลิตเศษใยและขุยมะพร้าว
5. ทดลองขั้นตอนการผสมโดยใช้เครื่องผลิตเศษใย

และขุยมะพร้าว พร้อมท้ังบันทึกผลการทดลอง 
6. บันทึกผลและสรุปผลการทดลอง

2.3 วิธีด าเนินการวิจัย 
1. การสร้างโครงฐานเครื่องผลิตเศษใยและขุยมะพร้าว

รูปที ่1 โครงสร้างเครื่องผลิตเศษใยและขุยมะพร้าว 
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2. ตัวถังด้านในเครื่องผลติเศษใยและขุยมะพร้าว

รูปที ่2 การสร้างตัวถังด้านนอกของเครื่อง 

3. การติดตั้งตัวถังด้านนอกของเครื่อง

รูปที ่3 การติดตั้งตัวถังด้านนอก 

4. การติดตั้งตัวถังด้านในของเครื่อง

รูปที ่4 การติดตั้งตัวถังด้านในของเครื่อง 

5. การตดิตั้งตุ๊กตาจับเพลากับฐานท่ีเชื่อมไว้ พร้อมท้ัง
ติดตั้งมอเตอร์ และสายพานตามล าดับ 

รูปที ่5 ติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ เขา้กับโครงฐานเครื่อง 

6. ท าการปรับแต่งส่วนต่างๆ ของเครื่อง

รูปที ่6 ท าการปรับแต่งส่วนต่างๆ ของเครื่อง 

7. ประกอบเครื่องเพื่อทดสอบการท างานของเครื่อง

รูปที ่7 ประกอบเครื่องผลติเศษใยและขุยมะพร้าว 

2.4 ทดลองใช้เคร่ืองผลิตเศษใยและขุยมะพร้าว 
ทดลองใช้เครื่องผลิตเศษใยและขุยมะพร้าว ได้ท าการ

ทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องผลิตเศษใยและขุยมะพร้าว 
มีล าดับการทดลองเครื่อง ดังนี ้

1. เตรียมวัตถุดิบ ได้แก่ ใยมะพร้าวแห้ง
2. เปิดสวิตซ์เครื่องจักร ให้เครื่องท างาน และท าการ

ป้อนใยมะพร้าวเข้าไปในตัวถังด้านในเพื่อให้เกิดการปั่นระหว่าง
ใยมะพร้าวกับฟันของตัวถังด้านในและตัวถังด้านนอก โดยใย
มะพร้าวจะหมุนทวนเข็มนาฬิกาตามแนวฟันที่ยึดติดกับตัวถัง
ด้านในแล้วไหลออกมายังช่องคายเศษใยและและขุยมะพร้าว 

3. น าเศษใยและขุยมะพร้าว ที่ได้จากการทดลองมา
ตรวจสอบว่าเส้นใยและขุยมะพร้าวแยกออกจากกันหรือไม่ 

4. ทดสอบการท างานของเครื่องผลิตเศษใยและขุย
มะพร้าว โดยในหนึ่งหน่วยเวลาว่าสามารถปั่นเส้นใยและขุย
มะพร้าวออกมาได้กี่กิโลกรัมต่อหนึ่งหน่วยเวลา 

5. น ามาวิเคราะห์หาความแตกต่างของเส้นใยมะพร้าว
ระหว่างเส้นใยก่อนที่จะป้อนเข้าเครื่องกับเส้นใยที่ออกมาจาก
เครื่อง 

6. บันทึกผลการทดลองลงในตารางบันทึกข้อมูล
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3. การทดลองและการเก็บข้อมูล
การศึกษาครั้งน้ีจะท าการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการ

แยกเศษใยและขุยมะพร้าวออกจากใยมะพร้าว โดยจะแบ่งการ
ทดลองออกเป็นสองกลุ่ม คือ กลุ่มที่ผลิตเศษใยและขุยมะพร้าว
ด้วยคน และกลุ่มผลิตเศษใยและขุยมะพร้าวด้วยเครื่องผลิตเศษ
ใยและขุยมะพร้าว โดยจะท าการจับเวลาที่ใช้ในการทดลอง
เฉลี่ยในแต่ละกลุ่มจ านวน 5 ครั้ง โดยแต่ละครั้งจะใช้ใยมะพร้าว
น้ าหนัก 1 กิโลกรัมในการทดลอง โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี ้

3.1 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการผลิตเศษใย
และขุยมะพร้าว 

การเตรียมวัตถุดิบที่ใ ช้ในการทดลอง ได้แก่  ใย
มะพร้าวแห้ง 10 กิโลกรัม ส าหรับการทดลองทั้งสองกลุ่ม 
กลุ่มละ 5 กิโลกรัม 

รูปที่ 8 ใยมะพร้าวแห้งส าหรับการทดลอง 

3.2 กลุ่มการแยกเศษใยและขุยมะพร้าวออกจากใย
มะพร้าวในสภาพปัจจุบัน 

น าใยมะพร้าวมาฉีกให้เป็นเส้นเล็กๆ และขยี้ ใย
มะพร้าวด้วยมือ เพื่อให้ขุยมะพร้าวหลุดออกมาโดยกลุ่มคนที่
น ามาท าการทดลองนั้น จะเป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 18 - 25 
ปี ได้ท าการทดลองที่โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต
สุรินทร์ 

รูปที่ 9 การแยกเศษใยและขุยมะพร้าวออกจากใยมะพร้าว 

รูปที่ 9 เศษใยและขุยมะพร้าวท่ีได้จากแรงงานคน 

3.3 บันทึกเวลาที่ใช้ในการทดลองจากการผสม
อาหารสุกรแบบแห้งในสภาพปัจจุบัน 

ตารางที่ 2 แสดงเวลาที่ใช้ในการทดลองการแยกเศษใยและขุย
มะพร้าวออกจากใยมะพร้าวโดยการใช้แรงงานคน 

จากตารางสามารถค านวณหาค่าเวลาที่ใช้ในการ
ทดลองโดยเฉลี่ย ดังแสดงในสมการที่ 1 และสมการที่ 2 

สมการที่ 1 

เวลาที่ใช้ในการทดลองโดยเฉลี่ย = (
∑ 𝑥1+⋯𝑥5

𝑛
) 

สมการที่ 2 
ร้อยละของเวลาที่ใช้ในการทดลองโดยเฉลี่ย 

=  (
∑ 𝑥1+⋯𝑥5

(∑ 𝑥1+⋯𝑥5)+(∑ 𝑦1+⋯𝑦5)
) x100 

3.3 กลุ่มการแยกเศษใยและขุยมะพร้าวออกจากใย
มะพร้าวด้วยเคร่ืองผลิตเศษใยและขุยมะพร้าว 

การท างานของเครื่องผลิตเศษใยและขุยมะพร้าวใน
การท างาน โดยจะต้องเตรียมใยมะพร้าวไว้ในที่บรรจุวัตถุดิบ
ของเครื่องผลิตเศษใยและขุยมะพร้าวจากนั้นท าการเปิดเครื่อง
ให้เครื่องให้ท างาน  แล้วน าใยมะพร้าวมาใส่ในช่องป้อนช้ินงาน
ของเครื่องผลิตเศษใยและขุยมะพร้าว 

3.3.1 เตรียมเครื่องผลิตเศษใยและขุยมะพร้าวให้
พร้อมกับการใช้งาน 
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รูปที่ 10 เครื่องผลติเศษใยและขุยมะพร้าว 

3.3.2 ท าการใยมะพร้าวลงในเครือ่งผลิตเศษใยและขุยมะพรา้ว 

รูปที่ 11 การใส่วัตถุดิบลงในเครื่องผลิตเศษใยและขยุมะพร้าว 

3.3.3 ตรวจสอบลักษณะของเศษใยและขุยมะพร้าวที่ได้จาก
เครื่องผลิตเศษใยและขุยมะพร้าว     

รูปที่ 12 ตรวจสอบลักษณะของเศษใยและขุยมะพร้าว 

3.4 บันทึกเวลาที่สูญเสียโดยเฉลี่ยจากการแยกเศษ
ใยและขุยมะพร้าวออกจากใยมะพร้าวโดยการใช้เคร่ือง 

ตารางท่ี 3 แสดงเวลาที่ใช้ในการทดลองการแยกเศษใยและขุย
มะพร้าวออกจากใยมะพร้าวโดยการใช้เครื่อง 

 จากตารางข้างต้นสามารถค านวณหาค่าเวลาที่ใช้ในการ
ทดลองโดยเฉลี่ย ดังแสดงในสมการที่ 3 และ สมการที่ 4 

สมการที่ 3 

เวลาที่ใช้ในการทดลองโดยเฉลี่ย  = (
∑ 𝑥1+⋯𝑥5

𝑛
) 

สมการที่ 4 
ร้อยละของเวลาที่ใช้ในการทดลองโดยเฉลี่ย 

=  (
∑ 𝑦1+⋯𝑦5

(∑ 𝑥1+⋯𝑥5)+(∑ 𝑦1+⋯𝑦5)
) x100 

3.5 เปรียบเทียบประสิทธิภาพการท างานระหว่าง
การแยกเศษใยและขุยมะพร้าวออกจากใยมะพร้าวในสภาพ
ปัจจุบันกับการแยกเศษใยและขุยมะพร้าวออกจากใย
มะพร้าวโดยใช้เคร่ืองผลิตเศษใยและขุยมะพร้าว   

จากการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดเวลาใน
ขั้นตอนการผลิตเศษใยและขุยมะพร้าวด้วยเครื่องผลิตเศษใย
และขุยมะพร้าว โดยจะเปรียบเทียบเวลาใช้ในการทดลองโดย
เฉลี่ยที่ใช้ในการผลิตจากกลุ่มที่ผลิตเศษใยและขุยมะพร้าวด้วย
คน และกลุ่มผลิตเศษใยและขุยมะพร้าวด้วยเครื่องผลิตเศษใย
และขุยมะพร้าว โดยการทดลองนั้นจะจับเวลาที่ใช้ในการ
ทดลองโดยเฉลี่ยในแต่ละกลุ่ม โดยจะเก็บข้อมูลจ านวน 5 ครั้ง 
และแต่ละครั้งจะใช้ใยมะพร้าวที่มีน้ าหนัก 1 กิโลกรัม  

จากการทดลองพบว่า เวลาที่ใช้ในการทดลองโดย
เฉลี่ยจากกลุ่มที่ผลิตเส้นใยและขุยมะพร้าวด้วยคน จะมีเวลาที่
ใช้ในการทดลองโดยเฉลี่ยเท่ากับ 125.56 นาที หรือคิดเป็นร้อย
ละ 87.15 ดังแสดงในตารางที่ 2 และเวลาที่ใช้ในการทดลอง
โดยเฉลี่ยจากกลุ่มที่ผลิตเส้นใยและขุยมะพร้าวด้วยเครื่องผลิต
เศษใยและขุยมะพร้าว จะมีเวลาที่ใช้ในการทดลองโดยเฉลี่ย
เท่ากับ 18.5 นาท ีหรือคิดเป็นร้อยละ 12.84 ดังแสดงในตาราง
ที่ 3 และเมื่อเปรียบเทียบเวลาที่ใช้ในการทดลองโดยเฉลี่ยของ
การผลิตเศษใยและขุยมะพร้าวด้วยคนกับเวลาที่ใช้ในการ
ทดลองโดยเฉลี่ยของการผลิตเศษใยและขุยมะพร้าวด้วยเครื่อง
ผลิตเศษใยและขุยมะพร้าว ดังแสดงในตารางที่ 4 
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ตารางที่ 4 เปรียบเทียบประสิทธิภาพการท างานระหว่างการ
แยกเศษใยและขุยมะพร้าวออกจากใยมะพร้าวในสภาพปัจจุบัน
กับการแยกเศษใยและขุยมะพร้าวออกจากใยมะพร้าวโดยใช้
เครื่องผลิตเศษใยและขุยมะพร้าว 

4. สรุปและอภิปรายผล
เมื่อเปรียบเทียบเวลาที่ใช้ในการทดลองโดยเฉลี่ยของ

การผลิตเศษใยและขุยมะพร้าวด้วยคนกับเวลาที่ใช้ในการ
ทดลองโดยเฉลี่ยของการผลิตเศษใยและขุยมะพร้าวด้วยเครื่อง
ผลิตเศษใยและขุยมะพร้าว พบว่าเครื่องผลิตเศษใยและขุย
มะพร้าวสามารถลดเวลาใช้ในการทดลองโดยเฉลี่ยที่ใช้ในการ
ผลิตได้ถึง 107.06 นาที หรือคิดเป็นร้อยละ 74.31 (ทั้งนี้ยังไม่
รวมค่าใช้จ่ายในเรื่องต้นทุนต่างๆ) จึงกล่าวได้ว่าเครื่องผลิตเศษ
ใยและขุยมะพร้าวเหมาะสมในการน าไปใช้งานต่อไป 

5. ข้อเสนอแนะ
5.1 จากการศึกษาครั้งนี้ พบว่ามุมของฟันตัวตีด้านในที่

ใช้ในการแยกเศษใยและขุยมะพร้าว อาจยังมีการตั้งเอียงองศา
ของฟันตัวตีด้านในไม่เหมาะสมเท่าท่ีควร จึงท าให้เศษใยและขุย
มะพร้าวออกมาไม่ได้ขนาดความละเอียดของเส้นใยตามที่
ต้องการ 

5.2 ฟันของตัวตีด้านในในการศึกษาครั้งนี้ ได้ใช้เหล็ก
แผ่นแบนไม่มีคมในการท าเป็นฟันของตัวตีด้านใน หากมีการ
พัฒนาศึกษาในครั้งต่อไป อาจทดลองท าฟันของตัวตีด้านในให้มี
ลักษณะเป็นซี่คล้ายฟันของหวีเพื่อช่วยในการแยกเส้นใยและขุย
มะพร้าวให้มีความละเอียดมากยิ่งขึ้น 
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การเพิ่มสมรรถนะการถ่ายเทความร้อนภายในช่องสีเหลี่ยมผืนผ้าโดยใช้ครีบรูปตัววี 60 องศา 
Heat Transfer Enhancement in a Rectangular Channel with 60o V-Shaped Ribs 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้ได้ท าการศึกษาการเพิ่มสมรรถนะการถ่ายเทความร้อนภายในช่องรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่สภาวะการถ่ายเทความ

ร้อนที่ผิวแบบคงที่ โดยมีการติดครีบตัววีท ามุม 60 องศา ที่สัดส่วนความสูงครีบต่อความสูงของช่องขนาน (BR=e/H) เท่ากับ 0.1, 
0.2 และ 0.3  มีสัดส่วนระยะพิตต์ต่อสัดส่วนความสูงของช่องขนาน (P/H, PR)=2 โดยท าการทดลองที่สภาวะการถ่ายเทความร้อน
ที่ผิวแบบคงที่ ในการทดลองและใช้อากาศเป็นของไหลในการทดสอบซึ่งอยู่ในรูปของค่าเลขเรโนลด์  ซึ่ง ช่วงเลขเรโนลด์จะอยู่
ในช่วง 5000–23,000 และในการทดสอบมีการเปรียบเทียบผลของท่อผนังเรียบและท่อที่มีการติดตั้งครีบที่มีขนาดสัดส่วนความสูง
ต่างๆ ในพจน์ของเลขนัสเซิลท์ (Nu) และตัวประกอบเสียดทาน (f) เพื่อศึกษาหาผลการเพิ่มสมรรถนะการถ่ายเทความร้อนที่มีการ
ติดตั้งครีบที่สัดส่วนความสูงต่างๆ โดยจากการศึกษาพบว่าการติดตั้งครีบที่สัดส่วนความสูงครีบต่อความสูงของช่องขนาน (e/H) 
เท่ากับ 0.2 จะให้ค่าการเพิ่มสมรรถนะการถ่ายเทความร้อนสูงที่สุดโดยจะให้ค่าสมรรถนะการถ่ายเทความร้อนสูงถึง 1.31 
ค ำหลัก: การถ่ายเทความร้อน, ตัวเลขนัสเซิลท์, ตัวประกอบเสียดทาน, ครีบรูปตัววี 

Abstract 
This article presents an experimental study on heat transfer enhancement in a constant heat fluxed 

rectangular channel with 60o V-shaped ribs. Several V-shaped rib characteristics were introduced such as rib-
to-channel height ratio (e/H=0.1, 0.2 and 0.3), rib pitch to channel height ratio (PR=P/H=2.0). The study was 
conducted by varying the airflow rate through the tested rectangular channel with the 60o V-shaped ribs for 
Reynolds number from 5000 to 23,000. Various relative rib heights and pitches were tested to investigate the 
effect of the 60o V-shaped ribs at on heat transfer and pressure drop. Heat transfer and pressure drop were 
presented in terms of Nusselt number and friction factor respectively. The results have shown that the 
highest heat transfer enhancement was at e/H=0.2 is about 1.31. 
Keywords: Heat transfer, Nusselt number, Friction factor, V-shaped rib  

1. บทน า
ในปัจจุบันเมืองไทยมีกระบวนการอุตสาหกรรมต่างๆ

เป็นจ านวนมากซึ่งในกระบวนการอุตสาหกรรมนั้นจะมีการ
อาศัยปัจจัยการเพิ่มอัตราการถ่ายเทความร้อนภายในท่อผิว
เรียบด้วยเทคนิคและวิธีการต่างๆ และวิธีที่ได้ผลดีมากที่สุดนั้น
เป็นวิธีการติดตั้งครีบหรือแผ่นกั้นบนผนังภายในท่อเพื่อให้เกิด
การไหลแบบปั่นป่วนโดยจะส่งผลท าให้การเพิ่มอัตราการ

ถ่ายเทความร้อนสูงขึ้นแต่อย่างไรก็ตามก็จะท าให้เกิดค่าตัว
ประกอบเสียดทานเพิ่มสูงขึ้นตามมาด้วย  ดังนั้นวิธีการเพิ่มการ
ถ่ายเทความร้อนจึงเป็นวิธีที่มีการน ามาประยุกต์กับอุปกรณ์
ทางด้านวิศวกรรม เช่น ในระบบเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน
เพื่อช่วยให้ขนาดเล็กลง และในระบบปรับอากาศ เป็นต้น 

วิษณุ อ าไพจิตรและคณะ [1] ได้ท าการศึกษาการเพิ่ม
สมรรถนะในการถ่ายเทความรอนในท่อสี่ เหลี่ยมที่มีครีบ

การประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสกลนคร ครั้งที่ 1 

17 – 19 พฤษภาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

A-124



สามเหลี่ยมและปีกโดยการท าการทดลองที่สภาวะผิวเป็น
แบบฟลักซ์ความร้อนที่ผิวคงที่และของไหลที่ใช้ในการทดลอง
คืออากาศและมีค่ าตัวเลขเรย์ โนลด์อยู่ ในช่วง 4,000 ถึง 
25,000 ท าการเปรียบเทียบผลของกรณีท่อสี่เหลี่ยมมีผนังเรียบ 
กับท่อสี่เหลี่ยมที่มีครีบที่ผิวบนและผิวล่างและท่อสี่เหลี่ยมที่มี
ครีบที่ผิวบน-ล่างและมีการติดตั้งปีกที่ทางเข้าของท่อทดสอบ 
โดยท าการจัดวางครีบแบบมีแนวเดียวกัน เพื่อพิจารณาค่า
สัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนและค่าตัวประกอบเสียดทาน
จากการทดลองพบว่าท่อที่มีการใส่ครีบและหรือติดตั้งปีกที่ทาง
เขาให้ค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนและค่าตัวประกอบ
เสียดทานเพิ่มสูงมากขึ้นเมื่อท าการเปรียบเทียบกับท่อสี่เหลี่ยม
ที่มีผนังเรียบและท่อสี่เหลี่ยมที่มีครีบอย่างเดียว พบว่าท่อ
สี่เหลี่ยมที่มีครีบและมีการติดตั้งปีกที่ทางเข้าของท่อสี่เหลี่ยม
ให้ผลการถ่ายเทความร้อนที่ดีที่สุด 

จิ ต กร กนกนั ยก ารและคณ ะ [2] งาน วิ จั ยนี้ ได้
ท าการศึกษาการเพิ่ มการถ่ าย เทความร้อนของเครื่อ ง
แลกเปลี่ยนความร้อนด้วยช่องขนานที่มี ครีบหยักโดยท าการ
ทดลองที่ สภ าวะการถ่ าย เทความร้ อนที่ ผิ วแบ บค งที่              
(constant heat flux) ในการทดลอง โดย ปรับใช้ความเร็วลม
หลายๆ ค่าในช่วงเลขเรย์โนลด์ Re = 5000–25,000 และท า
การเปรียบเทียบผลของช่องขนาน ที่มีผนังเรียบ ช่องขนานที่มี
ครีบหยัก โดยท ามุม 60, 45, 30 และครีบตรง 90 องศา 
สัดส่วนระยะพิตต์ต่อความสูงช่อง ขนาน PR=3 และสัดส่วน
ความสูงครีบต่อความสูงช่องขนาน e/H=0.3 โดยติดครีบที่ผิว
บนของช่องขนาน เพื่อ พิจารณาค่าการถ่ายเทความร้อนโดย
แสดงในเทอมของเลขนัสเซิลท์ (Nusselt number) และการ
สูญเสียความดันโดย แสดงในเทอมของตัวประกอบเสียดทาน 
(friction factor) จากการทดลองพบว่าชุดทดลองที่มีครีบหยัก
ท ามุม 60 องศา ให้ค่าการถ่ายเทความร้อนและค่าตัวประกอบ
เสียดทานสูงสุด ตามด้วยช่องขนานที่มีครีบหยักมุม 45, 30 
และครีบตรง 90 องศา  โดยแสดงในรูปความสัมพันธ์ระหว่าง
อัตราส่วนเลขนัสเซิลท์ต่อเลขนัสเซิลท์ของท่อที่มีผนังเรียบเป็น 
4.48, 3.93, 3.43 และ 1.78 เท่า ส าหรับครีบหยักมุม 60, 45, 
30 และครีบตรง 90 องศา แต่ค่าตัวประกอบเสียดทานก็มีมาก
ด้วยเช่นกันโดยแสดงในรูปความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนตัว
ประกอบเสียดทานต่อตัวประกอบเสียดทานของท่อที่ มีผนัง
เรียบเป็น 19.58, 13.83, 8.43 และ 7.53 เท่า ส าหรับครีบ
หยักมุม 60, 45, 30 และครีบตรง 90 องศา 

สุริยา โชคเพิ่มพูนและคณะ [3] ได้ท าการศึกษาการ
ถ่ายเทความร้อนและการสูญเสียความดันในช่องขนานที่มี
อากาศเป็นของไหลทดสอบในสภาวะที่ผิวแบบ ฟลักซ์ความ
ร้อนคงที่โดยใช้ครีบสี่เหลี่ยมตัววี โดยมีสัดส่วนความสูงครีบต่อ
ความสูงช่องขนาน (e/H) เท่ากับ 0.4, 0.3 และ 0.2 มีสัดส่วน
ระยะพิตต์ต่อความสูงช่องขนาน(P/H, PR) เท่ากับ 2 ซึ่งการ

ทดลองใช้ความเร็วอากาศเป็นของไหลในการทดลองและมีช่วง
เลขเรโนลด์เท่ากับ 5000 ถึง 23,000 จากนั้นลการทดสอบที่ได้
พบว่าที่ค่า (e/H) เท่ากับ 0.2 จะให้ค่าสมรรถนะความร้อน
สูงสุด () เท่ากับ 1.25. 

ภาณุวัฒน์ หุ่นพงษ์และคณะ [4]  ได้ท าการศึกษาการ
ถ่ายเทความร้อนและการสูญเสียความดันในช่องขนานที่มีการ
ติดตั้งครีบสี่เหลี่ยมรูปตัววี โดยใช้อากาศเป็นของไหลในการ
ทดสอบในสภาวะแบบฟลักซ์ความร้อนที่ผิวคงที่ ครีบสี่เหลี่ยม
รูปตัววีท ามุมปะทะเท่ากับ 30 องศา ชี้ตามทิศทางการไหล
ติดตั้งที่ผิวล่างของส่วนทดสอบใช้เพื่อสร้างการหมุนกลับและ
การหมุนซ้ ามีสัดส่วนความสูงครีบต่อความสูงช่องขนาน (e/H) 
เท่ากับ 0.2, 0.3 และ 0.4 มีสัดส่วนระยะพิตต์ตามยาวต่อความ
สูงช่องขนาน (P/H) เท่ากับ 1 โดยสัดส่วนความกว้างต่อความ
สูงของช่องเท่ากับ 10 และการทดลองใช้ความเร็วการไหลของ
อากาศในระดับต่างๆ ที่ค่าเลขเรย์โนลด์(Re) อยู่ในช่วง 5000 
ถึง 23,000 จากนั้นท าการเปรียบเทียบการถ่ายเทความร้อนใน
พจน์ของเลขนัสเซิลท์(Nu) และการสูญเสียความดันในรูปตัว
ประกอบเสียดทาน (f) เมื่อท าการเปรียบเทียบพบว่าที่ค่า 
(e/H) ต่างพบว่าที่ค่า (e/H) เท่ากับ 0.2 จะให้ค่าสมรรถนะ
ความร้อนสูงสุดเท่ากับ 1.35 

2. ทฤษฏี
การทดลองนี้เพื่อศึกษาการเพิ่มการถ่ายเทความร้อนใน

รูปเลขนัสเซิลท์ (Nusselt Number) และการสูญเสียความดัน
ในรูปตัวประกอบเสียดทาน (Friction Factor) โดยมีทฤษฏีที่
ใช้ในการค านวณดังต่อไปนี้  
เส้นผ่านศูนย์กลางไฮดรอลิก (Hydraulic Diameter: Dh)  

Dh = 4A/P      (1) 

โดยที่ A  คือ  พื้นที่หน้าตัดของช่องขนาน, m2 
P  คือ  ความยาวของเส้นรอบรูปช่องขนาน, m 

เลขเรย์โนลด์ (Reynolds Number: Re) 

(2) 

โดยที่   คือ  ความหนาแน่นของของไหล, kg/m3 
V  คือ  ความเร็วเฉลี่ยของของไหล, m/s 
Dh คือ  เส้นผ่านศูนย์กลางไฮดรอลิก, m 
  คือ  ความหนืดสัมบูรณ์ของของไหล, kg/m.s 
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ตัวประกอบเสียดทาน (Friction Factor: f) 

           (3) 

โดยที่ ∆P  คือ  ความดันตกคร่อม, Pa 
L    คือ  ความยาวช่วงที่ท าการทดลอง, m 
U    คือ  ความเร็วเฉลี่ยของของไหล, m/s 

เลขนัสเซิลท์ (Nusselt Number: Nu) 

              (4) 

โดยที่ h  คือ  ค่าสัมประสิทธิ์การพาความร้อน, W/m2.k 
k  คือ  ค่าสัมประสิทธิ์การน าความร้อน, W/m.k 

สมรรถนะการถ่ายเทความร้อน (TEF) 

        (5) 

โดยที่ Nu0  คือ  เลขนัสเซิลท์ของท่อที่มีผนังเรียบ 
 f0     คือ  ตัวประกอบเสียดทานของท่อผนังเรียบ 

3. อุปกรณ์การทดลอง
รูปที่ 1 แสดงลักษณะของครีบและตัวแปรต่างๆ ของ

ครีบโดยวัสดุที่ใช้ท าครีบใช้อลูมิเนียมมีความหนาเท่ากับ 0.3 
มิลลิเมตรติดกาวกับแผ่นทดสอบและรูปที่ 2 ด้านล่างเป็น
อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลองซึ่งประกอบด้วยอุปกรณ์ต่างๆ โดยใช้
พัดลม (blower) ขนาดพิกัด 1.5 kW เป็นแหล่งก าเนิดลม ซึ่ง
ควบคุมปริมาณลมไหลเข้ าชิ้นงานทดสอบโดยการปรับ
อินเวอร์เตอร์  โดยปริมาณลมแต่ละครั้งของการทดสอบจะถูก

ก าหนดโดยค่าความดันตกคร่อมแผ่น orifice อากาศที่ไหลผ่าน
เข้าสู่ชุดทดลองจะต้องไหลผ่านกล่อง ลม ซ่ึงมีหน้าที่จัดระเบียบ
การไหลของอากาศให้มีการไหลปั่นป่วนน้อยที่สุดและให้ไหล
ผ่านท่อปรับสภาพการไหลเพื่อให้อากาศที่ไหลก่อนเข้าชุด
ทดลองมีลักษณะเป็น fully develop และไหลเข้าชิ้นงาน
ทดสอบ (test section) ชิ้นงานที่ทดสอบประกอบด้วยช่อง
ขนานอลูมิเนียมที่มีครีบตัววี ขนาดกว้าง(W) 0.30 เมตร ยาว
(L) 0.40 เมตร และระยะความสูงของช่องขนาน (H) กว้าง (t) 
เท่ากับ 0.3 มิลลิเมตร และระยะพิตต์ (P) คงที่ เท่ากับ 90 
มิลลิเมตร โดยแผ่นช่องขนานดังกล่าว ถูกท าให้ร้อนด้วย 
heater ไฟฟ้าขนาด 1,000 วัตต์ โดยอุณหภูมิอากาศที่ไหลเข้า
ออกและอุณหภูมิผิวภายในถูกวัดด้วยเทอร์โมคัปเปิล type K 
จ านวนรวม ทั้งสิ้น 12 จุด โดยบันทึกค่าที่วัดได้ลงอุปกรณ์ 
FLUKE 2680A ส่วนค่าความดันตกคร่อมแผ่นช่องขนานตรวจ
บันทึกค่าที่ได้ลงอุปกรณ์ TESTO 1445 ชิ้นงานที่ใช้ทดสอบ
จะต้องมีการหุ้มฉนวนกันความร้อนเพื่อป้องกันการสูญเสีย
ความร้อนจากแผ่น heater ไหล ออกสู่บรรยากาศภายนอก 

รูปที่ 1 แสดงลักษณะของครีบและตัวแปรต่างๆ ของครีบ 

รูปที่ 2  อุปกรณแ์ละชุดทดลอง 
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4. ผลการทดลอง
การทดลองได้ท าการศึกษาผลของการถ่ายเทความร้อน

การสูญเสียความดันและการเพิ่มสมรรถนะการเพิ่มการถ่ายเท
ความร้อนที่ได้จากการเพิ่มความสูงครีบต่อความสูงช่องขนาน
(BR=e/H) เท่ากับ 0.1, 0.2 และ 0.3 โดยการพิจารณาจากการ
ทดสอบท่อผนังเรียบกับสหสัมพันธ์ของ Dittus-Boelter และ 
Blasius [5] ในช่วงการไหลแบบปั่นป่วนดังรูปที่ 3 พบว่าค่า
คลาดเคลื่อนอยู่ในช่วง 5 เปอร์เซ็นต์  

รูปที่ 3  สหสัมพันธ์ของ Dittus-Boelter และ Blasius 

รูปที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างเลขนัสเซิลท์กับเลขเรย์
โนลด์ พบว่าเมื่อเลขเรย์โนลด์เพิ่มขึ้นให้ค่าเลขนัสเซิลท์เพิ่มขึ้น
เช่นเดียวกัน ครีบรูปตัววีให้ค่าเลขนัสเซิลท์เพิ่มมากขึ้นเมื่อ
เปรียบเทียบกับผนังเรียบเนื่องจากตัวสร้างความปั่นป่วนแบบ
ครีบรูปตัววีส่งผลต่อการลดความหนาของชั้นขอบเขตและท าให้
เกิดการสร้างความปั่นป่วนซ้ าใหม่ (flow redevelopment) 
กรณีครีบรูปตัววี ที่ (BR=e/H) เท่ากับ 0.3, 0.2 และ 0.1 จะให้
ค่าเลขนัสเซิลท์สูงกว่าผนังเรียบตามล าดับ 

รูปที่ 5 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าความดันสูญเสียใน
เทอมของตัวประกอบเสียดทานกับเลขเรย์โนลด์กรณีท่อมีการ
เพิ่มความสูงครีบต่อความสูงช่องขนาน(BR=e/H) ที่บล็อคต่างๆ 
จากการทดลองพบว่าในช่วงการไหลปั่นป่วนครีบที่ (BR = 0.3) 
จะให้ค่าตัวประกอบเสียดทานมากที่สุดโดยจะมีค่า BR = 0.2 
และ 0.1 ค่อยๆ ลดลงตามล าดับ ซึ่งจะให้ค่าตัวประกอบเสียด
ทานมากกว่าท่อผนังเรียบด้วยเช่นเดียวกัน 

รูปที่  6  แสดงความสั มพั น ธ์ ระหว่ างอั ต ราส่ วน
เลขนัสเซิลท์จากการทดลองพบว่าค่าอัตราส่วนเลขนัสเซิลท์ต่อ
เลขนัสเซิลท์ของผนังเรียบค่อนข้างคงที่เมื่อเลขเรย์โนลด์มีค่า
เพิ่มข้ึน  ซึ่งที่ค่า BR เท่ากับ 0.3 จะให้ค่าอัตราส่วนเลขนัสเซิลท์
สูงสุดตามด้วย BR เท่ากับ 0.2 และ 0.1 ตามล าดับ โดยมีค่า

อัตราส่วนเลขนัสเซิลท์เฉลี่ยมากกว่าท่อผนังเรียบ 4.63, 4.56 
และ 4.26 เท่า 

รูปที่ 4  ความสัมพันธ์ระหว่างเลขนัสเซิลท์กับเลขเรย์โนลด์ 

รูปที่ 5  ความสัมพันธ์ระหว่างค่าตัวประกอบเสียดทาน 
กับเลขเรย์โนลด์ 

รูปที่  7 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนตัว
ประกอบเสียดทาน พบว่าอัตราส่วนตัวประกอบเสียดทานกรณี
ทดสอบต่อตัวประกอบเสียดทานของผนังเรียบมีแนวโน้มสูงขึ้น
เมื่อเลขเรย์โนลด์เพิ่มขึ้น โดยที่ BR เท่ากับ 0.3 จะให้ค่าอัตรา
ส่วนตัวประกอบเสียดทานสูงที่สุดและตามมาด้วย BR ที่ 0.2 
และ 0.1 ตามล าดับ ซึ่งมีอัตราส่วนตัวประกอบเสียดทานเฉลี่ย
มากกว่าผนังเรียบเท่ากับ 59.23, 51.72 และ 44.82 เท่า
ในขณะที่ค่าสมรรถนะการเพิ่มการถ่ายเทความร้อนกับเลขเรย์
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โนลด์แสดงในรูปที่ 8 พบว่าที่ค่าสมรรถนะการเพิ่มการถ่ายเท
ความร้อนมีแนวโน้มลดลงเมื่อเลขเรย์โนลด์เพิ่มขึ้น  โดยที่ BR 
เท่ากับ 0.2 จะให้ค่าสมรรถนะการเพิ่มการถ่ายเทความร้อนสูง
ที่สุดโดยให้ค่าสมรรถนะการเพิ่มการถ่ายเทความร้อนสูงถึง 
1.31 

รูปที่ 6 ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนเลขนัสเซิลท์ 

รูปที่ 7 ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนตัวประกอบเสียดทาน 

5. สรุปผลการทดลอง
การศึกษาการเพิ่มสมรรถนะการถ่ายเทความร้อนที่มีผล

ต่อการติดตั้งครีบที่ความสูงครีบที่ BR ต่างๆ จะให้ค่าการถ่ายเท
ความร้อนได้ดีกว่ากรณี ท่อผนั งเรียบและให้ค่ า การเพิ่ ม
สมรรถนะการถ่ายเทความร้อนสูงกว่าท่อผนังเรียบด้วยเช่นกัน  
โดยค่า BR ที่ให้ค่าการเพิ่มสมรรถนะการถ่ายเทความร้อนสูง

ที่สุดคือ BR เท่ากับ 0.2 ซึ่งจะมีค่าเท่ากับ 1.31 สูงกว่า BR 
เท่ากับ 0.1 และ 0.3 ตามล าดับ 

รูปที่ 8 ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะการเพิ่มการถ่ายเท
ความร้อนกับเลขเรย์โนลด์ 
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ผลของเครื่องยนต์แก๊สโซลีนที่ใช้น้้ำมันเชื้อเพลิงต่ำงชนิดกัน 
The effect of gasoline engine oil is different 
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บทคัดย่อ 
บทความนี้ได้ท าการศึกษาการปรับแต่งเครื่องยนต์แก๊สโซลีน 4 จังหวะ สูบเดียว ยี่ห้อ HONDA รุ่น WAVE 110 i   

ถึงอัตราการสิ้นเปลืองเช้ือเพลิง และการปล่อยแก๊สไอเสียเครื่องยนต์ โดยใช้น้ ามันเช้ือเพลิงจากยางรถยนต์เปรียบเทียบกับน้ ามัน 
เช้ือเพลิงเบนชิน 95 , แก๊สโซฮอล์ 95 และแก๊สโซฮอล์ 91 ทดสอบที่ความเร็วรอบ 800, 1000, 1500, 2000 , 2500 , 3000 , 
3500 และ 4000 rpm ผลการทดลองพบว่าน้ ามันเชื้อเพลิงเบนซิน 95 แก๊สโซฮอล์ 95 แก๊สโซฮอล์ 91 มีค่าอัตราการสิ้นเปลืองของ
น้ ามันเช้ือเพลิงที่สูงกว่าน้ ามันเช้ือเพลิงจากยางรถยนต์และเมื่อใช้น้ ามันเช้ือเพลิงเบนชิน95, น้ ามันเช้ือเพลิงจากยางรถยนต์ร่วม           
มีปริมาณก๊าชคาร์บอนมอนอกไซด์ มากที่สุด และน้ ามันเช้ือเพลิงแก๊สโซฮอล์ 91 ,น้ ามันเช้ือเพลิงจากยางรถยนต์ร่วมมีปริมาณ 
ก๊าชคาร์บอนมอนอกไซด์ต่ าที่สุด  
ค ำหลัก: เครื่องยนต์, แก๊สโซลีน 

Abstract 
This paper studies to refine gasoline engine 4-stroke single-cylinder model Brand HONDA WAVE 110 i, 

which consumes fuel  and exhaust gas emissions using fuel from tire comparisons with benchin 95 oil, 
gasoline, gasoline 95 and 91, which tested at speeds of 800, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 3500 and 4000 
rpm  The results showed that the fuel gas, gasoline 95, gasohol 95 91 common ethanol fuel mixtures the 
consumption of fuel, the higher the fuel from the tire the fuel's ben 95, the fuel from the tire together  the 
amount of carbon monoxide gas, most followed by the fuel gas, gasohol 95, fuel from the tire together gas 
and fuel, gasohol 91, fuel from the tire together  carbon monoxide gas volume low  
Keywords: Three to five keywords: engine, gasoline 

1. บทน้ำ
ปัจจุบันพลังงานเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับมนุษย์

อีกทั้งเป็นปัจจัยพื้นฐานที่ส าคัญในการพัฒนาประเทศ แต่มี
ปริมาณของแหล่งพลังงานค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับประเทศ
อื่น ทุกครั้งที่เกิดวิกฤตการณ์ต่างๆ ก็จะได้รับผลกระทบอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ทั้งด้านของเศรษฐกิจและสังคมเนื่องมาจาก
ประเทศไทยยังต้องพึ่งพาการน าเข้าน้ ามันจากต่างประเทศอยู่ 
น้ ามันเป็นพลังงานที่ส าคัญต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์ใน
ปัจจุบันเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากพลังงานที่ได้จากน้ ามันนั้นถูก
น ามาพัฒนาในระบบอุตสาหกรรมแทบทุกประเภท จากปัญหา

พลังงานที่ขาด เสถียรภาพประกอบกับราคาน้ ามันที่มีแนวโน้ม
สูงขึ้น คณะ รัฐบาลจึงมีการรณรงค์ให้ผู้ใช้รถยนต์ประเภท
เครื่องยนต์แก๊สโซลีนให้หันมาใช้เช้ือเพลิงทดแทน และได้มี
วิธีการใช้เชื้อเพลิง จากสิ่งที่มีอยู่หรือวัสดุที่ทิ้งแล้ว อาทิ การน า
ยางล้อรถยนต์เก่าที่ไม่ใช้แล้วมาผลิตเป็นน้ ามัน ในปัจจุบันมี
ปริมาณยางล้อรถยนต์เก่ามากมายซึ่งส่วนหนึ่งถูกน าไปใช้เป็น
เชื้อเพลิงในโรงงานและอีกส่วนหนึ่งน ามาผลิตเป็นของใช้ต่างๆ 
ส่วนที่เหลือก็จะ กลายเป็นเศษยางหรือขยะยางที่ก าจัดยาก
เนื่องจากเป็นขยะปิโตรเคมี การท าลายด้วยการฝังกลบหรือเผา
ทิ้งก่อให้เกิดมลภาวะกับสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก              
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และได้มีวิธีการจัดการ เศษยางเหล่านี้เพื่อใช้ประโยชน์โดยการ
น ามาผลิตเป็นน้ ามัน และก๊าซเช้ือเพลิงเพื่อใช้เป็นพลังงาน
ทดแทน 

เนื่องจากเครื่องยนต์แก๊สโซลีนนั้นถูกออกแบบมาให้
ใช้กับ เช้ือ เพลิ งแก๊สโซลีน  91 เป็นหลักท าให้มีกลุ่มผู้ ใช้
เครื่องยนต์แก๊สโซลีนออกเทน 91 บางส่วนไม่กล้าที่จะน า     
น้ ามันเช้ือเพลิงที่มีส่วนผสมของเอทานอลหรือเช้ือเพลิงเอทา
นอลแบบไม่ผสมมาใช้และได้รับผลกระทบจากข้อจ ากัดในด้าน
รถยนต์ซึ่งไม่สามารถใช้แก๊สโซฮอล์ได้ 

ด้วยปัญ หาดั งกล่ าว  เพื่ อ เป็ นการส่ งเสริมและ
สนับสนุนให้ผู้ที่ใช้เครื่องยนต์แก๊สโซลีนหันมาใช้เช้ือเพลิงจาก
น้ ามันยางเก่า ซึ่งเป็นพลังงานที่ผลิตได้จากยางล้อรถยนต์เก่า
และเพื่อให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุด จึงได้มีแนวคิดที่จะศึกษา
เกี่ยวกับผลกระทบของเครื่องยนต์ที่ใช้น้ ามันเช้ือเพลิงจากยาง
ล้อรถยนต์เก่า 
2. วัสดุและอุปกรณ์ในกำรด้ำเนินงำน
2.1 น้้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้ในก้ำรทดสอบ 

น้ ามันเช้ือเพลิงที่ได้จากกระบวนการไพโรไลซิส โดย
เริ่มจากการน าเศษยางมาตัดให้เป็นช้ินเล็กๆ ถ้าเป็นยางล้อเก่า
ควรที่จะแยกลวดเหล็กออกจากยางก่อนเพื่อป้องกันความ
เสียหายที่อาจเกิดขึ้นภายในเครื่องปฏิกรณ์ แล้วน าเศษยางช้ิน
เล็กๆ หรือยางผงป้อนเข้าเครื่องปฏิกรณ์ให้ความร้อนในระบบ
และท าการควบคุมความเร็วในการให้ความร้อน หลังจากนั้น
สารที่ได้จากการเผาไหมในเครื่องปฏิกรณ์จะผ่านระบบหล่อเย็น
เพื่อแยกน้ ามันและก๊าซออกจากกัน น้ ามันที่ได้ดังแสดงในรูปที่1 

รูปที ่1 น้ ามันเชื้อเพลิงจากยางรถยนต์เก่า 

2.2 เคร่ืองยนต์ที่ใช้ในกำรทดสอบ 
ตำรำงท่ี 1 ข้อมูลจ าเพาะรถจักรยานยนต์   HONDA 

WAVE 110 i 

รูปที ่2 เครื่องยนต์ HONDA WAVE 110i 
2.3 เคร่ืองตรวจวัดแก๊สไอเสีย 

สามารถวัดและประเมิณผลค่าความทึบแสงแสดงผล
ทางหน้าจอLCD มีเครื่องพิมพ์ชนิด Thermal Printer ในตัว 
ระบบรีเซทค่าศูนย์อัตโนมัติในแต่ละครั้งที่การวัดเสร็จสิ้นระบบ
ท าการปรับความเที่ยงตรงโดยอัตโนมัติ การวัดค่าความทึบแสง 
ตั้งแต่ 0.00 ถึง 9.99 m-1 ความยาวล าแสงต่อการวัด 430 
มิลลิเมตร ความแม่นย า 0.01 m-1 (อุปกรณ์เสริม) : แท่น วาง
เครืองพร้อมล้อเลื่อน  

รูปที ่3 เครื่องตรวจวัดค่าแก๊สไอเสีย 
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3. ขั้นตอนกำรด้ำเนินงำน

1. ติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งาน
2. น าน้ ามันไปช่ังแล้วน ามาเทลงถังน้ ามันทดสอบ

โดยที ่ปิดวาล์วน้ ามันถังทดสอบไว้แล้วเปิดวาล์วน้ ามันถังส ารอง 
สตาร์ทเครื่องยนต์ อุ่นเครื่องยนต์ 5 นาที ตั้งความเร็วรอบ 
เครื่องยนต์  ที่ 8 ระดับ คือ 800 1000 1500 2000 2500 
3000 3500 และ4000 รอบต่อนาที ตามล าดับ ปิดวาล์วถัง
น้ ามันส ารอง เปิดวาล์วถังน้ ามันที่ช่ังไว้ แล้วเริ่มทดสอบอัตรา 
การสิ้นเปลืองของน้ ามันเชื้อเพลิง 1 ช่ังโมง 

3. ครบ 1 ช่ัวโมง ปิดวาล์วน้ ามันชุดทดลองอัตราการ
สิ้นเปลืองของน้ ามันเช้ือเพลิง V1 แล้วเปิดวาล์วน้ ามันถัง V2 
ส ารองเพื่อทดสอบค่าแก๊สไอเสีย 

4. ทดสอบค่าแก๊สไอเสียเสร็จแล้วหยุดเครื่องยนต์
แล้วปิด วาล์วน้ ามันส ารอง V2 แล้วเปิดวาล์วน้ ามันทดสอบ
อัตราการสิ้นเปลือง V1  ไปช่ังเพื่อหาอัตราการสิ้นเปลือง 

5. รอให้ อุณ หภูมิ ของเครื่อ งยนต์ เย็ นลงจนถึ ง
อุณหภูมิห้อง   

6. ท าการทดลองจากขั้นตอนการทดลองที่ 1 ถึง 5
7. น าค่าที่วัดได้มาวิเคราะหผ์ลการทดลอง
8. สรุปผลการทดลอง

รูปที่ 4 ขั้นตอนและวิธีการทดลอง 

รูปที ่5 เปรียบเทียบอัตราการสิ้นเปลืองของน้ ามันเชื้อเพลิง
เบนซิน 95 และน้ ามันเชื้อเพลิงร่วมจากยางรถยนต ์

รูปที ่6 เปรียบเทียบอัตราการสิ้นเปลืองของน้ ามันเชื้อเพลิง
แก๊สโซฮอล์ 95 และน้ ามันเชื้อเพลงิร่วมจากยางรถยนต ์

รูปที ่7 เปรียบเทียบอัตราการสิ้นเปลืองของน้ ามันเชื้อเพลิง
แก๊สโซฮอล์ 91 และน้ ามันเชื้อเพลงิร่วมจากยางรถยนต ์
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จากรูปที่ 5,6 และ7 เปรียบเทียบอัตราการสิ้นเปลือง 
ของน้ ามั น เช้ือเพลิ ง เมื่ อใช้น้ ามัน เช้ือ เพลิ งทั้ งสามชนิด          
และน้ ามันช้ือเพลิงจากยางรถยนต์ พบว่าที่ความเร็วรอบที่ต่ า 
จะมีค่าอัตราการสิ้นเปลืองของน้ ามันเช้ือเพลิงที่แตกต่างกันอยู่ 
เล็กน้อย เมื่อเทียบกับความเร็วรอบท่ีสูงขึ้นพบว่า ความเร็วรอบ 
ที่  3000 รอบต่อนาทีขึ้นไปจะมีอัตราการสิ้นเปลืองน้ ามัน 
เชื้อเพลิงที่ดีกว่าจากผลเปรียบเทียบ น้ ามันเชื้อเพลิงแก๊สโซฮอล์ 
91 มีค่าอัตราการสิ้นเปลืองของน้ ามันเช้ือเพลิงเท่ากับ 0.262 
ลิตรต่อช่ัวโมง และน้ ามันเชื้อเพลิงจากยางรถยนต์ร่วม มีค่าลด 
น้อยลงโดยมีค่าอัตราการสิ้นเปลืองของน้ ามันเช้ือเพลิงเท่ากับ 
0.238 ลิตรต่อช่ัวโมง โดยในช่วงความเร็วรอบของเครื่องยนต์   
ที่  4000 รอบต่อนาที มีค่าอัตราการสิ้นเปลืองของน้ ามัน
เชื้อเพลิง ที่ต่างกันอยู่ที่ 0.024 ลิตรต่อช่ัวโมง เนื่องจากในช่วง
ความเร็ว รอบของเครื่องยนต์ที่สูงมีภาระหรือแรงเสียดทานมา
กระท ากับเครื่องยนต์ที่น้อยลง  
4.2 ผลเปรียบเทียบกำรปล่อยแก๊สไอเสียของเคร่ืองยนต์ 

รูปที ่8 เปรียบเทียบปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) 
จากรูปที่ 8 เปรียบเทียบปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ 

(CO2) จากไอเสียของเครื่องยนต์ที่ใช้น้ ามันเช้ือเพลิงเบนซิน95 
น้ ามันเช้ือเพลิงจากยางรถนยต์ร่วมและน้ ามันเช้ือเพลิงแก๊ส 
โซฮอล์95 น้ ามันเช้ือเพลิงจากยางรถยนต์ร่วม และน้ ามัน 
เช้ือเพลิงแก๊สโซฮอล์91 น้ ามันเช้ือเพลิงจากยางรถยนต์ร่วมที่ 
ความเร็วรอบเครื่องยนต์ 800 1000 1500  2000 2500 3000 
3500 และ 4000 รอบต่อนาที จากการทดลองพบว่าท่ีความเรว็ 
รอบของเครื่องยนต์ที่ 3500 รอบต่อนาที เมื่อใช้น้ ามันเชื้อเพลิง  

เบนชิน95 และน้ ามันเชื้อเพลิงจากยางรถยนต์รว่มมีปรมิาณการ 
ปล่อยปริมาณก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์อยู่ที่5.09 และ5.18 % 
รองลงมาคือน้ ามันเช้ือเพลิงแก๊สโซฮอล์91 และน้ ามันเชื้อเพลิง 
จากยางรถยนต์ ร่ วมมี ปริ ม าณ การปล่อยปริ ม าณ ก๊ าช 
คาร์บอนไดออกไซด์อยู่ที่  4.57 และ 4.94% และน้ ามัน
เช้ือเพลิง แก๊สโซฮอล์ 95 น้ ามันเช้ือเพลิงจากยางรถยนต์ร่วม   
มีปริมาณการปล่อยปริมาณก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์อยู่ที่3.18 
และ 5.30% ทั้งนี้เนื่องจากประสิทธิภาพเชิงความร้อนที่สูงจึง 
ส่ งผ ล ให้ ก าร เผ า ไห ม้ ส ม บู รณ์ ขึ้ น  ท า ให้ ป ริ ม าณ ก๊ าช 
คาร์บอนไดออกไซด์ ที่ปล่อยออกมามีค่าลดน้อยลง 
5. สรุปผลกำรทดลอง

จากการทดลองพบว่าอัตราการสิ้นเปลืองของน้ ามัน 
เช้ื อ เพลิ งมี ค่ าสู งขึ้ น  โดยใช้น้ ามั น เช้ื อ เพลิ งเบนซิ น 95 
แก๊สโซฮอล์95 แก๊สโซฮอล์91 มีค่าอัตราการสิ้นเปลืองของ 
น้ ามันเช้ือเพลิงที่สูงกว่าส่วนน้ ามันเช้ือเพลิงจากยางรถยนต์ 
มีค่าลดลงเมื่อเปรียบเทียบค่าอัตราการสิ้นเปลืองของน้ ามัน
เช้ือเพลิงพบว่าน้ ามันทั้ง 4 ชนิดนี้ให้ค่าอัตราการสิ้นเปลือง
น้ ามันเช้ือเพลิงมีค่าต่างกันและค่าของอัตราการสิ้นเปลืองของ
น้ ามันเบนซิน95 น้ ามันแก๊สโซฮอล์95 และน้ ามันแก๊สโซฮอล์91 
มีค่าเพิ่มขึ้นในช่วงความเร็วรอบของเครื่องยนต์ที่สูงและส่วน
น้ ามันจากยางรถยนต์มีค่าลดน้อยลงจากน้ ามันเบนซิน95 
น้ ามันแก๊สโซฮอล์95 และน้ ามันแก๊สโซฮอล์91  เนื่องจากในช่วง
ความเร็วรอบของเครื่องยนต์สูงมีภาวะมากระท ากับเครื่องยนต์
ให้มีอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงที่ต่ าลง 
6. กิตติกรรมประกำศ
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การออกแบบสายอากาศไมโครสตริปยานความถี่ 850 MHz และ 2.1 GHz สําหรับโทรศัพทไรสาย 
A design micros trip antenna 850 MHz and 2.1 GHz for mobile phone application 
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บทคัดยอ 
บทความฉบับน้ีนําเสนอการศึกษาและออกแบบสายอากาศไมโครสตริปยานความถ่ี 850 เมกกะเฮิรตซและความถ่ี 2.1 กิก

กะเฮิรตซ บนโครงสรางไมโครสตริป สําหรับประยุกตใชงานยานความถ่ีไรสาย (3G) การศึกษาและออกแบบโครงสรางสายอากาศ
ใชการจําลองแบบดวยโปรแกรม CST Microwave Studio เทคนิคการออกแบบรูปแบบเอฟสําหรับการกระจายคลื่นท้ังสอง
ความถ่ีและทําการศึกษาคาพารามิเตอรท่ีเหมาะสมในการออกแบบโครงสรางสายอากาศ  สรางช้ินงานบนแผนวงจรพิมพ FR-4 มี
ขนาดช้ินงาน 50 x 60 มิลลิเมตร ผลจากการวัดทดสอบชวงความถ่ี 850 เมกกะเฮิรตซ และ 2.1 กิกกะเฮิรตซ คลอบคลุมความถ่ีใช
งานในยานโทรศัพทไรสาย (3G) ตามท่ีกําหนดและมีอัตราการขยาย 6.9 dBi สําหรับความถี  850 เมกกะเฮิรตซ และ 8.5 dBi ท่ี
ความถ่ี 2.1 กิกกะเฮิรตซ มีรูปแบบการแพรกระจายคลื่นในลักษณะก่ึงรอบทิศทาง 
คําหลัก: อากาศแบบอารเรย, WLAN, อากาศไมโครสตริป 

Abstract 
This article proposes a design of 850 MHz and 2.1 GHz antenna on microstrip structure for mobile 

phone (3G) applications. This circuit has been by using CST microwave studio simulation and optimization by 
using F format for the best design technique for the higher gain, on the other has been fabricated on FR-4 
PCB and total size 50 x 60 mm.  Ameasured result of the frequency range 850 MHz and 2.1 GHz covered for 
mobile phone standard, total gain are   6.9 dBi for 850 MHz and 8.5 dBi for 2.1 GHz. This antenna has on 
omni-directional radiation pattern and suitable cover for mobile phone.  
Keywords: Array antenna, WLAN, Microstrip Antenna 

1. บทนํา
สายอากาศคือ อุปกรณท่ีใชรับหรือสงพลังงานใน

รูปแบบคลื่นแมเหล็กไฟฟา โดยใชอากาศเปนตัวกลางหรือท่ี
เรียกวาการเช่ือมตอแบบไรสาย คําวาสายอากาศ เปนศัพท
เฉพาะดานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส บัญญัติข้ึนจากคําศัพทใน
ภาษาอังกฤษ "Antenna" หรือ "Aerial" ในวงจรอิเล็กทรอนิกส
อาจเขียนอักษรยอ Ant. บุคคลท่ัวไปนิยมเรียกวา เสา
อากาศ อาจจะเปนเพราะเดิมใช เสาสูงๆ สําหรับติดตั้ ง
สายอากาศ  

ดังน้ันในระบบเครือขายโทรศัพทเคลื่อนท่ียุคท่ี 3 
(Third Generation Mobile Network: 3G) [1] เปน
เทคโนโลยียุคถัดมาจากการเปดใหบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ียุคท่ี 
2 (Second Generation Mobile Network:2G) [1,2] โดยมี
จุดมุงหมายเพ่ือตอบสนองความตองการใชงานดานการรับและ

สงขอมูลท่ีมากข้ึนของลูกคาเปนการใชระบบสื่อสารไรสายสวน
บุคคลในลักษณะไรพรมแดนโดยท่ีผูใชบริการสามารถนําเครื่อง
ลูกขายโทรศัพทเคลื่อนท่ีไปใชงานในท่ีใดๆไดท่ัวโลก เน่ืองจาก
สถานีฐานของเครือขายโทรศัพทเคลื่อนท่ี 3G ยังไมครอบคลุม
พ้ืนท่ีทําใหเกิดปญหาไมสามารถรับสัญญาณ 3G ในพ้ืนท่ีท่ีเปน
จุดบอดของสัญญาณไดหรืออาจจะรับไดแตความเร็ว ในการ
รับสงขอมูลมีคาต่ํา จึงมีแนวคิดในการออกแบบสายอากาศเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการรับและสงสัญญาณโดยใชสายอากาศไม
โครสตริป  

เน่ืองจากสายอากาศไมโครสตริปเปนสายอากาศท่ีมี
ขนาดเล็ก นํ้าหนักเบา ราคาถูกและสรางงาย เหมาะสมกับการ
ท่ีจะนํามาใชในงาน จึงไดออกแบบมาเพ่ือใชงานท่ีเครือขาย
โทรศัพท 3G ท่ีความถ่ี 850 MHz และ 2.1 GHz 
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2. การออกแบบสายอากาศไมโครสตริป
การออกแบบสายอากาศสําหรับประยุกตใชงานท่ียาน

ความถ่ีต่ําไดนําเอาโปรแกรม  CST Microwave Studio [3] 
มาใชในการออกแบบและจําลองสายอากาศไมโครสตริปโดยใช
วัสดุฐานรอง FR-4 ซึ่งมีคุณสมบัติดังน้ี 

- คาคงตัวไดอิเล็กตริก 4.5rε =  

- ความหนาของวัสดุฐานรอง 1.6 .h mm=  

- คาความนําของวัสดตุัวนํา (ทองแดง) 
75.88 10 /m sσ = ×  

- ความหนาของวัสดุตัวนํา 0.035 .t mm=  

- แทนเจนตไดอิเล็กตริกการสูญเสีย 

การออกแบบสายนําสัญญาณ (Feed Line) ในการ
ออกแบบสายนําสัญญาณไดออกแบบสายนําสัญญาณเพ่ือจะให
สายนําสัญญาณเพ่ือจะใหสายนําสัญญาณมีอิมพีแดนซ 50 Ω  

สามารถหาความกวางของสายนําสัญญาณ 
fW  และความยาว

ของสายนําสัญญาณ 
fL  จากสมการดังน้ี [4] 

หาความความกวางของสายนําสญัญาณ fW

12 0.611 ln(2 1) ln( 1) 0.39
2

f r

r r

w
B B B

h
ε

π ε ε
  − = − − − + − + −  
   

  (1)  

หาคาความเร็วเฟสของสนามแมเหล็กไฟฟาในสายนํา
สัญญาณ Vp  ดังสมการท่ี 2 เพ่ือนําความยาวของสายนํา

สัญญาณ 
fL  ดังสมการท่ี 3 [5,6] 

p
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=   (2) 
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f
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=    (3)  

            
3. การออกแบบสายอากาศไมโครสตริปสองความถี ่
Lf =850 MHz และ Hf =2.1 GHz 

การออกแบบสายอากาศไมโครสตริปท่ีความถ่ี 850 
เมกกะเฮิรตซ จึงไดมีการออกแบบแพตซใหม โดยการนําคาตัว
แปรและรูปแบบแพตซของสายอากาศไมโครสตริป 850 เมกกะ
เฮิรตซ มาศึกษาผลกระทบจากการปรับขนาดของแพตซ สาย
นําสัญญาณ และระนาบกราวด เพ่ือใหไดความถ่ีท่ีตองการและ
ความกวางของแบนดวิธไมใหต่ํากวา 3% ของความถ่ีรีโซแนนซ 
การกําหนดใหมีแพตซท่ีสองเพ่ิมข้ึนมาเพ่ือทําใหเกิดความถ่ีท่ี 2 
ทางดานความถ่ีสูง ( Hf ) ซึ่งจะกําหนดใหแพตซท่ี 2 มีขนาด 

2 17.5 .pW mm=  และ 2 1 .pL mm=  โดยจะเพ่ิมแพตซ ท่ี 2 

ทางดานขางของสายนําสัญญาณทีละขางท่ีตําแหนง 5 mm. 

lp2

Lp1.2
lp1

wp1

wp2

lf

Wf

wg

lg

Wp1-Lp1.2

รูปท่ี 1. สายอากาศไมโครสตริปแบบสองความถ่ี 850 เมกกะ
เฮิรตซ และ 2.1 กิกกะเฮิรตซ 

วัดลงมาจากดานบนสุดของความยาวสายนําสัญญาณ ( fL ) 

แลวทําการจําลองในโปรแกรม CST Microwave Stuido นํา
คาท่ีไดมาเปรียบเทียบกันเพ่ือหาตําแหนงท่ีเหมาะสม  

ตารางท่ี 1. เปรียบเทียบผลการเปลี่ยนแปลงขนาดของ 1PW

และ 1.2PL  

No. Wp1 Lp1.2 

Lp1-Lp2 

Resonance 
Frequency 

(GHz) 

Frequency 
Range 
(GHz) 

Band witch 
(%) 

Return 
Loss 

S11(dB) 

1 52 4 5 
0.84 0.65-1.01 42.85 -20.955 

2.1 2.08-2.128 2.28 -14.582 

2 53 4.5 
4
.
5

0.84 0.64-1 42.85 -20.678 

2.1 2.08-2.14 2.85 -12.889 

3 54 5 4 
0.84 0.63-0.998 43.8 -20.574 

2.135 2.09-2.149 2.76 -13.363 

4 55 5.5 
3
.
5

0.805 0.63-0.987 44.34 -20.917 

2.135 2.1-2.165 3.04 -29.906 

5 56 6 3 
0.805 0.615-0.982 45.59 -20.636 

2.17 2.13-2.18 2.3 -12.427 

จะเห็นไดวาเมื่อทําการเพ่ิมขนาดของ 1PW และ 
1.2PL  จะทําใหการสูญเสียยอนกลับทางดานความถ่ีสูงลดลง

และความกวางแบนดวิธเพ่ิมข้ึน แตจะทําใหความถ่ีเรโซแนนซ
ทางดานความต่ํา ( Lf ) ลดลงและความถ่ีรีโซแนนซทางดาน

ความถ่ีสูง ( Hf ) เพ่ิมข้ึนเชนเดียวกัน ดัง น้ันเมื่อตองการ

ความถ่ีเรโซแนนซท่ี Lf  = 850 MHz และ Hf = 2.1 GHz 

การสูญเสียยอนกลับ (S11) ต่ํากวา -15 dB และความกวางของ
แบนดวิธไมต่ํากวา 3% ของความถี รีโซแนนซ จึงไดเลือกคาท่ี
ใกลเคียงคือ No.4  โดยขนาดของ 1PW = 50 mm., 1.2PL = 

5.5 mm. และ 2 1.2P PW L− = 3.5 mm.ไดคาความถ่ีรีโซแนนซ

ท่ี Lf  = 805 MHz และ Hf = 2.135 GHz การสูญเสีย

ยอนกลับ (S11) Lf  =  -20.917 dB และ Hf = -29.906 dB 

ไดตามความกวางแบนดวิธท่ี Lf  = 44.35% และ Hf = 

3.05% จึงทําใหไดคาตัวแปรตางๆและรูปแบบของแพตซ 
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ตารางท่ี 2. คาตัวแปรของสายอากาศไมโครสตริป
แบบสองความถ่ี 850 เมกกะเฮริตซ และ 2.1 กิกกะเฮริตซ 

พารามิเตอร ขนาด (mm.) 

ความกวางของแพตซ 1(wp1) 55 
ความยาวของแพตซ 1 ดานซาย(lp1) 2 
ความยาวของแพตซ 1 ดานขวา(lp1.2) 5.5 
ความกวางของแพตซ 2(wp2) 1 
ความยาวแพตซ 2 (lp2) 19.75 
ความกวางของสายนําสัญญาณ Feed Line (wf) 1.85 
ความยาวของสายนําสัญญาณ Feed Line (lf) 47 
ความกวางของระนาบกราวด (wg) 7.5 
ความยาวของระนาบกราวด (lg) 60 
ระยะหางจากแพตซ 1 ถึง แพตซ 2 (lp1-lp2) 3.5 

4. ผลการจําลองของสายอากาศแบบสองความถี่ 850
เมกกะเฮิรตซ และ 2.1 กิกกะเฮิรตซ 

สายอากาศ ไมโครสตริปสองความถ่ี Lf  = 850 MHz และ 

Hf = 2.1 GHz 

การจําลองผลดวยโปรแกรม CST Microwave 
studio ไดสรางสายอากาศตนแบบตามขนาดท่ีไดกลาวมา ดัง
แสดงในรูปท่ี 1. แสดงรูปของสายอากาศ ดานหนาและ
ดานหลังของสายอากาศ ท่ีสรางข้ึนโดยใช  แผนวงจรพิมพท่ีมี
วัสดุฐานแบบอีพอกซี่ FR-4 และมีคาคงตัว ไดอิเล็กตริก ( rε ) 

เทากับ 4.5 และความหนา 1.6 มิลลิเมตร จะเห็นไดวาคา
สัมประสิทธ์ิการสะทอนกลับของสายอากาศตนแบบน้ีมีคา
ต่ําสุดท่ีจะมีอยูสองคาดวยกันคือ 850 เมกกะเฮิรตซ ต่ําสุดท่ี -
31.04 dB และ 2.125 กิกกะเฮิรตซ ต่ําสุดท่ี -11.91 dB ซึ่ง
เปนค า ท่ีค อนข า งต่ํ า  แสดงว า สายอากาศตนแบบ น้ีมี
ประสิทธิภาพในการสะทอนกลับนอย มีชวงความถ่ีท่ีเรโซแนนซ 

    รูปท่ี 2. การสูญเสยีแบบยอนกลับ (S11) จากเครื่องวิเคราะห
โครงขาย (Network Analyzer) 

       รูปท่ี 3. เปรียบเทียบการสูญเสียยอนกลับ (S11) จากผล
การวัดช้ินงานจริงและผลการจําลอง 

850 เมกกะเฮิรตซ และ 2.125 กิกกะเฮิรตซ ในสวนของความ
กวางของแบนดวิดความถ่ี 850 เมกกะเฮิรตซ จะเทากับ 813.6 
เมกกะเฮิรตซ –1.07 GHz และความกวางของแบนดวิธความถ่ี 
2.125 กิกกะเฮิรตซ จะเทากับ 2.104-2.133 กิกกะเฮิรตซ ซึ่ง
คลอบคลุมชวงความถ่ีต่ําแตไมครอบคลุมชวงความถ่ีสูง 

ตารางท่ี 3. เปรียบเทียบผลการจําลองและผลการวัดของ
สายอากาศ 

ความถ่ี
ของ 

แพทซท่ี
ใช 

ความถ่ีท่ีทํางาน S11 (dB) Bandwitch (%) 

ผลจําลอง  ผลวัด  ผลจําลอง ผลวัด ผลจําลอง ผลวัด 

850 MHz  805 MHz  850 MHz -20.917  -31.04 44.34 30.16 

2.1 GHz 2.135 GHz 2.125 GHz -29.906  -11.91 3.04 1.38 

จากตารางท่ี 3. จะเห็นวาผลการวัดช้ินงานจริง คา
การสูญเสียยอนกลับ (S11) เปรียบเทียบกับผลการจําลองจะ
เห็นไดวา ความถ่ีรีโซแนนซท่ี 850 เมกกะเฮิรตซ ของผลการวัด
ช้ินงานจริงมีคาการสูญเสียยอนกลับ (S11) ท่ีมากข้ึนจากผลการ
จําลอง และความถ่ีรีโซแนนซท่ี 2.1 GHz ของผลการวัดช้ินงาน
จริงมีคาการสูญเสียยอนกลับ (S11) ท่ีนอยลงจากผลการจําลอง
ในโปรแกรม CST Microwave Studio ซึ่งผลการวัดช้ินงาน
จริงท่ีเปลี่ยนแปลงไปจากผลการจําลองมีสาเหตุมาจากขนาดท่ี
คลาดเคลื่อนไปจากการจําลอง เน่ืองจากขาดเครื่องมือ อุปกรณ
ในการตัดแผนวงจรพิมพและและการลอกแผนวงจรพิมพ จึงทํา
ใหผลท่ีไดจากการวัดช้ินงานจริงไมตรงกับผลการจําลอง  

รูปแบบการแพรพลังงานท่ีไดจากการจําลองและการ
วัดช้ินงานจริง มีลักษณะเปนรอบทิศทาง (Omnidirectional) 
ท้ังสองความถ่ีคือ 850 เมกกะเฮิรตซ และ 2.1 กิกกะเฮิรตซ 
แสดงดังรูปท่ี 4. และ รูปท่ี 5. จากการออกแบบและวัดผล 
สายอากาศไมโครสตริปยานความถ่ี 850 เมกกะเฮริตซ 
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รูปท่ี 4. เปรียบเทียบรูปแบบการแพรกระจายพลังงานท่ีความถ่ี 
850 เมกกะเฮริตซ 

รูปท่ี 5. เปรียบเทียบรูปแบบการแพรกระจายพลังงานท่ีความถ่ี 
2.1 กิกกะเฮิรตซ 

และ  2.1 กิกกะเฮิรตซเปรียบเทียบระหวางการวัดช้ินงานจริง
โดยใชวิเคราะหโครงขาย (Network Analyzer) กับการจําลอง
ผลดวยโปรแกรม CST Microwave Stuido เปรียบเทียบผลท่ี
ไดจากการจําลองมีความถ่ีรีโซแนนซ อยูท่ี 805 เมกกะเฮิรตซมี
ความกวางของแบนดวิธ 630–987 เมกกะเฮิรตซ  และ 2.135 
กิกกะเฮิรตซ มีความกวาง    แบนดวิธ 2.1– 2.165 กิกกะ
เฮิรตซ ผลท่ีไดจากการวัดช้ินงานจริงมีความถ่ีรีโซแนนซอยูท่ี 
850 เมกกะเฮริตซ  มคีวามกวางแบนดวิธ 0.813 –1.07 กิกกะ
เฮิรตซ และ 2.125 กิกกะเฮิรตซ มีความกวางแบนดวิธ 2.104 -
2.133 กิกกะเฮิรตซ จากท่ีกลาวมาท้ังผลจากการจําลองและผล
การวัดช้ินงานจริงจะพบวา ผลท่ีไดจากการวัดช้ินงานจริงมี
ความคลาดเคลื่อนไปจากผลท่ีไดจากการจําลอง โดยคารี
โซแนนซจากการวัดช้ินงานจริงความถ่ี 850 เมกกะเฮิรตซ มีคา
เพ่ิมข้ึนและ 2.1 กิกกะเฮิรตซ มีคาลดลงจากผลการจําลองจะ
เห็นไดวา ความถ่ี รีโซแนนซท่ีความถ่ี 850 เมกกะเฮิรตซ มีสวน
ตางท่ีเพ่ิมข้ึนจากการจําลองคือ 45 เมกกะเฮิรตซ และ 2.1 กิก
กะเฮิรตซ มีสวนตางท่ีลดลง 10 เมกกะเฮิรตซ เปรียบเทียบ
ความกวางของแบนดวิธจากผลการจําลองจะได ความถ่ีรี
โซแนนซ 850เมกกะเฮริตซเทากับ 44.34 % และ 2.1 กิกกะ 

รูปท่ี 3. ช้ินงานจริง ของสายอากาศแบบไมโครสตรปิสอง
ความถ่ี 850 เมกกะเฮริตซ และ 2.1 กิกกะเฮิรตซ 

เฮิรตซ เทากับ 3.04 % ความกวางของแบนดวิธจากผลการวัด
ช้ินงานจริงจะไดความถ่ีรีโซแนนซ 850 เมกกะเฮิรตซ เทากับ 
30.16 % และ 2.1 GHz เทากับ 1.38 % เปรียบเทียบความ
กวางแบนดวิธจากผลท้ังสองแลวพบวา ความกวางของแบนดวิธ
ท่ีไดจากการวัดช้ินงานจริงน้ันแคบลง ซึ่งครอบคลุมทางดาน
ความถ่ีต่ําแตไมครอบคลุมทางดานความถ่ีสูง ในขณะท่ีรูปแบบ
การแพรกระจายพลังงานตลอดชวงความถ่ีต่ําเปนลักษณะแบบ
ก่ึงรอบทิศทาง ไดอัตราขยายเทากับ 6.9 dBi และรูปแบบการ
แพรกระจายพลังงานตลอดชวงความถ่ีสูงเปนลักษณะแบบ
ทิศทางเดียวไดอัตราขยายเทากับ 8.5 dBi  

5. สรุปผล
การทดลองครั้งน้ีมีจุดประสงคเพ่ือสรางสายอากาศไม

โครสตริปสําหรับใชงานในเครือขาย 3G ในการทดลองไดทํา
การออกแบบสายอากาศตามสมการและนําคาท่ีไดมาจําลองใน
โปรแกรม  CST Microwave Studio จากน้ันจึงทําการปรับ
คาพารามิเตอรจนไดคาความถ่ีตองการคือ Lf =850 เมกกะ

เฮิรตซ Hf =2.1 กิกกะเฮิรตซ และแบนดวิธมากกวา 3 % 

โดยใชวัสดุแผนวงจรพิมพ FR-4 มีความหนา 1.6 mm. จาก
การจําลองพบวา การปรับขนาดของแพตซและการปรับของ
สายนําสัญญาณ มีผลมากท่ีสุดตอความถ่ีรีโซแนนซและไดนํา
สายอากาศท่ีออกแบบมาสรางจริง จากน้ันไดนําสายอากาศท่ี
สรางเสร็จแลว ไปทดสอบโดยเครื่องวิเคราะหโครงขาย 
(Network Analyzer) ไดผลการทดสอบท่ีดีตามตองการท่ี
ความถ่ีต่ําคือ Lf = 850 เมกกะเฮริตซ แบนดวิธเทากับ 30.16 

% สวนผลการทดสอบทางดานความถ่ีสูงไดผลไมตรงตามท่ี
ตองการคือ Hf =2.125 กิกกะเฮิรตซ แบนดวิธเทากับ 1.38 

% ซึ่งครอบคุลมทางดานความถ่ีต่ําแตไมครอบคลุมทางดาน
ความถ่ีสูง ในขณะท่ีรูปแบบการแพรกระจายพลังงาน ตลอด
ชวงความถ่ีต่ํามีลักษณะแบบก่ึงรอบทิศทางไดอัตราขยาย 6.9 
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dBi และรูปแบบการแพรกระจายพลังงานชวงความถ่ีสูงเปน
ลักษณะแบบทิศทางเดียวไดอัตราขยาย 8.5 dBi 
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การทดสอบและเปรียบเทียบผลของสารท างานภายในท่อความร้อนส าหรับระบายความร้อนแผงเซลล์
แสงอาทิตย์ 

EXPERIMENTAL AND COMPARISON OF RESULTS OF WORKING FLUID IN THE HEAT PIPE FOR 
SOLAR CELL MODULES COOLING 

ยุธนา ศรีอุดม1,* อนุรัตน์ เทวตา1 และ ไพโรจน์ จันทร์แก้ว1 

1 สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก 63000 
*ผู้ติดต่อ: E-mail; Yuttana.sriudom@gmail.com

บทคัดย่อ 
โครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบและเปรียบเทียบผลของสารท างานภายในท่อความร้อนส าหรับระบายความร้อน

ออกจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ โดยแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ใช้ส าหรับทดสอบเป็นแบบโมโนคริสตัลไลน์ ขนาด 80 วัตต์ ซึ่งจะท าการ
ทดสอบแผงเซลล์แสงอาทิตย์ 3 แบบ คือ แบบที่ 1 แผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ไม่ได้ติดตั้งท่อความร้อน(HP1) แบบที่ 2 แผงเซลล์
แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งท่อความร้อนโดยใช้เอทานอล(HP2) เป็นสารท างาน และ แบบที่ 3 แผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งท่อความร้อน
โดยใช้สารท าความเย็น R-11 เป็นสารท างาน(HP3) จากผลการทดสอบ พบว่า อุณหภูมิเฉลี่ยที่ผิวของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ไม่ได้
ติดตั้งท่อความร้อน มีค่าเท่ากับ 52.9 องศาเซลเซียส และมีประสิทธิภาพ เท่ากับ 9.3 เปอร์เซ็นต์ ส่วนแผงที่ท าการติดตั้งท่อความ
ร้อนโดยใช้เอทานอลเป็นสารท างาน มีอุณหภูมิที่ผิวของแผงเซลล์แสงอาทิตย์โดยเฉลี่ย  เท่ากับ 50.7 องศาเซลเซียส และมี
ประสิทธิภาพ เท่ากับ 10.2 เปอร์เซ็นต์ และแผงที่ท าการติดตั้งท่อความร้อนโดยใช้สารท าความเย็น R-11 เป็นสารท างาน มี
อุณหภูมิผิวของแผงเซลล์แสงอาทิตย์โดยเฉลี่ย เท่ากับ เท่ากับ 49.2 องศาเซลเซียส และมีประสิทธิภาพ เท่ากับ 11.8 เปอร์เซ็นต์ 
ซึ่งการทดสอบจะเห็นได้ว่า การติดตั้งท่อความร้อนเพื่อระบายความร้อนท าให้แผงเซลล์แสงอาทิตย์มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น 
ค ำหลัก: การเพิ่มประสิทธิภาพ, แผงเซลล์แสงอาทิตย์, ท่อความร้อนแบบแบน   

Abstract 
The purpose of this research was to improve the efficiency of solar cell modules by cooling with heat 

pipes. The test set consists of three 80 watt solar modules that made of mono-crystalline. The first module 
did not install heat pipes, while the second module installed heat pipes using ethanol as the working fluid 
and the third module installed heat pipes using R-11 as working fluid respectively. The results showed that 
the average temperature of the first solar cell module was 52.9 °C and the efficiency was 9.3%, in the case of 
did not install heat pipes on solar module. With the units with heat pipes, it was found that unit with ethanol 
heat pipe had an average temperature of 50.7 °C and efficiency at 10.2%, whereas the temperature of the 
unit using R-11 heat pipe had an average temperature at 49.2 °C and efficiency at 11.8%. From the 
experiments, it was concluded that the installation of heat pipes can increase the efficiency of solar cell 
modules. 
Keywords: Enhancing Efficiency, Solar Cell, Flat Heat Piped.  

1. บทน า
ในปัจจุบันได้การใช้พลังงานในประเทศนับวันจะยิ่งมี

เพิ่มมากขึ้น ซึ่งในแต่ละปีนั้นจะต้องใช้งบประมาณหลายหมื่น
ล้านบาทที่สูญเสียไปกับค่าเช้ือเพลิงที่ได้จากธรรมชาติ  ได้แก่ 
น้ ามันเตา น้ ามันดีเซล ลิกไนต์ และก๊าซธรรมชาติ และมี
แนวโน้มว่าค่ า ใ ช่จ่ายจะสู งขึ้นทุกปี  คณะผู้ วิ จัย เห็นว่ า

แสงอาทิตย์มีประโยชน์ในหลายรูปแบบจึงคิดน าเอาพลังงาน
จากแสงอาทิตย์ที่มีอยู่ในธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์มาก
ที่สุดโดยอาศัยสิ่งประดิษฐ์ทางอิเล็กทรอนิกส์เราเรียกว่า เซลล์
แสงอาทิตย์ (Solar cell) เพื่อที่จะมาใช้เป็นแหล่งพลังงาน
เพิ่มเติมจากพลังงานแหล่งอื่นๆ  ที่จะหมดไปในอนาคต 
พลังงานแสงอาทิตย์นั้นมีปริมาณมหาศาลและไม่มีวันหมดไป
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จากโลก และไม่ท าให้เกิดมลภาวะส าหรับประเทศไทยซึ่งอยู่
ใกล้เส้นศูนย์สูตรของโลกได้รับพลังงานแสงอาทิตย์มากกว่า
ประเทศแถบอื่นๆ เช่น แถบยุโรป และแถบอเมริกา และยังมี
แสงอาทิตย์อยู่ตลอดทั้งปีซึ่งสามารถน าเอาพลังงานจาก
แสงอาทิตย์มาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างจริงจัง จะสามารถลด
ปริมาณการใช้เช้ือเพลิงได้เป็นจ านวนมากในแต่ละปี ในการใช้
เซลล์แสงอาทิตย์ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่เปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์
ให้เป็นพลังงานไฟฟ้านั้นยังมีปัญหาจากการน าเอาพลังงาน
แสงอาทิตย์มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดซึ่ง (นราธิป ศรีละโครต 
และคณะ, 2550) ประสิทธิภาพแผงเซลล์แสงอาทิตย์ จะมี
ประสิทธิภาพสูงสุดที่อุณหภูมิแผง 25 °C แต่เมื่ออุณหภูมิแผง
เซลล์เพิ่มขึ้น 1°C จะส่งผลให้ประสิทธิภาพแผงเซลล์
แสงอาทิตย์ลดลงประมาณ 0.5% (สุรเชรษฐ์ สีช านาญ และ
คณะ, 2559) โดยปกติอุณหภูมิแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่น ามาใช้
ในประเทศไทย มักจะมีอุณหภูมิสูงกว่า 30°C ซึ่งส่งผลให้
ประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าของเซลล์แสงอาทิตย์ลดลง  

ดังนั้น การทดสอบและเปรียบเทียบผลของสาร
ท างานภายในท่อความร้อนส าหรับระบายความร้อนออกจาก
แผงเซลล์แสงอาทิตย์โดยเลือกใช้สารท างานให้เหมาะสมกับ
การระบายความร้อนออกจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์จึงเป็นอีก
แนวทางหนึ่งที่จะท าให้แผงเซลล์แสงอาทิตย์มีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น และสามารถท างานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อไป 

2. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
2.1 ท่อความร้อน (Heat Pipe)

ท่อความร้อนเป็นอุปกรณ์ที่สามารถในการน าความ
ร้อนจากปลายด้านหนึ่งไปสู่ปลายอีกด้านหนึ่งได้อย่างรวดเร็ว 
โดยมีลักษณะเป็นท่อปลายปิดทั้ง 2 ด้าน ภายในจะท าให้เป็น
สุญญากาศและบรรจุสารท างานและวัสดพุรุนไว้ โดยสารท างาน
ท าหน้าที่รับความร้อนจากส่วนท าระเหยแล้วไประบายความ
ร้อนกับส่วนควบแน่นแล้วกลั่นตัวเป็นของเหลวไกลกลับมายัง
ส่วนท าระเหยอีกครั้ง โดยอาศัยวัสดุพรุนที่มีแรงคาปิลลารี่ช่วย
ในการดึงเอาสารท างานที่กลั่นตัวให้ไหลกลับมายังส่วนท า
ระเหย ดังแสดงในรูปที่ 1 

รูปที่ 1 แสดงรูปแบบของท่อความร้อน (Heat Pipe) (สัมพันธ์  
ฤทธิเดช, 2555) 

2.2 ค่าความร้อนที่ท่อความร้อนสามารถส่งผ่านได้  
สามารถหาได้จากความต้านทานทั้งหมด ( ) ที่เกิดในระบบ 
พิจารณาจากรูปที่ 2 

รูปที่ 2 ความต้านทานในส่วนต่างๆที่ในท่อความร้อน (ถนัด 
เกษประดิษฐ์, 2559) 

เมื่อ 
    = ความต้านทานการพาความร้อนโดยรอบผนัง
ภายนอกท่อ 
      = ความต้านทานการน าความร้อนผ่านผนังท่อที่ส่วน
ท าระเหยและส่วนควบแน่น 
      = ความต้านทานภายในท่อของของเหลว 
   = ความต้านทานจากความดันท่ีลดลงในที่ส่วนควบแน่น 
      = ความต้านทานการน าความร้อนท่อความร้อนตาม
แนวความยาวท่อ 
      = ความต้านทานความร้อนในการเปลี่ยนแปลง
สถานะระหว่างของเหลวและไอ 
เมื่อ 
 1  9 คือ ความต้านทานที่เกิดจากการพาความร้อนโดยรอบ
ผนังภายนอกท่อซึ่งหาจากสมการ (1) และ (2) 

  
      

(1) 

  
      

(2) 

สมการในการหาค่าความต้านทานรวม แสดงดังสมการที่ (3) 

         [              
 

   
]
  
  (3) 

หลังจากได้ค่าความต้านทานความร้อนรวมแล้ว สามารถหาค่า
ความร้อนที่ท่อความร้อนสามารถส่งถ่ายได้ ดังสมการที่ (4) 

  
  

      
(4) 

เมื่อ           (5) 
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 เมื่อ     คือ อุณหภูมิของแหล่งให้ความร้อน (˚C) 
    คือ อุณหภูมิของแหล่งรับความร้อน (˚C) 

2.3 คุณลักษณะการถ่ายเทความร้อนของท่อความร้อน 
คุณลักษณะการถ่ายเทความร้อนของท่อความร้อน

เมื่อให้ความร้อนเข้าไปยังส่วนท าระเหย สารท างานจะรับความ
ร้อนจะเกิดการเดือดและเคลื่อนที่จากส่วนท าระเหยไปยังส่วน
ควบแน่นท่ีมีอุณหภูมิต่ ากว่าและเกิดการถ่ายเทความร้อนท าให้
เกิดการควบแน่น ในการหาค่าการถ่ายเทความร้อนไปยังส่วน
ควบแน่นค านวณจากวิธี Calorimeter โดยการวัดค่าอุณหภูมิ
ทั้งขาเข้าและขาออกของสารรับความร้อนที่ส่วนควบแน่น 
จากนั้นน าค่าท่ีได้มาค านวณโดยใช้สมการ (6) ดังต่อไปนี้ 

         (6) 
โดยที่ 
  คือ ค่าความร้อนของอากาศในส่วนควบแน่น (W) 
   คือ อัตราการไหลเชิงมวลของอากาศ (kg/s) 
   คือ ค่าความจุความร้อนจ าเพาะของอากาศ (kJ/kg-°C) 
   คือ ผลต่างอุณหภูมิของอากาศขาออกและขาเข้าที่

ส่วนควบแน่น (°C) 
เมื่อ  

       (7) 
โดย   คือ ค่าความหนาแน่น (kg/m3) 

  คือ ค่าความเร็วของสารท างาน (m/s) 
  คือ ค่าพื้นที่หน้าตัดที่สารท างานไหลผ่าน (m2) 

การค านวณประสิทธิภาพ (η ) ของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ 
แสดงดังสมการที่ (3) 

η = (IV)/(GA)   (8) 
การค านวณก าลังไฟฟ้าของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ แสดง

ดังสมการที่ (4) 
P = IV    (9) 

โดยที่ 
P คือ ประสิทธิภาพของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ 
I คือ กระแสไฟฟ้า (A) 
V คือ แรงดันไฟฟ้า (Volt) 
G คือ ความเข้มรังสีแสงอาทิตย์ (W/m2) 
A คือ พื้นที่รับรังสีแสงอาทิตย์ของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ 

(m2) 
P คือ ก าลังไฟฟ้า (Watts) 

2.4 อุปกรณ์ และขั้นตอนการทดสอบ 
ผู้วิจัยได้ออกแบบ และสร้างชุดทดลอง โดยแบ่งชุด

สอบออกเป็น 3 ชุด ได้แก่ 1. ชุดทดสอบเซลล์แสงอาทิตย์ที่
ไม่ได้ติดตั้งท่อความร้อน (HP1) 2. ชุดทดสอบเซลแสงอาทิตย์ที่

ติดตั้งท่อความร้อนโดยใช้เอทานอลเป็นสารท างาน (HP2) และ 
3 ชุดทดสอบเซลแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งท่อความร้อนโดยใช้สารท า
ความเย็น R-11 เป็นสารท างาน (HP3) โดยช่วงเวลาในการ
ทดสอบ ระหว่างวันท่ี 1 - 30 ธันวาคม 2560 

1. อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง
1.1 ท่อความร้อนท าจากท่อทองแดงมีขนาด

เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 18 มิลลิเมตร ภายในติดตั้งวัสดุพรุน
แบบตาข่ายทองแดง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.1 มิลลิเมตร ดัง
แสดงในรูปที่ 3 บรรจุสารท างานประกอบด้วย เอทานอล และ 
สารท าความเย็น R-11 โดยเติมสารท าความเย็น 40% โดย
ปริมาตรรวมภายในท่อ  

รูปที่ 3 ท่อความร้อน และวสัดุพรนุแบบตาข่าย 

1.2 สายเทอร์โมคัปเปิลยี่ห้อ OMEGA ชนิด K 
แม่นย า ± 1 °C 

รูปที่ 4 สายเทอรโ์มคับเปิลยีห่้อ OMEGA ชนิด K 

1.3 เครื่องวัดความเข้มแสง ยี่ห้อ SPM-1116SD 
ช่วงการวัด 0.0 ถึง 2,000.0 W/m2 ความแม่นย า ± 10 
W/m2 

รูปที่ 5 เครื่องวัดความเขม้แสง (Pyranometer) 

1.4 เครื่องบันทึกข้อมูล ยี่ห้อ Wisco รุ่น DL 2200 
ขนาด 8 ช่องสัญญาณ มีช่วงการวัดอุณหภูมิ -250 °C ถึง 
1,300 °C มีความแม่นย า ± 0.1 °C 

รูปที่ 6 เครื่องบันทึกอุณหภมูิ (Data-logger) 
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1.5 ตัวขยายสัญญาณ Analog Expansion 
Module EX24 ขนาด 16 Channels Analog Input มีช่วง
การวัดอุณหภูมิ -250 °C ถึง 1,300 °C มีความแม่นย า ± 
0.1 °C 

รูปที่ 7 Analog Expansion Module 

1.6 มัลติมิเตอร์ ยี่ห้อ GW instek GDM-394/396 
ใช้ส าหรับวัดค่ากระแสไฟฟ้าและแรงดันไฟฟ้า 

รูปที่ 8 มัลตมิิเตอร ์

1.7 เ ค รื่ อ งค วบ คุ ม ก า ร ปร ะจุ ก ร ะ แส ไฟ ฟ้ า 
LEONICS รุ่น APOLLO S-120A แรงดันไฟฟ้าขาเข้า 12 Vdc 
แรงดันไฟฟ้าขาออก 220 Vac 1 เฟส ความถี่ไฟฟ้า 50 Hz 

รูปที่ 9 เครื่องควบคุมการประจุกระแสไฟฟ้า 

1.8 แผงเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดโมโนคริสตัลไลน์ 
(Mono-crystalline module ขนาด 80 W) แรงดันไฟฟ้า
สูงสุด (Voc) 18.0 V กระแสสูงสุด (Isc) 2.23 A 

รูปที่ 10 แผงเซลล์แสดงอาทิตย์ชนิดโมโน 

1.9 ไดอะแกรมส าหรับติดตั้ ง อุปกรณ์ส าหรับ
ตรวจวัดและเก็บข้อมูลการทดลอง 

รูปที่ 11 ผังการติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดแผงเซลล์แสงอาทิตย ์

ตารางที่ 1 แสดงรายละเอียดการติดตั้งอุปกรณ์และเครื่องมือ
วัดส าหรับการทดสอบ 

2. ขั้นตอนการทดสอบ
ผู้วิจัยได้ท าการจัดท าชุดทดสอบ 3 ชุด ได้แก่ 1.

แผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ไม่ได้ติดตั้งท่อความร้อน (HP1) 2. แผง
เซลล์แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งท่อความร้อนโดยใช้เอทานอลเป็นสาร
ท างาน (HP2) และ 3. แผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งท่อความ
ร้อนโดยใช้สาร R-11 เป็นสารท างาน (HP3) โดยทดสอบในช่วง
วันท่ี 1 - 30 ธันวาคม พ.ศ.2559 ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล ตั้งแต่
เวลา 09.00 – 16.00 น. โดยท าการทดสอบที่ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก 
ซึ่งข้อมูลที่ท าการบันทึก ได้แก่ อุณหภูมิ ความเข้มแสง ความ
ต่างศักย์ และกระแสไฟฟ้า ท าการบันทึกข้อมูลทุก ๆ 5 วินาที 
โดยมีขั้นตอนในการทดสอบ ดังต่อไปนี้ 

2.1 ท าการทดสอบแผงเซลล์แสงอาทิตย์ก่อนติดตั้ง
ท่อความร้อนเพื่อหาประสิทธิภาพแผง โดยแบ่งแผงออกเป็น 3 
ชุด ประกอบด้วย แผงที่ 1 (S1) แผงที่ 2 (S2) และ แผงที่ 3 
(S3) โดยท าการทดสอบ จ านวน 3 วัน แล้วน าข้อมูลที่ได้จาก
การทดสอบมาค านวณหาประสิทธิภาพแผง 

2.2 ท าการติดตั้งท่อความร้อนเข้ากับแผงเซลล์
แสงอาทิตย์ ตามขนาดที่ออกแบบไว้ โดยแบ่งชุดทดสอบ
ออกเป็น 3 ชุด ประกอบไปด้วย 1. แผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ไม่ได้
ติดตั้งท่อความร้อน (HP1) 2. แผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งท่อ
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ความร้อนโดยใช้เอทานอลเป็นสารท างาน (HP2) และ 3. แผง
เซลล์แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งท่อความร้อนโดยใช้สาร R-11 เป็นสาร
ท างาน (HP3)  

2.3 ติดตั้งอุปกรณ์ในการทดสอบ และอุปกรณ์ใน
การตรวจวัดเข้ากับชุดทดสอบแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ดังแสดงใน
รูปที่ 11 โดยท าการบันทึกอุณหภูมิอุณหภูม ิความเข้มแสง และ 
ก าลังไฟฟ้า ทุก ๆ 5 วินาที และน าข้อมูลที่ได้มาใช้ส าหรับ
วิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 

3. ค า น ว ณ ห า ก า ร ถ่ า ย เ ท ค ว า ม ร้ อ น แ ล ะ
ประสิทธิภาพของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ท่ีท าการทดสอบ ตาม
สมการที ่(1) – (9) 

3. ผลการวิจัย
จากการศึกษา ทดลองและวิจัยผลเพื่อหาประสิทธิภาพแผง

เซลล์แสงอาทิตย์ที่ยังไม่ได้ติดตั้งท่อความร้อน (HP1) แผงเซลล์
แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งท่อความร้อนโดยใช้เอทานอลเป็นสาร
ท างาน (HP2) และ แผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งท่อความร้อน
โดยใช้สาร R-11 เป็นสารท างาน (HP3) และน าข้อมูลที่ได้ไป
วิเคราะห์ข้อมูล และค านวณหาประสิทธิภาพของแผงเซลล์
แสงอาทิตย์ โดยผลจากการทดสอบ ประกอบไปด้วย 

3.1 ผลการทดสอบแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ไม่ได้ติดตั้งท่อ
ความร้อน  

1. ผลของความเข้มแสงและอุณหภมูิใต้แผงของทั้ง 3
แผง กรณีที่ไม่ได้ติดตั้งท่อความร้อน แสดงดังรูปที่ 12 

รูปที่ 12 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มแสงอณุหภมูิ
ใต้แผง และช่วงเวลาในการทดสอบ 

จากรูปที่ 12 พบว่า อุณหภูมิใต้แผงจะผันแปรตามความเข้ม
แสงโดยเมื่อความเข้มแสงมีค่าสูงขึ้นจะส่งผลให้อุณหภูมิใต้แผง
มีค่าเพิ่มขึ้น การที่อุณหภูมิใต้แผงมีค่าสูงขึ้นนั้นเนื่องจากการ
สะสมความร้อนของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ซึ่งจะเห็นได้จาก
ช่วงเวลา 9.00 น. อุณหภูมิใต้แผงจะมีค่าต่ า และจะมีอุณหภูมิ
สูงขึ้นเมื่อเวลาเพิ่มขึ้น ซึ่งค่าความเข้มแสงสูงสุด เท่ากับ 1,127 
W/m2 เมื่อเวลา 13.30 น. และมีค่าความเข้มแสงเฉลี่ยตลอด

ทั้งวัน เท่ากับ 711.8 W/m2 ส่วนอุณหภูมิใต้แผงสูงสุด เท่ากับ 
61.1 °C เมื่อเวลา 14.00 น. และมีค่าอุณหภูมิเฉลี่ยใต้แผงเฉลี่ย 
เท่ากับ 50.4 °C 

2. ผลของความเข้มแสงและอุณหภูมิบนแผงเซลล์
แสงอาทิตย์ของทั้ง 3 แผง กรณีที่ไม่ได้ติดตั้งท่อความร้อน 
แสดงดังรูปที่ 13 

รูปที่ 13 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มแสง
อุณหภูมิบนแผง และช่วงเวลาในการทดสอบ 

จากรูปที่ 13 พบว่า อุณหภูมิบนแผงเซลล์แสงอาทิตย์
จะผันแปรตามความเข้มแสงโดยเมื่อความเข้มแสงมีค่าสูงขึ้นจะ
ส่งผลให้อุณหภูมิบนแผงมีค่าเพิ่มขึ้น ซึ่งมีลักษณะเช่นเดียวกับ
อุณหภูมิ ใต้แผง โดยการที่อุณหภูมิบนแผงมีค่าสูงขึ้นนั้น
เนื่องจากการสะสมความร้อนของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ โดยค่า
ความเข้มแสงสูงสุดมีค่าเท่ากับ 1,127 W/m2 เมื่อเวลา 13.30 
น. และมีค่าความเข้มแสงเฉลี่ยตลอดทั้งวัน เท่ากับ 711.8 
W/m2 ส่วนอุณหภูมิบนแผงสูงสุดมีค่าเท่ากับ 62.3 °C เมื่อเวลา 
13.30 น. และมีค่าอุณหภูมิเฉลี่ยใต้แผง เท่ากับ 53.4 °C 

3.2 ผลการทดสอบแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งท่อความ
ร้อน 

1. ผลของความเข้มแสง และอุณหภูมิใต้แผงเซลล์
แสงอาทิตย์ของทั้ง 3 ชุดทดสอบ แสดงดังรูปที่ 14 

รูปที่ 14 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มแสง
อุณหภูมิใต้แผง และช่วงเวลาในการทดสอบ 
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จากรูปที่ 14 พบว่า ชุดทดสอบทั้ง 3 ชุดทดสอบ มี
แนวโน้มอุอุณหภูมิใต้แผงที่เหมือนกันคือเมื่อความเข้มแสงมีค่า
สูงขึ้นจะส่งผลให้อุณหภูมิใต้แผงมีค่าเพิ่มขึ้นตามไปด้วย โดย
อุณหภูมิใต้แผงเฉลี่ยของชุดทดสอบ HP1 HP2 และ HP3 มีค่า
เท่ากับ 54.9 °C 51.9 °C และ 49.6 °C ตามล าดับ และมี
อุณหภูมิใต้แผงสูงสุดของชุดทดสอบ HP1 HP2 และ HP3 มีค่า
เท่ากับ 60.8 °C 57.9 °C และ 53.2 °C ตามล าดับ โดยจากการ
ทดสอบแสดงให้เห็นว่า เมื่อท าการติดตั้งท่อความร้อนเข้ากับ
แผงเซลล์แสงอาทิตย์ท าให้อุณหภูมิของแผงเซลล์แสงอาทิตย์มี
อุณหภูมิที่ลดลงเนื่องจากท่อความร้อนดึงเอาความร้อนออก
จากแผงเซลล์แสงอาทิตย์นั้นเอง โดยท่อความร้อนที่ใช้สารที่ใช้
สารท าความเย็น R-11 (ชุดทดสอบ HP3) สามารถดึงความร้อน
ออกจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ได้สูงสุด 

2. ผลของการทดสอบก าลังไฟฟ้าของชุดทดสอบ
เซลล์แสงอาทิตย์ แสดงดังรูปที่ 15 

รูปที่ 15 แสดงผลของก าลังไฟฟ้าของแผงเซลล์แสงอาทิตย์
ที่ได้จากการทดสอบ 

จากรูปที่ 15 พบว่า ค่าพลังงานไฟฟ้าของแผงเซลล์
แสงอาทิตย์ทั้ง 3 แผง มีแนวโน้มที่เหมือนกัน คือ เมื่อค่าความ
เข้มแสงมีค่าเพิ่มขึ้นหรือลดลงจะส่งผลให้ค่าพลังงานไฟฟ้าของ
แผงเซลล์แสงอาทิตย์มีค่าเพิ่มขึ้นหรือลดลงตามไปด้วย ซึ่งค่า
พลังงานไฟฟ้าโดยเฉลี่ยของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ HP1, HP2 
และ HP3 มีค่าเท่ากับ 54.7 W 60.2 W และ 68.5 W 
ตามล าดับ โดยค่าพลังงานไฟฟ้าสูงสุดของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ 
HP1, HP2 และ HP3 มีค่าเท่ากับ 70.7 W 79.3 W และ 85.4 
W ตามล าดับ โดยจากการทดสอบแสดงให้เห็นว่าเมื่อท าการ
ติดตั้งท่อความร้อนโดยใช้สาร R-11 เป็นสารท างานจะท าให้
แผงเซลล์แสงอาทิตย์สามารถผลิตไฟฟ้าได้สูงสุด รองลงมาคือ
แผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งท่อความร้อนโดยใช้เอทานอลเป็น
สารท างาน ส่วนแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ไม่ได้ติดตั้งท่อความร้อน
จะผลิตไฟฟ้าได้ต่ าสุด 

3. ผลของการทดสอบประสิทธิภาพชุดทดสอบเซลล์
แสงอาทิตย์ แสดงดังรูปที่ 16 

รูปที่ 16 แสดงผลของประสิทธิภาพของแผงเซลล์
แสงอาทิตย์ที่ไดจ้ากการทดสอบ 

จากรูปที่ 16 พบว่า ประสิทธิภาพของแผงเซลล์
แสงอาทิตย์ทั้ง 3 แผง มีแนวโน้มที่ เหมือนกัน ซึ่งค่า
ประสิทธิภาพโดยเฉลี่ยของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ HP1, HP2 
และ HP3 มีค่าเท่ากับ 9.3 เปอร์เซ็นต์ 10.2 เปอร์เซ็นต์ และ 
11.8 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ โดยผลที่ได้จากการทดสอบแสดง
ให้เห็นว่าเมื่อท าการติดตั้งท่อความร้อนเพื่อระบายความร้อน
ออกจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ โดยใช้สาร R-11 เป็นสารท างาน 
จะท าให้แผงเซลล์แสงอาทิตย์มีประสทิธิภาพสงูสุด รองลงมาคือ
แผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งท่อความร้อนโดยใช้เอทานอลเป็น
สารท างาน ส่วนแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ไม่ได้ติดตั้งท่อความร้อน
จะมีประสิทธิภาพต่ าสุด 

3. สรุปผลการวิจัย
จากผลการศึกษาแนวทางการเพิ่มสมรรถนะของแผงเซลล์

แสงอาทิตย์โดยการติดตั้งท่อความร้อนส าหรับระบายความร้อน
ออกจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ โดยท าการทดสอบในเดือน
ธันวาคม 2559 แผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ใช้ส าหรับทดสอบเป็น
แบบโมโนคริสตัลไลน์ ขนาด 80 วัตต์ และ ซึ่งจะท าการทดสอบ
แผงเซลล์แสงอาทิตย์ 3 แบบ คือ แบบที่ 1 แผงเซลล์
แสงอาทิตย์ที่ไม่ได้ติดตั้งท่อความร้อน(HP1) แบบท่ี 2 แผงเซลล์
แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งท่อความร้อนโดยใช้เอทานอล(HP2) เป็น
สารท างาน และ แบบที่ 3 แผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งท่อ
ความร้อนโดยใช้สารท าความเย็น R-11 เป็นสารท างาน(HP3) 
ซึ่งการทดสอบจะท าการเก็บข้อมูลความเข้มแสงอาทิตย์ 
ก าลังไฟฟ้า และอุณหภูมิของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ จากผลการ
ทดสอบ พบว่า อุณหภูมิเฉลี่ยที่ผิวของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่
ไม่ได้ติดตั้งท่อความร้อน (HP1) แผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งทอ่
ความร้อนโดยใช้เอทานอลเป็นสารท างาน (HP2) และ แผง
เซลล์แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งท่อความร้อนโดยใช้สารท าความเย็น 
R-11 เป็นสารท างาน (HP3) มีค่าเท่ากับ 52.8 50.6 และ 49.2 
องศาเซลเซียส ตามล าดับ ซึ่งแผงทดสอบ (HP3) สามารถ
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ถ่ายเทความร้อนออกจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ได้สูงสุด 
รองลงมาคือ แผงทดสอบ (HP2) ส่วนแผงทดสอบ (HP1) ที่
ไม่ได้ติดตั้งท่อความร้อนจะมีการถ่ายเทความร้อนออกจากแผง
เซลล์ได้ต่ าสุด และ ประสิทธิภาพเฉลี่ยของแผงทดสอบ (HP1) 
แผงทดสอบ (HP2) และ แผงทดสอบ (HP3) มีค่าเท่ากับ 9.3 
10.2 และ 11.8 เปอร์เซ็นต์ โดยแผงที่ติดตั้งท่อความร้อนโดยใช้
สาร R-11 เป็นสารท างาน จะให้ประสิทธิภาพสูงสุด รองลงมา
คือแผงที่ติดตั้งท่อความร้อนโดยใช้สารเอทานอลเป็นสารท างาน 
ส่วนแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ไม่ได้ติดตั้งท่อความร้อน จะให้
ประสิทธิภาพต่ าสุด ซึ่งการติดตั้งท่อความร้อนโดยใช้สารท างาน 
R-11 เป็นสารท างานสามารถลดอุณหภูมิของแผงเซลล์
แสงอาทิตย์ลงได้สูงสุด และส่งผลให้ประสิทธิภาพของแผงเซลล์
แสงอาทิตย์สูงสุดตามไปด้วย เนื่องจากสารท างาน R-11 มีจุด
เดือดที่ต่ ากว่าเอทานอล เมื่อสารท างาน R-11 ได้รับความร้อน
จากแผงเซลล์แสงอาทิตย์จะท าให้การเดือดของสารท างาน
เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วกว่าสารท างานเอทานอล ดังนั้น เมื่อสาร
ท างาน R-11 เดือดได้เร็วกว่า จึงท าให้สารท างานเกิดการ
เคลื่อนตัวไปแลกเปลี่ยนความร้อนในส่วนควบแน่นได้เร็วกว่า
สารท างานเอทานอลนั้นเอง  
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บทคัดย่อ  
 งานวิจัยฉบับนี้  เป็นการศึกษาหาแนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการจัดวางอาหารบนถาดเพื่อให้
สามารถรองรับการผลิตได้มากกว่า 45,000 ถาดต่อวัน  การปรับปรุงผังกระบวนการกระท าโดยการจ าลองสถานการณ์ด้วย
โปรแกรมโปรโมเดล (Pro-Model simulation software) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การออกแบบผังกระบวนการผลิต การขนถ่าย
วัตถุดิบ มีประสิทธภาพสูงที่สุด ซึ่งสามารถช่วยลดเวลาสูญเปล่าและทรัพยากรต่าง ๆ  จึงได้ศึกษาจาก 2 สายการผลิตได้แก่ 
กระบวนการจัดวางฟรุตสลัดและกระบวนการจัดวางผักสลัด ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยที่ส่งผลกระทบให้เกิดความสูญเสียมากที่สุด
ได้แก่ ระยะห่างระหว่างสถานีงานแต่ละสถานีงาน ความสัมพันธ์ของปริมาณงานท่ีได้ในแต่ละสถานีงานกับจ านวนของพนักงานที่ใช้  
และการจัดวางคนให้เหมาะสมกับต าแหน่งงาน ในการผลิตอาหาร 44,352 ถาด กระบวนการจัดวางฟรุตสลัดมี 16 สถานีงาน ใช้
พนักงาน 7 คน ผลลัพธ์ของจ าลองสถานการณ์ก่อนการปรับปรุงพบว่าใช้เวลา 73 ช่ัวโมง 12 นาที 25 วินาที  ประสิทธิภาพการ
ท างานแต่ละรายพนักงาน(Operator) คิดเป็น 50.40 % และเวลาที่พนักงานว่างงาน(Idle time) 49.60 % กระบวนการจัดวางผัก
สลัดมี 14 สถานีงาน ใช้พนักงาน 7 คน ผลลัพธ์ของการจ าลองสถานการณ์พบว่าใช้เวลาทั้งหมด 49 ช่ัวโมง 55 นาที 37 วินาที มี
ประสิทธิภาพของการท างานแต่ละรายพนักงาน(Operator) คิดเป็น 37.04 % และเวลาที่พนักงานว่างงาน(Idle time) 62.96 % 
จากการวิเคราะห์พบว่าสามารถควบรวมสถานีงานท่ีมีปริมาณงานน้อยและลักษณะการท างานเหมือนกันให้อยู่ต่อเนื่องกันท าให้ท้ัง 
2 สายการผลิตสามารถลดสถานีงานได้ 6 และ 4 สถานีงานตามล าดับ ท าการจ าลองสถานการณ์อีกครั้งพบว่าสามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพการท างานพนักงานแต่ละรายของกระบวนการจัดวางฟรุตสลัดเป็น 88.19 % ลดพนักงานลงได้ 3 คน กระบวนการ
จัดวางผักสลัดสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการท างานพนักงานแต่ละรายเป็น 51.86 %และลดพนักงานลงได้ 2 คน 
ค ำหลัก: การเพิ่มประสิทธิภาพ, Pro-Model Simulation, Idle time, ครวัการบินไทย   
 
Abstract 
 This research studies on how to improve the performances of the processes of placing food on the 
trays, in order for supporting food production more than 45,000 trays per day. The process flow Improvement 
performed using the ProModel simulation software. The objectives are design of process flow layout and the 
use of equipment related to process flow layout with the highest efficiency. These can be minimizing idle time 
as well as resources. Thus, 2 food processing lines were studied including of the process of placing fruit salad 
and the process of placing vegetable salad. The research study found that the factors most affected to the loss 
are distance between each station. Secondly, the relationship between the output workloads. Lastly, 
placements of the workers those are suitable for the right jobs. For 44,354 trays of food production, there were 
16 workstations and 7 workers in the process of placing fruit salad. The process of placing vegetable salad on 
the tray has 14 workstations with 7 workers.   The simulation results, before improving on the process of placing 
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food on the tray, revealed that the total time were 73:12:25 hours. The individual performance of each operator 
has 50.40% as well as the idle time of 49.60%. And the results of process of placing vegetable salad on the 
tray were 49:55:37 hours and the individual performance of each operator has 37.04% as well as the idle time 
of 62.96%. Afterward, the simulation-based analysis was conducted and found that workstations with low 
quantities of workload and the stations where works are similar to each other should be consecutive stations 
can be combined into 6 and 4 stations, respectively. Simulation analysis was re-performed; the process of 
placing fruit salad the simulation results showed that can enhance individual operator performance of 88.19% 
and 3 workers could be reduced. The process of placing vegetable salad the simulation results showed that 
can enhance individual operator performance of 51.86% and 2 workers can be reduced. 
Keywords: Optimization, Pro-Model Simulation, Idle time, Thai airway catering 

 
1. บทน า 

ครัวการบินไทยเป็นผู้ประกอบการด้านการให้บริการจัดเตรียม
อาหารและเครื่องดื่ม(Catering) โดยมีบริการดังนี้ อาหารชั้นเลิศ , การ
บริการสายการบิน, การรับส่งผลิตภัณฑ์, ภัตตาคาร, การบริการจัดเลี้ยง 
การที่บริษัทจะก้าวสู่การเป็นผู้น าในทุกความต้องการด้านอาหารได้นั้น 
บริษัทจะต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งในเรื่องคุณภาพ
อาหารและคุณภาพในการให้บริการเพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า
และสภาวะการแข่งขันทางการตลาด ดังนั้นบริษัทจึงมีความจ าเป็นที่
จะต้องบริหารและจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชน์สูงสุดเพื่อให้ความลูกค้าเกิดความพึงพอใจและสามารถก้าวสู่
ความเป็นผู้น าในการแข่งขันทางธุรกิจได้  

การมุ่งเน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการที่ดีเพื่อให้ลูกค้า
เกิดความไว้วางใจและความพึงพอใจสูงสุด ส่วนที่ส าคัญและขาดไม่ได้นั่น
คือการส่งมอบสินค้าได้ทันเวลาและตรงกับความต้องการของลูกค้า
(Customer Needs) ทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ ในกระบวนการผลิต
อาหารเพื่อรักษาคุณลักษณะที่ดีของอาหารไว้ ไม่ว่าจะเป็น สี กลิ่น รสชาติ 
และคุณภาพให้ได้ตามมาตรฐาน  ประกอบด้วยขั้นตอนที่มีความพิถีพิถัน
มากมาย ส่งผลให้ใช้เวลานานในการผลิตอาหารในแต่ละเมนู ซ่ึงในแต่ละ
วัน ครัวการบินไทยจะต้องผลิตอาหารจ านวนมากกว่า 45,000 เมนู 
ให้บริการกับสายการบินต่าง ๆ  หากขั้นตอนการผลิตหลากหลาย ใช้
เวลานาน   อาจจะมีความเสี่ยงที่ท าให้เกิดการส่งมอบล่าช้า  และส่งผล
กระทบให้ลูกค้าขาดความเชื่อมั่น ซ่ึงผลของการวิเคราะห์ข้อมูลของ
กระบวนการจัดวางอาหารบนถาด (Tray setting) พบว่ากระบวนการเกิด
ความล่าช้าเนื่องจากพนักงานไม่ช านวญในการท างาน  การเตรียมวัตถุดิบ
หรือส่วนประกอบ  SET ไม่เพียงพอต่อการจัดเมนู  และการจัดวาง
ต าแหน่งการท างานไม่เหมาะสม  
 งานวิจัยนี้จึงได้ศึกษารวบรวมข้อมูลของกระบวนการจัดวาง
อาหารบนถาด (Tray setting)   เพื่อวิเคราะห์และเพิ่มประสิทธิภาพด้วย
การใช้เทคนิคของการจ าลองสถานการณ์ (Pro-Model Simulation) 
เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องในการตัดสินใจปรับปรุงสายการผลิตร่วมกับใช้
แนวคิดของ Lean manufacturing ที่มุ่งเน้นในเรื่องการไหลของงานเป็น
หลัก โดยการค้นหาความสูญเปล่าและก าจัดความสูญเปล่าต่างๆ ใน
กระบวนการ  เพื่อให้สามารถผลิตสินค้าได้รวดเร็วขึ้น  ลดระยะเวลารอ
คอย ลดการเคลื่อนที่และเคลื่อนไหวที่ไม่จ าเป็น 
 
2. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 อารดา ลีชุติวัฒน์[1] ท าการศึกษาเร่ืองการจ าลองสถานการณ์
การด าเนินงานของคลังสินค้า ในส่วนงานจ่ายออกสินค้าส าเร็จรูป โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อลดและก าจัดกิจกรรมที่ไม่เพิ่มมูลค่าในการกระบวนการ
จัดการ วิเคราะห์ข้อมูลจากแผนผังการไหล ศึกษาการท างานและเวลา ท า
การระดมสมองด้วยแผนภาพก้างปลา เพื่อวิเคราะห์หาต้นเหตุที่แท้จริง 
ตั้งแต่กระบวนการรับ เก็บ เบิก จ่าย แล้วท าการประเมินผลกระทบที่เกิด
กับสาเหตุหลังจากนั้นน ามาจัดล าดับความส าคัญของสาเหตุที่จะน ามา
แก้ไข เมื่อได้วิธีการแก้ไขกับสาเหตุแล้วก่อนที่จะน าไปแก้ไขจริง มีการน า
โปรแกรม Pro Model  มาจ าลองสถานการณ์ ได้แบบจ าลองทางเลือก
จาก 3 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสาเหตุของปัญหา คือ แผนผังต าแหน่งจัดเก็บ 
จ านวนรถบรรทุก และจ านวนรถยก เพื่อ ลดระยะทางและเวลาในการ
เคลื่อนย้ายสินค้าในงานคลังสินค้า ผลของการพิจารณาทางเลือกของ
ระบบที่ดีที่สุด ได้แก่การเปลี่ยนแปลงแผนผังต าแหน่งจัดเก็บ พบว่าเวลา
โดยเฉลี่ยที่สินค้าอยู่ในระบบมีค่าลดลง 44 วินาที หรือคิดเป็นร้อยละ 
52.38 และเกิดการท างานล่วงเวลา 
 อิสรา ธีระวัฒน์สกุล[2]  ได้ศึกษาเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตของโรงงานผลิตอาหารโดยใช้เทคนิคการออกแบบและวางผัง
โรงงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุบผังโรงงานให้มีความเหมาะสมและ
มีประสิทธิภาพ ลดเวลาและระยะทางของการขนถ่ายวัสดุในกระบวนการ
ผลิต ได้ท าการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผังการด าเนินการและท าการสร้าง
ผังของโรงงานขึ้นมา ซ่ึงผลปรากฏว่าผังที่จัดท าขึ้นใหม่ สามารถลดเวลา
และระยะทางในการผลิตลง 
 วรางคณา บ ารุง[3] ได้ศึกษาเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพของ
โรงงานล าไยอบแห้งด้วยเทคนิคการออกแบบและวางผังโรงงานย่อย
ส าหรับการจัดเก็บวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ เนื่องจากว่าปัญหาที่พบใน
กระบวนการผลิตที่เกี่ยวข้องกับระบบการขนถ่ายและระยะทางขนส่ง 
ส่งผลกระทบต่อปริมาณส่งออกและระบบการจัดเก็บสินค้าไม่เหมาะสม 
ไม่มีระบบ FIFO การไหลของวัตถุดิบในการผลิตไม่คล่องตัว ใช้เวลาในการ
ขนถ่ายวัตถุดิบมาก มีวัสดุ อุปกรณ์ กรีดขวางทางเดิน ท าให้เกิดการ
สูญเสียเวลาในการขนถ่ายวัตถุดิบ วัตถุประสงค์ของงานวิจัยเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของโรงงานโดยการออกแบบผังโรงงานใหม่ ออกแบบผัง
โรงงานย่อย ระบบการจัดเก็บ ระบบการไหลของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ 
ประยุกต์ใช้โปรแกรมแบบจ าลองปัญหาเพื่อประเมินประสิทธิภาพของผัง
โรงงานที่ได้ออกแบบไว้ก่อนที่จะมีการน าผังไปใช้ในการท างานจริง ซ่ึงได้มี
การน าเสนอผังโรงงาน 2 รูปแบบ มีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกัน และทั้ง 2 
แบบก็สามารถเพิ่มประสิทธิภาพให้โรงงานได้ 
 พิจิตร ศรีไชยแสง[4] ศึกษาเรื่องการปรับปรุงระบบการผลิต
ด้วยการใช้เทคนิคการผลิตแบบลีน ในกระบวนการผลิตซาลาเปา เพื่อลด
ปริมาณสินค้าคงคลังและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ส่งผลให้ประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น 76.06 % ประหยัดค่าแรงทางตรง 41,496 บาท จัดสมดุล
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สายการผลิตใหม่โดยการใช้หลักการ ECRS ได้แก่ การก าจัดสิ่งที่ไม่จ าเป็น
ออก (eliminate),การรวมงาน (combine),การจัดใหม่ (re-arrange) 
และการท าให้ง่ายขึ้น 
3. วิธีการด าเนินงาน 
 ศึกษาข้อมูลจาก 2 สายการผลิตได้แก่ สายการผลิตฟรุตสลัด 
และสายการผลิตผักสลัด 
3.1 เพื่อหาแนวทางในการลดเวลาของกระบวนการจัดวางอาหารบนถาด 
(Tray setting) โดยจัดการวางผังโรงงาน (Factory layout) ใหม่เพื่อให้มี
ความเหมาะสมยิ่งขึ้น  
3.1.1 ศึกษาประสิทธิภาพการท างานของกระบวนการจัดวางอาหารบน
ถาด ในแต่ละขั้นตอน (จ านวนชิ้นงานต่อชั่วโมงท างานของพนักงาน) ดัง
ตารางที่ 1, 2 
3.1.2 จัดท าแผนผังสายการผลิตเพื่อท าให้กระบวนการผลิตมีความ
ต่อเนื่องมากขึ้น  ดั งรูปที่  1, 2 แผนผังสายการผลิตฟรุตสลัดและ
สายการผลิตผักสลัดตามล าดับ รวมทั้งวัดระยะทางระหว่างสถานีงาน ดัง
ตารางที่ 3 3.1.3 วิเคราะห์ต าแหน่งที่เป็นจุดคอขวดของกระบวนการ 
3.2 เพื่อหาแนวทางในการจัดวางก าลังคนให้เหมาะสมกับต าแหน่งของ
การท างาน 
3.2.1 จัดท าแผนภูมิกระบวนการผลิตโดยสังเขป (Outlined Process 
Chart) และแผนภูมิการไหลของกระบวนการผลิต (Flow Process 
Chart)  
3.2.2 จัดสมดุลสายการผลิต (Line Balancing) เพื่อรวบสถานีงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางที่  1 เวลาในการท างานของพนักงาน แต่ละสถานีงานใน
สายการผลิตฟรุตสลัด 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางที่  2 เวลาในการท างานของ Operator แต่ละสถานีงานใน
สายการผลิตผักสลัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1 แผนผังสายการผลิตฟรุตสลัด 
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รูปที่ 2 แผนผังสายการผลิตผักสลัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางที่ 3 ระยะทางระหว่างสถานีงานในสายการผลิต 
 
4.สร้างแบบจ าลองและผลการด าเนินงาน 
4.1 ขั้นตอนการสร้างแบบจ าลองสถานการณ์ 
 น าข้อมูลประสิทธิภาพการท างานของ Operator แต่ละสถานี
งานได้แก่รายละเอียดของงานที่ท า, จ านวนงานที่ได้รับมอบหมาย, 
ระยะเวลาที่ท างานต่อ 1 ชิ้นงาน, ระยะทางระหว่างสถานีงาน ป้อนข้อมูล
ลงไปใน 
โปรแกรมจ าลองสถานการณ์ (Pro-Model Simulation)เพื่อศึกษาหา
แนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการจัดวางอาหารบนถาด 
4.2 ผลการด าเนินงาน 
 จากการสร้างโปรแกรมจ าลองสถานการณ์ ก่อนปรับปรุง
กระบวนการจัดวางฟรุตสลัดมีสถานีงานทั้งหมด 16 สถานีงาน ใช้พนักงาน
ทั้งหมด 7 คน ผลลัพธ์ของจ าลองสถานการณ์พบว่าใช้เวลาทั้งหมด 73 
ชั่วโมง 12 นาที 25 วินาที  มีประสิทธิภาพของการใช้พนักงาน(Resource 
Utilization) 50.40 % และ เวลาที่พนักงานว่างงาน(Idle time) 49.60 % 
ดังตารางที่ 4 ประสิทธิภาพของการใช้พนักงานสายการผลิตฟรุตสลัด 
กระบวนการจัดวางผักสลัดมีสถานีงานทั้งหมด 14 สถานีงาน ใช้พนักงาน
ทั้งหมด 7 คน ผลลัพธ์ของจ าลองสถานการณ์พบว่าใช้เวลาทั้งหมด 49 
ชั่วโมง 55 นาที 37 วินาที  มีประสิทธิภาพของการใช้พนักงาน(Resource 
Utilization) 37.04 % และ เวลาที่พนักงานว่างงาน(Idle time) 62.96 % 
ดังตารางที ่5 ประสิทธิภาพของการใช้พนักงานสายการผลิตผัดสลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางที่ 4 ประสิทธิภาพของการใช้พนักงานสายการผลิตฟรุตสลัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางที ่5 ประสิทธิภาพของการใช้พนักงานสายการผลิตผัดสลัด 
 
 จากการวิเคราะห์พบว่าสายการผลิต 
ฟรุตสลัด สามารถควบรวมสถานีงานที่มีปริมาณงานน้อยเข้าด้วยกันได้ 6 
สถานีงานและจัดสถานีงานที่มีลักษณะการท างานเหมือนกันให้อยู่
ต่อเนื่องกัน ดังตารางที่ 6 การควบรวมสถานีงานและจัดสถานีงานที่มี
ลักษณะการท างานเหมือนกันให้อยู่ต่อเนื่องกัน ได้แก่การเพิ่มงานให้ 
Operator B ด้วยการน างานของ Operator C มาให้  เช่นเดียวกับการ
เพิ่มงานให้ Operator F ด้วยการน างานของ Operator G มาให้ ท าการ
จ าลองสถานการณ์อีกครั้งพบว่าสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของการใช้
พนักงานเป็น 88.19 % และลดพนักงานลงได้ 2 คนส่งผลให้ประสิทธิภาพ
ของการใช้พนักงานเพิ่มขึ้นในส่วนของ Operator B และ F ดังตารางที่ 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางที่ 6 การควบรวมสถานีงานและจัดสถานีงานที่มีลักษณะการท างาน
เหมือนกันให้อยู่ต่อเนื่องกัน 
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ตารางที่ 7 ประสิทธิภาพการใช้พนักงาน(Operator B,F) เพิ่มขึ้น 
 จากการควบรวมสถานีงานที่มีปริมาณงานน้อยเข้าด้วยกันได้ 4 
สถานีงานและจัดสถานีงานที่มีลักษณะการท างานเหมือนกันให้อยู่
ต่อเนื่องกัน จากผลการจ าลองสถานการณ์ของสายการผลิตผักสลัดพบว่า
สามารถน าเสนอแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพได้ 3 รูปแบบได้แก่  
1. การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พนักงาน ดังตารางที่ 8 การควบรวมสถานี
งานและจัดสถานีงานที่มีลักษณะการท างานเหมือนกันให้อยู่ต่อเนื่องกัน 
ได้แก่การเพิ่มงานให้ Operator C ด้วยการน างานของ Operator D และ 
E มาให้ เช่นเดียวกับการเพิ่มงานให้ Operator G ด้วยการน างานของ 
Operator F มาให้ ท าการจ าลองสถานการณ์อีกครั้งพบว่าสามารถ
ประสิทธิภาพของการใช้พนักงานเป็น 51.86 % และลดพนักงานลงได้ 2 
คน ส่งผลให้ประสิทธิภาพของการใช้พนักงานเพิ่มขึ้น ในส่วนของ 
Operator C และ G ดังตารางที่ 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 8  การควบรวมสถานีงานและจัดสถานีงานที่มีลักษณะการ
ท างานเหมือนกันให้อยู่ต่อเนื่องกัน 
 
 
 
 
 
ตารางที่ 9 ประสิทธิภาพการใช้พนักงาน(Operator C,F) เพิ่มขึ้น 
 
2.จากการควบรวมสถานีงาน ท าให้สามารถลดพื้นที่ในการท างาน  1.05 
ตร.ม. รูปที่ 3  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3 ลดพื้นที่ในการท างาน  1.05 ตร.ม. 
3.น าเสนอแนวทางลดขั้นตอนการท างานได้แก่ การย้ายสถานีงานการ 
Wrapping มาไว้ที่โต๊ะ T2 ท าให้สามารถลดระยะทางการขนส่ง ซ่ึงเป็น
การลดขั้นตอนการท างานของ Step 8 (การเก็บถาดขึ้นรถชั้นเพื่อขนส่งไป
ยังสถานีงานของการ Wrapping) และท าการย้ายสถานีงานของ Step 9 
(การ Wrapping) มาไว้ที่โต๊ะ T2 ซ่ึงสามารถลดระยะทางการเดินของ 
Operator G ได้ 3 เมตร ดังตารางที่ 10 เนื่องจากย้ายสถานีงานของการ 
Wrapping มาไว้ที่โต๊ะ T2 ดังรูปที่ 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางที่ 10 ลดระยะทางการขนส่งได้ 3 เมตร 
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รูปที่ 4 ย้ายสถานีงานการ Wrapping มาไว้ที่โต๊ะT2 และลดขั้นตอน
การท างานของ Step 8 

5. สรุปผลการศึกษา 
 ด้วยการใช้เทคนิคการปรับปรุงสายการผลิตด้วยโปรแกรม
จ าลองสถานการณ์  (Pro-Model Simulation)  ผลลัพธ์ของจ าลอง
สถานการณ์พบว่าสามารถช่วยให้ครัวการบินไทยเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ผลิตสินค้าและการใช้พนักงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพดังรูปที่ 9 และ 11 
ตามล าดับ ซ่ึงผลจากการจ าลองสถานการณ์พบว่าทั้ง 2 สายการผลิต
สามารถลดจ านวนพนักงานได้ 4 คน  อีกทั้งในสายการผลิตผักสลัดยัง
สามารถลดพื้นที่ในการท างานของสายการผลิตได้ 1.05 ตร.ม. ลดขั้นตอน
ในการท างานได้ 2 ขั้นตอนและลดระยะทางในการขนส่งได้ 3 เมตร  
 
6. กิตติกรรมประกาศ 
 ขอขอบคุณครัวการบินไทย ในการอนุเคราะห์การเก็บข้อมูลใน
การท างานวิจัยครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง 
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โดยสาร เช่น ก๊าซคาร์บอนมอนออกไซด์ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และเบนซิน เป็นต้น  ซึ่งก๊าซเหล่านี้เป็นก๊าซที่เป็นอันตรายต่อ
ร่างกายหากได้รับในปริมาณที่เข้มข้น 20 ppm – 200 ppm   แม้จะได้รับก๊าซจ านวนไม่มากแต่ถ้ารับเป็นอย่างต่อเนื่อง  ก็อาจจะ
ส่งผลกระทบต่อร่างกายหรืออาจเสียชีวิตได้  ดังนั้นผู้วิจัยได้พัฒนาอุปกรณ์ตรวจจับก๊าชพิษภายในห้องโดยสารรถยนต์  เพื่อส่ง
สัญญาณแจ้งเตือนให้ผู้ที่ใช้รถยนต์ได้รู้ถึงระดับของก๊าชพิษย์ในห้องโดยสารที่มีระดับที่เป็นอัตรายได้   จากการทดลองระบบ
ตรวจวัดก๊าซพิษในรถยนต์โดยการจ าลองสร้างห้องโดยสารสองขนาดคือ 48 ลบ.ซม. และ 27,000 ลบ.ซม. ซึ่งผลการทดลองพบว่า
ห้องโดยสารจ าลองขนาด 48 ลบ.ซม. มีค่าความเข้มข้นของก๊าซพิษมากกว่า  ห้องโดยสารขนาด 27,000 ลบ.ซม. และเมื่อท าการวัด
ค่าความเข้มข้นในห้องโดยสารที่มีความเจือจางของก๊าซน้อย  ผลลัพธ์ที่ได้ออกมาเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  คือสามารถแจ้ง
เตือนปริมาณความเจือจาง และระยะเวลาในการรับก๊าชพิษที่เกิดอัตรายได้  และสามารถแจ้งเตือนได้ทันทีเมื่อปริมาณความเข้มข้น
ของก๊ชพิษถึงขั้นที่ส่งผลอัตรายต่อร่างกาย 
ค ำหลัก: การตรวจวัด, ก๊าชพิษ, รถยนต ์  

Abstract 
This thesis is a study of development kits to detect toxic gases in cars brought by electronics and 

computer technology to good use. In order to create a series of toxic gas detectors that are car users to the 
car with the gas mixture in the car. Such as carbon monoxide carbon dioxide and benzene. These gases are 
gases which danger for the human at a concentration of 20 ppm - 200 ppm. When small amounts of gas, but 
it was for a long time. It will affect the human body to cause death in a short time. Creator have created a 
toxic gas detection in the car to warn motorists to be careful of gas the colorless, odorless. Which gas that 
these not are safe. The test system to detect toxic gases in the car. By creating a replica cabin is double the 
size of 27,000 cc and 48 cc. The experimental results showed. Cabin size model 48 cc is the concentration of 
toxic gases over. Cabin size of 27,000 cc. When measuring the concentration. In the cabin there is a dilution of 
less gas. The result it is the aim of this report. Alerts can be retained for long periods of time in it. And the 
purposes which compares the reference in Appendix C, which was conducted by the manufacturer. 
Keywords: Detection, Toxic Gases, Car.    

1. บทน า
1.1 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ใน

การแก้ ไขปัญ หา  หรือ ใช้ อ านวยความสะดวกภายใน
ชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และปัจจุบันปัญหาการ
เสียชีวิตจากการได้รับก๊าชพิษภายในห้องโดยสารจนท าให้
เสี ยชี วิ ต ใน เวล าหลายปี ที่ ภ ายมามี จ าน วนห ลายราย              
จากสาเหตุที่ได้กล่าวคณะผู้วิจัยจึงได้พัฒนาอุปกรณ์ส าหรับการ
ตรวจวัดก๊าชพิษ[1]  ภายในห้องโดยสารรถยนต์  เพื่อตรวจวัด
และแจ้งเตือนผู้โดยสารให้รู้ถึงระบบก๊าชพิษในห้องโดยสาร  

และระยะเวลาที่จะส่งผลอัตรายต่อร่างกาย  ซึ่งสามารถ
ตรวจวัดปริมาณอากาศที่ปะปนในห้องโดยสาร ได้แก่ คาร์บอน
มอนออกไซด์, คาร์บอนไดออกไซด์ เบนซิน  ซึ่งแก๊สเหล่านี้เป็น
ก๊าซที่ ไร้สี กลิ่น แต่มีความเป็นพิษอย่างร้ายแรง และเป็น
อันตรายร่างกาย[6]  หรืออาจส่งผลให้เสียชิวิตได้ 

1.2 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย พัฒนาอุปกรณ์
ตรวจวัดก๊าชพิษภายในห้องโดยสารรถยนต์ 

1.3 ตัวแปรที่ใช้ในงานวจิัย ทดลองในห้องโดยสาร
ขนาด 48 ลบ.ซม. และ 27,000 ลบ.ซม.  ภายใต้อุณหภูมิห้อง  
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ทดสอบการตรวจวัดการปนเปื่อนของก๊าชพิษในอากาศ  3 ชนิด  
คาร์บอนมอนออกไซด์ , คาร์บอนไดออกไซด์ เบนซิน  และ
ตรวจวัดก๊าชที่เป็นอัตรายต่อมนุษย์ที่ปริมาณ 10 – 1000 ppm 
2. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.1  โมดูล MQ-135  โมดูลตรวจวัดแก๊สที่ เป็น
อันตรายต่อร่างกายมนุษย์[2][3] เช่นแก๊สในกลุ่ม NH3,NOx, 
alcohol, Benzene, CO, CO2 ฯลฯ ท าให้ถูกน ามาใช้ในงาน
ควบคุมสภาพอากาศ, ควบคุมการท างานของเครื่องฟอกอากาศ 

รูปที่ 1 โมดูล MQ-135 
คุณสมบัติโมดูล 

- ชิปหลัก: lm393, เซ็นเซอร์ก๊าซmq-135 
- แรงดันไฟฟ้าปฏิบัติการ: dc5v 
- คู่เอาท์พุทสัญญาณ Analog 
- Output ttl สัญ ญ าณ ที่ ถู กต้องเป็ นระดับต่ า ,( 

เ อ า ท์ พุ ท สั ญ ญ า ณ ต่ า แ ส ง , ซึ่ ง ส า ม า ร ถ เ ข้ า ถึ ง
ไมโครคอนโทรลเลอร์ i/o พอร์ต) 

- เอาท์พุทอนาล็อกเอาท์พุตมีความเข้มข้นที่เพิ่มขึ้น, 
สูงกว่าความเข้มข้น, แรงดันไฟฟ้าที่สูงขึ้น 

- มีความไวสูงและการเลือกที่ดีส าหรับ 
สารประกอบ, น้ ามันเบนซินแผนกของไอ, ควันและก๊าซที่เป็น
อันตรายอื่นๆ 

- มีการใช้งานที่ยาวนานและความเสถียรภาพความ
น่าเชื่อถือ 

- การตอบสนองอย่างรวดเร็วและการคืนลักษณะ 
- ตรวจวัดแก๊สที่ เป็นอันตรายต่อร่างกายมนุษย์ที่

ปริมาณ 10 - 1000ppm 
ปรับสัญญาณออก มา 2 อย่าง คือ TTL โดยการตั้ง ที่

ตัว R ปรับค่า พอค่าความเข้มข้นแก๊ส ถึงค่าที่ตั้งไว้ ก็จะออกมา
เป็นลอจิก (Logic) และสัญญาแอนาลอก (Analog) ออกเป็น
โวลต์ (volt)  ตามค่าความเข้มข้นของ (GAS 0-5V) 

2.2 อาดูอิโน่  นาโน 3.0 (Arduino Nano 3.0) 
นานาโนเป็นบอร์ดขนาดเล็ก   ซึ่ งมีความสามารถในการ
ประมวลผลเทียบเท่า UNO  แต่มีจ านวนอินพุต/เอาท์พุต
(input/output) น้อยกว่าการใช้งานอาจจะต่อกับ Prototype 
Board หรือต่อเชื่อมกับ PCB ที่สร้างขึ้นใช้งานเฉพาะด้านได้  

และเช่นเดียวกับบอร์ด  Arduino รุ่นอื่น    Arduino Nano 
สามารถโปรแกรมได้โดยตรงผ่าน USB port โดย โดยไม่ต้องใช้
อุปกรณ์แยกต่างหากเพื่อ Upload โปรแกรม 

รูปที่ 2 อาดูอิโน่ นาโน 3.0 (Arduino Nano 3.0) 

3. วิธิีการด าเนินการวิจัย
 3.1 การออกแบบอุปกรณ์ตรวจวัดก๊าชพิษ  เป็นการ

ออกแบบชุดอุปกณ์เชื่อมต่อประกอบด้วยบอร์ดประมวลผล 
Arduino Nano 3.0  เชื่อมต่อเข้ากับระบบไฟเลี้ยงวงจรขนาด 
12 โวลต์  และเชื่อต่อกับโมดูล MQ-135 และจอแสดงผลขนาด 
4 x 8 cm โดยมีหลักการท างาน  ดังรูปที่ 3 

รูปที่ 3  ขั้นตอนการท างานของระบบตรวจวัดก๊าซ 
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3.2  วงจรโมดูล MQ-135 Air 

รูปที่ 4  วงจรโมดูล MQ-135 Air 

ออกแบบวงจร MQ-135 Air ต่อจากแหล่งจ่ายไฟ 5 
โวลต์ และต่อสัญญาณจากบอร์ด Arduino nano  ซึ่งเป็นวงจร
การท างานหลักส าหรับการตรวจวัดค่าการเจือปนของสารพิษใน
อากาศ[4][5]  เพื่อหาระดับความเข้มข้นของก๊าชพิษที่จะส่งผล
อัตรายต่อมนุษย์   

4. ผลการวิจัย
ทดสอบการปล่อยก๊าชทั้ง 3 ชนิดได้แก่ คาร์บอนมอน

ออกไซด์, คาร์บอนไดออกไซด์ เบนซิน  ปริมาณระหว่าง 1 – 6 
ppm  ในปริมาตรห้องโดยสาร 2 ขนาด คือ ขนาด 48 ลบ.ซม. 
และ 27,000 ลบ.ซม. ตามล าดับได้ผลการทดลองดังตารางที่ 5  
และ รูปที่ 6 

รูปที่ 5  ทดสอบความถูกต้องการตรวจวัดก๊าชพิษระหว่าง
เครื่องวัดมาตรากับชุดตรวจวัดที่พัฒนาขึ้นในพื้นที่ขนาด  

48  ลบ.ซม. 

รูปที่ 6  ทดสอบความถูกต้องการตรวจวัดก๊าชพิษระหว่าง
เครื่องวัดมาตราฐานกับชุดตรวจวัดที่พัฒนาขึ้นในพื้นที่ขนาด 

27,000 ลบ.ซม. 
จากผลการทดสอบความถูกต้องการตรวจวัดก๊าชพิษ

ระหว่างเครื่องวัดมาตราฐานกับชุดตรวจวัดที่พัฒนาขึ้นในพื้นที่
ขนาด 800 ลบ.ซม.  สามารถให้ความแม่นย่ าที่ 100 เปอร์เซน  
ในขณะที่ทดสอบความถูกต้องการตรวจวัดก๊าชพิษระหว่าง
เครื่องวัดมาตราฐานกับชุดตรวจวัดที่พัฒนาขึ้นในพื้นที่ขนาด 
27,000 ลบ.ซม. มีความคลาดเคลื่อนในการตรวจวัดค่า
คาร์บอนมอนด็อกไซร์ท่ี 0.1 

จากนั้นท าการทดลองการแจ้งเตือนเมื่อปริมาณการ
ก๊าชพิษมากว่า 5 ppm  ผลปรากฎว่าอุปกรณ์ตรวจวัดก๊าชพิษ
ภายในรถยนต์สามารถแจ้งเตือนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และ
ถูกต้อง  ดังตารางที่ 1 

ตารางท่ี 1 การแจ้งเตือนก๊าชพิษที่มีอัตรายต่อร่างกาย 
Gas type ppm testppm actual error siren

carbon monoxide 5.2 5.1 0.1 yes

carbon dioxide 5.2 5.1 0 yes

benzene 5.2 5.1 0 yes

หลังการการทดลองชุดอุปกรณ์ตรวจวัดก๊าชพิษ  และ
พัฒนาเสร็จสมบูรณ์จะได้ดังรูปที่ 7 

รูปที่ 7 อุปกรณ์ตรวจวัดก๊าชพิษภายในห้องโดยสารรถยนต์ 
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5. บทสรุป
งานวิจัยนี้ได้อุปกรณ์ตรวจวัดก๊าชพิษภายในห้อง

โดยสารรถยนต์   ซึ่งผลการด าเนินงานวิจัยพบว่ามีความ
คลาดเคลื่อนในการตรวจวัดค่าคาร์บอนมอนด็อกไซร์ที่ 0.1  ซึ่ง
แสดงว่าอุปกรณ์ตรวจวัดก๊าชพิษมีความแม่นย่ า และถูกต้องสูง  
ซึ่งสามารถน าไปใช้ติดตั้งภายในห้องโดยสารเพื่อแจ้งเตือน
ปริมาณก๊าชพิษที่เป็นอัตรายต่อร่างการได้ป็นมีประสิทธิภาพ 
ซึ่งข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยต่อในอนาคตนั้นอาจน าเทคนิค
การการออกแบบชุดอุปกรณ์ที่สามารถติดตั้งภายในคอนโซน
ของรถได้  เพ่ือความสะดวกและเป็นระเบียบต่อไป 
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บทคัดยอ 
งานวิจัยนี้เปนศึกษาและพัฒนาชุดจําลองสําหรับการคัดแยกวัตถุตามขนาดน้ําหนักอัตโนมัติดวยโหลดเซลลที่สามารถ

ปฏิบัติงานไดตามการออกแบบใหแยกขนาดน้ําหนักของวัตถุทุกชนิดตามสายพานลําเลียง ซึ่งเคลื่อนยายวัตถุไปยังถาดรองรับที่

กําหนดไว โดยอาศัยการควบคุมของไมโครคอนโทรลเลอรอัตโนมัติ ใชตัวตรวจจับน้ําหนักแบบโหลดเซลลโดยอานคาปริมาณ

น้ําหนักของวัตถุเขามาแปลผลเปนสัญญาณไฟฟาที่แตกตางกันตามแตละขนาดน้ําหนักของวัตถุและไมโครคอนโทรลเลอรทําการ

ประมวลผลเพื่อควบคุมใหสเต็ปเปอรมอเตอรทําการปดหรือเปดประตูใหวัตถุไหลเขาถาดที่กําหนดจํานวน 3 ชองคือน้ําหนักขนาด

วัตถุนอย กลางและใหญ ซึ่งเงื่อนไขการทํางานคือสเต็ปเปอรมอเตอรตัวที ่1 เปดประตูออก 130 องศา จะเปนการเลือกนํ้าหนักวัตถุ

ขนาดใหญ แตถาสเต็ปเปอรมอเตอรตัวท่ี 1 ไมทํางานและตัวท่ี 2 เปดประตูออก 98 องศา จะเปนการเลือกนํ้าหนักวัตถุขนาดกลาง 

ถาสเต็ปเปอรมอเตอรทั้งสองไมทํางาน ผลลัพธคือเปนการเลือกนํ้าหนักวัตถขุนาดเล็ก 

จากผลการวิจัยชุดจําลองสําหรับการคัดแยกวัตถุตามขนาดน้ําหนักอัตโนมัติดวยโหลดเซลลพบวาสามารถคัดแยกขนาด

น้ําหนักวัตถุเล็ก กลางและใหญ โดยเวลาเฉลี่ยของวัตถุที่ทดสอบปรากฏวาเวลาเฉลี่ยของการคัดแยกวัตถุน้ําหนักนอย ปานกลาง

และมากเทากับ 14.34 14.68 และ 15.30 วินาทีตามลําดับ และสามารถเคลื่อนท่ีลงตําแหนงท่ีกําหนดไดถูกตอง  

คําหลัก: การคัดแยกวัตถ ุ, การแยกขนาดน้ําหนักวัตถุอัตโนมัต ิ, โหลดเซลล  

การประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสกลนคร ครั้งที่ 1 

17 – 19 พฤษภาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

A-156



Abstract 

This research is educated and developed the model for automatic weight classification of objects with 

load cell. It can be operated according to the design in order to separate the weight of all kinds of objects 

along the conveyor belt to the defined tray by the control of the microcontroller automatically. Load cell 

was used for the object detection by reading the amount of the objects' weight, after that converted into an 

electrical signal for each different weight and then microcontroller process to control the stepper motor by 

closing or opening the door. The tray was designed to into 3 slots for the objects such as light weight, 

medium weight and heavy weight on condition that the operation of two stepper motors. If the one is 

rotated clockwise 130 degrees to select the heavy weight objects, if the other one is rotated clockwise 98 

degrees to select the medium weight objects and if both ones are stopped then the light weight objects are 

selected instead. 

From the result, it can be shown that the average classifying time of the testing objects is 14.34, 14.68 

and 15.30 seconds for light weight, medium weight and heavy weight respectively and the classification of 

objects with high accuracy. 

Keywords: Classified objects , Automatic weight classification of objects , Load cell.  

1. บทนํา

จากที่ไดศึกษาระบบการขนถายวัตถุและอุปกรณใน

โรงงานอุตสาหกรรมซึ่งใชระบบสายพานลําเลียงวัตถุ จาก

สถานีตนทางไปยังสถานีปลายทางแทนการเคลื่อนยายวัตถุดวย

คน เพราะมีความสะดวกหลายอยางในเรื่องความตอเนื่องการ

ทํางาน ความเร็วสม่ําเสมอของวัตถุที่ใชในการเคลื่อนยายใน

โรงงานอุตสาหกรรมงานดานการตรวจสอบสินคาเพื่อใหไดมา

ซึ่งคุณภาพของผลิตภัณฑ[1] ซึ่งการตรวจสอบเริ่มมีความนิยม

สูงขึ้นเรื่อยๆ นับตั้งแตโรงงานผลิตอาหาร โรงงานผลิตปุยและ

โรงงานคัดแยกผลไม เหลานี้เปนตน 

ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงไดมีแนวคิดที่จะทําการวิจัยสราง

โมเดล (Model) หรือชุดจําลองสําหรับการคัดแยกวัตถุตาม

ขนาดน้ําหนักอัตโนมัติดวยโหลดเซลลตามสายพานลําเลียง ซึ่ง 

มุงเนนที่การตรวจสอบขนาดน้ําหนักวัตถุ โดยทําการสราง

ระบบฮารดแวรที่มีลักษณะการทํางานใกลเคียงกันกับที่ใชใน

โรงงานอุตสาหกรรม การดําเนินงานประกอบไปดวยการออก 

แบบและสรางชุดสายพานลําเลียง[2] การสรางโปรแกรม 

ควบคุมการทํางาน[3] โดยหลักการทํางานอาศัยโหลดเซลล 

(Load cell)[4] เปนตัวตรวจเช็คขนาดน้ําหนักวัตถุนอย ปาน

กลางและมาก เพื่อสั่งใหชุดคัดแยกวัตถุทํางาน และงานวิจัยนี้

ยังสามารถนําไปใชเปนแนวทางกับโรงงานอุตสาหกรรม

ประเภทงานแยกวัตถุในรายการผลิตเพื่อจําแนกขนาดน้ําหนัก

วัตถุไดตามที่โปรแกรมสั่งงานและสามารถนําไปใชในโรงงาน 

ผลิตอาหาร โรงงานผลิตปุย โรงงานคัดแยกผลไม รวมถึงระบบ

การเคลื่อนท่ีอัตโนมัติอื่นๆ ทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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2. วิธีดําเนินการและออกแบบ

2.1 การออกแบบโครงสราง 

จากรูปที่ 1 ทําการออกแบบตัวสายพานลําเลียง

กําหนดความยาวที่ 200 เซนติเมตร กวาง

ความสูงที ่30 เซนติเมตร ถาดที่รองรับวัตถุแบงออกเปน

ชองขวามือสุดสําหรับวัตถุที่มีน้ําหนักนอย

ที่มีขนาดปานกลางและชองซายมือสุดสําหรับวัตถุที่มีขนาดใหญ

ตัวถาดมีความกวาง 45 เซนติเมตร ยาว

10 เซนติเมตร  แตละชองของตัวถาดมีความกวางชองละ

เซนติเมตร ประตูปด-เปดที่ใชแยกวัตถุควบคุมดวยสเต็ปเปอร

มอเตอรจํานวน 2 ตัวทําจากพลาสติกที่มีความกวาง

เซนติเมตร ยาว 14 เซนติเมตร สเต็ปเปอรมอเตอรตัวที่

กําหนดใหหมุนตามเข็มนาฬิกาเพื่อเปดประตูออกที่

และตัวที ่2 กําหนดใหหมุนตามเข็มนาฬิกาเพื่อเปดประตูออกที่

98 องศา ขางบนสายพานลําเลียงจะมีแทนวางโหลดเซลล

สําหรับชั่งน้ําหนักวัตถุออกแบบใหมีความกวาง

ยาวที่ 18 เซนติเมตร การขับเคลื่อนสายพานลําลียงใช

มอเตอรขนาด  1 แรงมา และโครงสรางโดยสวนใหญเปน

อลูมิเนียมที่มีความหนา 1 มิลลิเมตร ซึ่งการคํานวณหาขนาด

กําลังของมอเตอรโดยใชสมการที่ (1), (2) 

ขนาดน้ําหนักรวมของโครงสรางท้ังหมดโดยใชสมการที่

[5, 6] 

r.FT 

60
NT2  P 

g.MF    

ติ

อีสาน วิทยาเขตสกลนคร

รูปที่ 1 โครงสรางและรูปใชงานจริง 

ทําการออกแบบตัวสายพานลําเลียง โดย 

กวาง 18 เซนติเมตรและ

ถาดที่รองรับวัตถุแบงออกเปน 3 ชอง 

ชองขวามือสุดสําหรับวัตถุที่มีน้ําหนักนอย ตรงกลางสําหรับวัตถุ

ที่มีขนาดปานกลางและชองซายมือสุดสําหรับวัตถุที่มีขนาดใหญ 

ยาว 60 เซนติเมตรและสูง 

แตละชองของตัวถาดมีความกวางชองละ 15 

เปดที่ใชแยกวัตถุควบคุมดวยสเต็ปเปอร

ตัวทําจากพลาสติกที่มีความกวาง 10 

สเต็ปเปอรมอเตอรตัวที่ 1 

กําหนดใหหมุนตามเข็มนาฬิกาเพื่อเปดประตูออกที่ 130 องศา 

กําหนดใหหมุนตามเข็มนาฬิกาเพื่อเปดประตูออกที ่

ายพานลําเลียงจะมีแทนวางโหลดเซลล

สําหรับชั่งน้ําหนักวัตถุออกแบบใหมีความกวาง 12 เซนติเมตร 

การขับเคลื่อนสายพานลําลียงใช DC 

และโครงสรางโดยสวนใหญเปน

ซึ่งการคํานวณหาขนาด

1), (2) และการคํานวณหา

ขนาดน้ําหนักรวมของโครงสรางท้ังหมดโดยใชสมการที ่(3)  

 (1) 

  (2) 

 (3) 

เมื่อ F  คือ แรงกดนิวตัน 

M  คือ มวลกิโลกรัม 

g  คือ คาแรงโนมถวงของโลก

r  รัศมีเปนเซนติเมตร

N  จํานวนรอบของมอเตอร

และในรูปที่ 2 เมื่อวางวัตถุลงบนแทนของโหลดเซลล

และจะทําการอานคาน้ําหนักแลวสงสัญญาณไปยังไมโครคอน

โทรล เลอร[7, 8] เพื่อทําการประมวลผลขอมูลโดยแปลง

สัญญาณอนาล็อกไปเปนดิจิตอล โดยกําหนดชวงสัญญาณไฟฟา

ออกเปน 3 ชวงตามขนาดน้ําหนักของวัตถุ

เปอรมอเตอรตัวที่ 1 หรือ 2 ทํางานตามที่กําหนด

วัตถุจะเคลื่อนลงไปตามชองที่กําหนดและจะถูกเก็บไวที่ถาด

รองรับแตละอัน 

 (N) 

 (Kg) 

คาแรงโนมถวงของโลก (9.81 m/s2) 

รัศมีเปนเซนติเมตร (cm) 

จํานวนรอบของมอเตอร (rpm) 

มื่อวางวัตถุลงบนแทนของโหลดเซลล

และจะทําการอานคาน้ําหนักแลวสงสัญญาณไปยังไมโครคอน

เพื่อทําการประมวลผลขอมูลโดยแปลง

โดยกําหนดชวงสัญญาณไฟฟา

ชวงตามขนาดน้ําหนักของวัตถุ จากนั้นสั่งใหสเต็ป

ทํางานตามที่กําหนด และสุดทาย

วัตถุจะเคลื่อนลงไปตามชองที่กําหนดและจะถูกเก็บไวที่ถาด
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รูปที่

จากรูปที่ 3 เริ่มจากอานคาน้ําหนักของวัตถุเขามาแลว

นําไปเก็บท่ีตัวแปร A ทําการเปรียบเทียบน้ําหนักของวัตถุแตละ

ชวง ถามีคานอยกวา 150 กรัมแสดงวาวัตถุนั้นมีน้ําหนักนอยให

เคลื่อนวัตถุลงชองขวามือสุดและ สเต็ปเปอรมอเตอร

ไมทํางานทั้ง 2 ตัว ถาอานคาน้ําหนักของวัตถุที่ชวงระหวาง

150-350 กรัม แสดงวาวัตถุมีน้ําหนักปานกลางใหเคลื่อนวัตถุ

ลงชองตรงกลาง โดยไมโครคอนโทรลเลอรสั่งงานใหสเต็ปเปอร

มอเตอรตัวที่ 1 หมุนตามเข็มเพื่อเปดประตู

130 องศา และถาอานคาน้ําหนักของวัตถุที่ชวงระหวาง

500 กรัม แสดงวาวัตถุมีน้ําหนักมากใหเคลื่อนวัตถุลงชองตรง

ติ

อีสาน วิทยาเขตสกลนคร

รูปที ่2 บล็อกไดอะแกรมการทํางานของชุดจําลอง

รูปที ่3 ผังงานโปรแกรมการทํางานของชุดจําลอง 

เริ่มจากอานคาน้ําหนักของวัตถุเขามาแลว

ทําการเปรียบเทียบน้ําหนักของวัตถุแตละ

กรัมแสดงวาวัตถุนั้นมีน้ําหนักนอยให

สเต็ปเปอรมอเตอรขณะนี้ยัง

ถาอานคาน้ําหนักของวัตถุที่ชวงระหวาง 

แสดงวาวัตถุมีน้ําหนักปานกลางใหเคลื่อนวัตถุ

เลอรสั่งงานใหสเต็ปเปอร

หมุนตามเข็มเพื่อเปดประตูที่ 2 ใหกางออก 

และถาอานคาน้ําหนักของวัตถุที่ชวงระหวาง 151-

แสดงวาวัตถุมีน้ําหนักมากใหเคลื่อนวัตถุลงชองตรง 

ซายมือสุด โดยไมโครคอนโทรลเลอรสั่งงานใหสเต็ปเปอร

มอเตอรตัวท่ี 2 หมุนตามเข็มเพื่อเปดประตูที่

องศา 

3. ผลการทดลอง

ในการทดลองเริ่มจากนําวัตถุมา

วางของโหลดเซลล เพื่อใหโหลดเซลล

ปลอยใหเคลื่อนท่ีไปตามสายพานเพื่อใหตกลงตามชองที่กําหนด

นั่นคือเวลาทั้งหมดใน 1 รอบการทํางานของวัตถุ

ผลตามตารางที ่1  

โดยไมโครคอนโทรลเลอรสั่งงานใหสเต็ปเปอร

หมุนตามเข็มเพื่อเปดประตูที่ 1 ใหกางออก 98 

ในการทดลองเริ่มจากนําวัตถุมาวางตรงตําแหนงแทน

เพื่อใหโหลดเซลลอานคา จากนั้นวัตถุจะถูก

ปลอยใหเคลื่อนท่ีไปตามสายพานเพื่อใหตกลงตามชองที่กําหนด 

รอบการทํางานของวัตถุ 1 ชิ้น แสดง 
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ตารางที่ 1 แสดงการแยกขนาดน้าํหนักของวัตถุแตละอัน 

No. 

Heavy Weight Objects Medium Weight Objects Light Weight Objects 

Time 

(Seconds) 

Classification 

Of  Objects 

Time 

(Seconds) 

Classification 

Of  Objects 

Time 

(Seconds) 

Classification 

Of  Objects 

1 15.45 Correctly 14.45 Correctly 14.15 Correctly 

2 15.30 Correctly 14.56 Correctly 14.20 Correctly 

3 15.42 Correctly 14.73 Correctly 14.31 Correctly 

4 15.63 Correctly 14.34 Correctly 14.45 Correctly 

5 15.45 Correctly 14.68 Correctly 14.37 Correctly 

6 15.03 Correctly 14.75 Correctly 14.26 Correctly 

7 14.98 Correctly 14.84 Correctly 14.47 Correctly 

8 15.11 Correctly 14.67 Correctly 14.51 Correctly 

9 15.12 Correctly 14.88 Correctly 14.34 Correctly 

10 15.52 Correctly 14.92 Correctly 14.35 Correctly 

mean 15.30 Correctly 14.68 Correctly 14.34 Correctly 

รูปที ่4 กราฟเปรียบเทียบเวลาที่ใชแยกขนาดน้ําหนักวัตถุแตละชิ้น 

จากตารางท่ี 1 ไดทําการทดลองจํานวน 10 ครั้งของแต

ละขนาดวัตถุ ซึ่งมันสามารถทําการคัดแยกวัตถุน้ําหนักนอยได

คาเฉลี่ย 14.34 วินาที น้ําหนักปานกลางไดคาเฉลี่ย 14.68 

วินาทีและน้ําหนักมากไดคาเฉลี่ย 15.30 วินาที และวัตถุ

สามารถเคลื่อนที่ลงตําแหนงที่กําหนดไดอยางถูกตอง และ

ขนาดของวัตถุไมมีผลตอความเร็วมากนัก 

4. สรุปผลการทดลอง

ผลการทดลองการทํางานของเครื่องคัดแยกวัตถุตาม

ขนาดน้ําหนักอัตโนมัติดวยโหลดเซลลพบวาสามารถคัดแยก

วัตถุที่มีที่มีน้ําหนักนอย ปานกลางและมากไดถูกตองแมนยํา 

และสามารถเคลื่อนที่ลงตําแหนงที่กําหนดไดถูกตอง คําสั่งการ

ทํางานของโปรแกรมสามารถทํางานไดตามที่กําหนด โดยทั่วไป 
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ใน 1 รอบการทํางานจะพบเวลาเฉลี่ยของการคัดแยกวัตถุ

น้ําหนักนอย ปานกลางและมากเทากับ 14.34 14.68 และ 

15.30 วินาที ตามลําดับ และคาเฉลี่ยโดยรวมทั้งหมดของ

ตารางคือ 14.77 วินาที 

เมื่อทําการเปรียบเทียบระหวางแรงงานคนกับการใช

เครื่องคัดแยกวัตถุตามขนาดน้ําหนักอัตโนมัติดวยโหลดเซลลจะ

พบวาการคัดแยกวัตถุเปนไปไดงายถูกตองแมนยําและทํางานได

อยางตอเนื่อง ซึ่งมันสามารถเพิ่มผลผลิต การควบคุมคุณภาพ

และทําใหสถานประกอบการมีผลกําไรเพิ่มขึ้น 
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การปลูกมะเขือเทศราชินีแบบไฮโดรโปนิกส์ควบคุมโดยไมโครคอนโทรลเลอร์ 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างระบบควบคุมการปลูกมะเขือเทศราชินีแบบไฮโดรโปนิกส์โดยไมโครคอนโทรลเลอร์ ที่

ออกแบบมาให้มีความสามารถในการควบคุมการปลูกมะเขือเทศราชินี ในสภาวะที่สามารถควบคุมสภาพแวดล้อม ซึ่งช่วยในงาน
เกษตรกรรมให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดระบบที่ออกแบบมาสามารถควบคุมส าหรับโรงเรือนแบบเปิดโดยแสดงอุณหภูมิและความชื้น
ตามที่โมดูลตรวจสอบได้ แล้วแสดงออกทางหน้าจอ LCD จากการทดลองพบว่าระบบที่สร้างขึ้น สามารถใช้งานได้จริงด้วยระบบ
ควบคุมการปลูกมะเขือเทศราชินีแบบไฮโดรโปนิกส์โดย ไมโครคอนโทรลเลอร์ที่สร้างขึ้นมานั้นสามารถท าตามวัตถุประสงค์และ
เป็นไปตามขอบเขตที่ก าหนดไว้ โดยได้ผลมะเขือเทศที่สวยไม่มีแมลงรบกวน ได้จ านวนผลมะเขือเทศต่อต้นมากกว่าปลูกบนดินทั่วไป 
ระบบน้ าไหลเวียนอัตโนมัติ 24 ชั่วโมง ระบบสามารถแสดงอุณหภูมิและความชื้นในอากาศผ่านจอ LCD 

ค ำหลัก: ไฮโดรโปนิกส์, ไมโครคอนโทรลเลอร์, มะเขือเทศราชินี 

Abstract 
This paper aims to create a cherry tomato growth control system in hydroponics by 

microcontroller which designed to ability for the environmental control of a cherry tomato growth in 
hydroponics, which help  for maximize efficiency of agriculture the system was designed for the open house 
plant control. The temperature and humidity check out the module then expression LCD screen. The results 
showed that the system was built. It can actually work the intelligent control systems of agriculture that build 
up that can follow the objectives and accordance with a defined scopes. The tomato is beautiful, no pests. 
The number of tomatoes per tree is higher than that of the common soil. Automatic water flow 24 hours, the 
system can display the temperature and humidity in the air through the LCD. 
Keywords: Hydroponics, Microcontroller, Cherry tomato 

1. บทน า
ในปัจจุบันมนุษย์เรานั้นหันมาดูแลสุขภาพกันมากขึ้น 

สาเหตุมาจากปัญหาด้านสุขภาพเรื้อรังจากการบริโภคอาหารที่
ไม่เหมาะสม จึงท าให้มนุษย์นั้นหันมาบริโภคผักและผลไม้เพื่อ
ดูแลสุขภาพอีกทั้งยังสามารถท าให้อายุยืนขึ้นปราศจากโรค
ต่างๆ ที่ เกิดจาการบริโภคอาหารที่ ไม่เหมาะสม ซึ่งผักที่มี
คุณประโยชน์ที่ส าคัญอีกชนิดหนึ่งคือ มะเขือเทศราชินีมะเขือ
เทศราชินีเป็นผักที่ช่วยบ ารุงผิว ลดริ้วรอย รักษาสิว สมานผิว 
ช่วยให้ผิวเต่งตึง จะใช้น้ ามะเขือเทศทาพอกหน้า หรือใช้มะเขือ

เทศสุกฝานบางๆ ปะบนใบหน้าแล้วล้างออกด้วยน้ าสะอาด จะ
ช่วยให้ผิวหน้าอ่อนนุ่ม มะเขือเทศราชินียังมีฤทธิ์ขับปัสสาวะ จึง
สามารถใช้ลดอาการความดันเลือดสูงได้บ ารุงสายตาเนื่องจากมี
วิตามินเอสูง และลดอัตราเสี่ยงในการเกิดมะเร็งต่อมลูกหมาก
และโรคหลอดเลือดหัวใจอีกทั้งยังเป็นผักเศรษฐกิจ ที่มีราคา
ค่อนข้างสูงและยังมีความต้องการในการบริโภคกันเป็นจ านวน
มาก ผู้จัดท าจึงมีแนวคิดระบบควบคุมการปลูกมะเขือเทศราชินี
แบบไฮโดรโปนิกส์ด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ ซึ่งมะเขือเทศ
ราชินีเป็นผักที่มีราคาสูง และเป็นพืชเศรษฐกิจ สามารถสร้าง
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รายได้ให้เกษตรกร ดังนั้น เพื่อช่วยอ านวยความสะดวกในการ
ท าการเกษตรโดยระบบดังกล่าวมีความสามารถในการควบคุม
การปลูกมะเขือเทศราชินีในโรงเรือนระบบเปิดหรือการปลูกพืช
เกษตรในสภาวะควบคุมสภาพแวดล้อมซึ่งจะช่วยเกษตรกรให้
ได้ผลผลิตที่มีปริมาณเพิ่มมากขึ้น [1] 

2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อสร้างและออกแบบการควบคุมอุณหภูมิและ

ความชื้นมะเขือเทศราชินีในโรงเรือนแบบเปิด  
2.2 เพื่อน าเทคโนโลยีสมัยใหม่ประยุกต์ใช้ในงาน
เกษตรกรรม 
2.3 เพื่อพัฒนาการปลูกมะเขือเทศราชินีแบบไฮโดร
โปนิกส์ 

3. ขอบเขตของงาน
3.1 สร้างและออกแบบระบบควบคุมส าหรับโรงเรือน 

โด ย ค ว บ คุ ม อุ ณ ห ภู มิ แ ล ะ ค ว า ม ชื้ น ใน อ าก าศ  ด้ ว ย
ไมโครคอนโทรลเลอร์ 

3.2 ได้ผลมะเขือเทศทีส่วยไม่มีแมลงรบกวน 
3.3 ได้จ านวนผลมะเขือเทศต่อต้นมากกว่าปลูกบน

ดินทั่วไป 
3.4 ระบบน้ าไหลเวียนอัตโนมัติ 24 ชั่วโมง 
3.5 ระบบสามารถแสดงอุณหภูมิและความชื้นใน

อากาศผ่านจอ LCD 
3.6 ขนาดของโรงเรือน กว้าง 150 ซม. ยาว 300 ซม. 

สูง 200 ซม. 
3.7 ขนาดของท่อ P.V.C ที่ใช้ท ารางเพาะปลูก ขนาด 

2.5 นิ้ว ยาว 180 ซม. 
3.8 ระยะห่างของล าต้นมะเขือเทศราชินี 40 ซม. 
3.9 รางเพาะปลูกสามารถปลูกต้นมะเขือเทศราชินีได้ 

8 ต้น 

4. การทดลองการท างานระบบควบคุมการปลูกมะเขือเทศ
ราชินีแบบไฮโดรโปนิกส์โดยไมโครคอนโทรลเลอร์ 

ในการทดลองการท างานของระบบควบคุมการปลูก
มะเขือเทศราชินีแบบไฮโดรโปนิกส์โดยไมโครคอนโทรลเลอร์  
อุณหภูมิกลางวันที่ เหมาะสมอยู่ที่ ระหว่าง 25 - 30 องศา
เซลเซียส [3] โดยจะมีการทดลองว่าระบบจะท างานตามที่ตั้งไว้
ในโปรแกรมหรือไม่ และท าการทดลองโดยการใช้งานจริงใน
ระบบควบคุมการปลูกมะเขือเทศราชินีแบบไฮโดรโปนิกส์โดย
ไมโครคอนโทรลเลอร์ ตั้งแต่วันที่ 23.ตุลาคม 2559 เป็นเวลา 
120.วัน  ระบบควบคุมที่ สร้างขึ้นมานั้ นสามารถท าตาม
วัตถุประสงค์และเป็นไปตามขอบเขตการท างานหรือไม่ซ่ึงการ 

ท างานของระบบมีดังนี้ 
ขั้นตอนที่ 1  

เมื่อมีอุณหภูมิในโรงเรือนมากกว่าหรือเท่ากับ 30 
องศาเซลเซียส หัวพ่นหมอกจะท างาน ท าให้อุณหภูมิลดต่ าลง 

เมื่อมีอุณหภูมิในโรงเรือนน้อยกว่า 30 องศา หัวพ่น
หมอกจะไม่ท างาน 
ขั้นตอนที่ 2 

เมื่อความชื้นสัมพัทธ์ในโรงเรือนมากกว่าหรือเท่ากับ 
60 เปอร์เซ็นต์ พัดลมจะท างานเป่าความชื้นสัมพัทธ์ในโรงเรือน
ให้ลดต่ าลง  

เมื่ อความชื้ น สั มพั ท ธ์ ใน โรงเรือนน้ อยกว่ า  60 
เปอร์เซ็นต์ พัดลมจะไม่ท างาน [2] 

                           

               

c c

220V AC 5,12 VDC

                 

รูปที่ 1 การน าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ประกอบเข้าด้วยกัน [5] 

การประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสกลนคร ครั้งที่ 1 

17 – 19 พฤษภาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

A-163



รูปที่ 2 การติดตั้งวงจรอิเล็กทรอนิกส์ในโรงเรือน 
4.1 การเจริญเติบโตของมะเขือเทศราชินี 
ระยะเวลา 120 วัน คิดเป็น 100% มีการเจริญเติบโต

ดังนี้ 

รูปที่ 3 น าต้นกลา้ลงในลางปลูกไฮโดรโปนิกส์ คิดเป็น 22% มี
อายุ 27 วัน

รูปที่ 4 พืชเริ่มออกดอกพร้อมที่จะผสมเกสรคิดเป็น 52 % มี
อายุ 62 วัน

รูปที่ 5 พืชติดผลการเจริญเติบโตคิดเป็น 68 % มีอายุ 82 วัน 

รูปที่ 6 การเจริญเติบโตของผลคิดเป็น 88 % มีอายุ 106 วัน 

5. ผลการทดลองการเจริญเติบโตของมะเขือเทศราชินี
การเจริญ เติบโตของมะเขือเทศราชินีที่ปลูกใน

โรงเรือนแบบเปิดโดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ในการควบคุม
อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์จากการเก็บผลการเจริญเติบโต
ของมะเขือเทศราชินี ในระยะเวลา 120 วันผลออกมาได้ตาม
กราฟที่แสดงดังนี้ [4] 

ตารางที่ 1 อธิบายการเก็บผลการเจริญเติบโตของมะเขือเทศ
ราชินีในระยะเวลา 120 วัน
วัน/ เดือน/ ป ี ระยะการ

เติบโต 
เปอร ์
เซ็นต ์

การสังเกตและเก็บผล 

25/10/2559 เพาะพันธุ์ต้น
กล้าจนถึงน า
ต้นกล้าลงราง
เพาะปลูก 

0-22% อยู่ ในช่วงเพาะเมล็ด
จากนั้นสังเกตและเก็บ
ผลได้ทราบว่ามะเขือ
เท ศ ร า ชิ นี ไ ด้ มี ก า ร
เจริญเติบโตอย่างดี เริ่ม
แตกใบอ่อนและจ านวน
ใบเพิ่มขึ้นและงาม 
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23/12/2559 ต้น
เจริญเติบโต 
60 วัน เริ่ม
ออกดอก 

50% 
มะเขือเทศราชินี ได้มี
การเจริญ-เติบโตอย่าง
ดี แตกกิ่งและเริ่มออก
ดอกทุกก่ิงก้าน 

25/12/2559 พืชออกดอก
พร้อมที่จะ 
ผสมเกสร 

52% 
มะเขือเทศราชินีได้ออก
ดอกพร้อมที่ จะผสม
เกสรเพื่อให้ดอกติดผล 
มี กิ่ ง ก้ า น ที่ แ ข็ ง แ ร ง 
หลายกิ่งก้านพร้อมออก
ดอกทุกก่ิงก้าน 

14/01/2560 พืชติดผล 
68% 

มะเขือเทศราชินีได้เริ่ม
ติดผลซึ่งจะมีผลเล็กๆ
อยู่ใต้ดอกจ านวนติดผล
หลายลูกจากการออก
ดอกคิดเป็นเปอร์เซ็นต์
การติดผล 90% 

7/02/2560 การ
เจริญเติบโต
ของผล 88% 

มะเขือเทศราชินี ได้มี
ก า รติ ด ผ ล  ผ ล ข อ ง
มะเขือเทศราชินีลูกโต
และเริ่มแก่โดยที่ลูกไม่
หลุดร่วง 

21/02/2560 เก็บเกี่ยว
ผลผลิต 

100% เก็บเกี่ยวผลผลิตตาม
จ านวนที่ดอกติดผล 

ตารางท่ี 2 การเก็บผลการปลูกมะเขือเทศราชินีแบบไฮโดรโป 
นิกส์โดยไมโครคอนโทรลเลอร์ในระยะที่ 1 

ตารางท่ี 3 การเก็บผลการปลูกมะเขือเทศราชินีแบบไฮโดรโป
นิกส์โดยไมโครคอนโทรลเลอร์ ในระยะที่ 2 

วันที่ เวลา 

ล าดับ 
การเจริญ 
เติบโต 

ความสูง 
ล าต้น 

จ านวน
ใบ 

ความ
กว้าง
ใบ 

ความ
ยาวใบ 

1 
8.00 
น. 

เพาะเมล็ด - - - - 

2 
8.00 
น. 

สังเกต
เมล็ด 

- - - - 

4 
8.00 
น. 

สังเกต
เมล็ด 

- - - - 

7 
8.00 
น. 

เมล็ดเริ่ม
งอก 

0.5 ซม. 1-2 - - 

10 
8.00 
น. 

ต้นอ่อน 3 ซม. 2 - - 

13 
8.00 
น. 

ต้นอ่อน 4 ซม. 2 - - 

16 
8.00 
น. 

ต้นกล้า 5 ซม. 4-5 
0.5 
ซม. 

1 ซม. 

19 
8.00 
น. 

ต้นกล้า 6 ซม. 4-5 
0.5 
ซม. 

1 ซม. 

21 
8.00 
น. 

ต้นกล้า 8 ซม. 7-8 1 ซม. 2 ซม. 

24 
8.00 
น. 

ต้นกล้า
พร้อมปลูก 

10 ซม. 
มีใบจริง 
8-10 ใบ 

1.5 
ซม. 

3 ซม. 

วันที่ เวลา 
ล า 
ดับ 
ต้น 

ความ
สูงของ 
ล าต้น 

จ านวน
ของใบ 

ความ
กว้าง
ของใบ 

ความ
ยาว
ของ
ใบ 

27 
8.00
น. 

1 
11 
ซม. 

10-12 
1.5 
ซม. 

3 
ซม. 

8.00
น. 

2 
11.5 
ซม. 

11-12 
1.5 
ซม. 

3 
ซม. 

8.00
น. 

3 
11.5 
ซม. 

11-12 
1.5 
ซม. 

3 
ซม. 

8.00
น. 

4 
11 
ซม. 

10-12 
1.5 
ซม. 

3 
ซม. 

8.00
น. 

5 
11 
ซม. 

10-12 
1.5 
ซม. 

3 
ซม. 

8.00
น. 

6 
11 
ซม. 

10-12 
1.5 
ซม. 

3 
ซม. 

8.00
น. 

7 
11 
ซม. 

10-12 
1.5 
ซม. 

3 
ซม. 

8.00
น. 

8 
12 
ซม. 

11-12 
1.5 
ซม. 

3 
ซม. 

30 
8.00
น. 

1 
12 
ซม. 

12-15 2 ซม. 
3.5 
ซม. 

8.00
น. 

2 
12.5 
ซม. 

12-15 2 ซม. 
4 

ซม. 
8.00
น. 

3 
12.5 
ซม. 

12-15 2 ซม. 
4 

ซม. 
8.00
น. 

4 
12 
ซม. 

12-15 2 ซม. 
3.5 
ซม. 

8.00
น. 

5 
12 
ซม. 

12-15 2 ซม. 
3.5 
ซม. 

8.00
น. 

6 
12 
ซม. 

12-15 2 ซม. 
3.5 
ซม. 

8.00
น. 

7 
12 
ซม. 

12-15 2 ซม. 
3.5 
ซม. 

8.00
น. 

8 
13 
ซม. 

12-15 2 ซม. 
4 

ซม. 
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ตารางท่ี 4 การเก็บผลการปลูกมะเขือเทศราชินีแบบไฮโดรโป
นิกส์โดยไมโครคอนโทรลเลอร์ ในระยะที่ 3 

การเก็บผลมะเขือเทศราชินีจ านวนผลต่อ 1 ต้น ได้
จ านวน 4.5 กก. จะมากกว่าการปลูกมะเขือเทศแบบบนดิน
ทั่วไป ซึ่งการปลูกมะเขือเทศแบบบนดินทั่วไปจะได้เฉลี่ยจ านวน
ผลต่อ 1 ต้นได้ ประมาณ 3-4 กก. 

6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
6.1 ได้รู้เกี่ยวกับการให้น้ าและปุ๋ยโดยระบบไฮโดรโป

นิกส์ส าหรับมะเขอืเทศราชินี 
6.2 สามารถน า เทค โน โลยีสมั ย ใหม่ ใช้ ใน งาน

เกษตรกรรมได ้
6.3 สามารถประกอบอาชีพ และ ปลูกขายได้จริง 
6.4 สามารถป้องกันศัตรูพืชได้ 
6.5 สามารถลดเวลาและคนดูแลรักษาต้นมะเขือเทศ

ราชินีได้ 

7. สรุปผล
จากการทดลองระบบควบคุมการปลูกมะเขือเทศ

ราชินีแบบไฮโดรโปนิกส์โดยไมโครคอนโทรลเลอร์ผลการ
ทดลองสรุปได้ว่าระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นในอากาศ
สามารถใช้งานได้จริงด้วยระบบควบคุมการปลูกมะเขือเทศ
ราชินีแบบไฮโดรโปนิกส์โดยไมโครคอนโทรลเลอร์ที่สร้างขึ้นมา
นั้นสามารถท าตามวัตถุประสงค์และเป็นไปตามขอบเขตที่ตั้งไว้
โดยได้ผลมะเขือเทศที่สวยไม่มีแมลงรบกวน  ได้จ านวนผล
มะเขือเทศต่อต้นมากกว่าปลูกบนดินทั่วไป ระบบน้ าไหลเวียน
อัตโนมัติ 24 ชั่วโมง ระบบสามารถแสดงอุณหภูมิและความชื้น
ในอากาศผ่านจอ LCD 

8. กิตติกรรมประกาศ
 ขอขอบพระคุณ  บิ ดา มารดา ที่ ให้ สติปัญญ า 

ขอขอบคุณทุกท่านที่ ไม่ ได้กล่าวนามไว้ ณ ที่นี้ที่ ให้ความ
ช่วยเหลือในทุกๆด้านด้วยดีตลอดมาจนส าเร็จงานวิจัยในครั้งนี้ 
ผู้จัดท าวิจัยรู้สึกซาบซึ้งเป็นอย่างยิ่งจึงใคร่ขอขอบพระคุณเป็น
อย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้
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วันที่ เวลา ล า
ดับ
ต้น 

ความ
กว้าง 
ล าต้น 

ความ
สูง 
ล า
ต้น 

จ านวน
ใบ 

ความ
กว้าง
ใบ 

ความ
ยาวใบ 

57 8.00 
น. 

1 1.4 
ซม. 

24 
ซม. 

27 4 
ซม. 

6 ซม. 

8.00 
น. 

2 1.4 
ซม. 

24.5
ซม. 

28-30 4 
ซม. 

6 ซม. 

8.00 
น. 

3 1.4 
ซม. 

24 
ซม. 

28-30 4 
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8.00 
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24 
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28 4 
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8.00 
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24 
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24 
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28 4 
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8.00 
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24 
ซม. 

27 4 
ซม. 

6 ซม. 

8.00 
น. 

8 1.4 
ซม. 

25 
ซม. 

28-30 4 
ซม. 

6 ซม. 

60 8.00 
น. 

1 1.4 
ซม. 

25 
ซม. 

28-30 4 
ซม. 

6 ซม. 

8.00 
น. 

2 1.4 
ซม. 

25 
ซม. 

28-30 4 
ซม. 

6 ซม. 

8.00 
น. 

3 1.4 
ซม. 

25 
ซม. 

28-30 4 
ซม. 

6 ซม. 

8.00 
น. 

4 1.4 
ซม. 

25 
ซม. 

28-30 4 
ซม. 

6 ซม. 

8.00 
น. 

5 1.4 
ซม. 

25 
ซม. 

28-30 4 
ซม. 

6 ซม. 

8.00 
น. 

6 1.4 
ซม. 

25 
ซม. 

28-30 4 
ซม. 

6 ซม. 

8.00 
น. 

7 1.4 
ซม. 

25 
ซม. 

28-30 4 
ซม. 

6 ซม. 

8.00 
น. 

8 1.4 
ซม. 

26 
ซม. 

28-30 4 
ซม. 

6 ซม. 
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การพัฒนาเครื่องมือก าจัดวัชพืชให้สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่และชุมชน  
Development of weeding machine in integrated crop production in line with the context 

of area and community 
สิงห์รัญ ชารี1, วสุ  สันติมติร 2 และ ศิริเจษฎ์ กองแก้ว1 
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บทคัดย่อ 
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ การพัฒนาเครื่องมือก าจัดวัชพืชให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่และชุมชน โดยทดสอบ

ในส่วนของเครื่องมือก าจัดวัชพืชต้นแบบ ท าการทดสอบในแปลงข้าวโพดเทียน มีระยะห่างหัวแปลงเฉลี่ย 66 ซม. กลางแปลงเฉลี่ย 
68 ซม. และ ท้ายแปลงเฉลี่ย 72 ซม. ความช้ืนของดิน 20.77 % (มาตรฐานเปียก) ใช้ความเร็วในการขับเคลื่อน  3 ระดับ คือ 1.56  
2.54 และ 3.16 กม./ชม ผลการทดสอบพบว่า เมื่อความเร็วในการเคลื่อนที่เพิ่มขึ้นความสามารถในการท างานมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 
แต่ประสิทธิภาพการก าจัดวัชพืชมีแนวโน้มลดลง ที่ความเร็วในการขับเคลื่อน 2.54 กม./ชม. มีความเหมาะสมในการก าจัดวัชพืช 
โดยมีความสามารถในการท างานเชิงไร่เฉลี่ย 0.79 ไร่/ชม. ประสิทธิภาพการก าจัดวัชพืชเฉลี่ย (จ านวนต้น)    76.17 % และ
ประสิทธิภาพการก าจัดวัชพืชเฉลี่ย (น้ าหนัก) 82.58 %   
ค ำหลัก: เครื่องมือก าจดัวัชพืช, เครื่องทุนแรง, การก าจัดวัชพืช 

Abstract 
The objective of this study was to development of weeding machine in integrated crop production in 

line with the context. Tested in corn field with prototype weeding machine. The mean head distance is 66 
cm, average width is 68 cm and the average length is 72 cm. The moisture content of the soil is 20.77% (wet 
basis) was used. Three speeds of 1.56 2.54 and 3.16 km /h were studied. The test results of working speed 
with increase in effective field capacity and weeding efficiency was decrease. The working speed of 2.54 km/h, 
it is suitable for weeding. The average weeding efficiency (number of trees) was 76.17% and the weeding 
efficiency was (weight) 82.58% 
 Keywords: weeding machine energy -saving machine weeding 

1. บทน า
ประเทศไทยมีพื้นท่ีทั้งหมดประมาณ 514,000 ตารางกิโลเมตร 
หรือประมาณ 320 ล้านไร่ ท าการเกษตรกรรมประมาณ 149 
ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 40 ของพื้นท่ีทั้งหมด [4] เป็นพื้นที่ข้านา
ปี-ข้าวนาปรัง ประมาณ  67.6 ล้านไร่ ต้นทุนในการผลิตข้าว 
จะเป็นต้นทุนการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อผลิตข้าวนาปี 
ร้อยละ 32 .31 และนาปรั ง  ร้อยละ 25 .51 โดยจะใช้
เครื่องจักรกลเกษตรเพื่อเตรียมดิน บ ารุงรักษา และเก็บเกี่ยว
ผลผลิต [3] ประชากรในประเทศประมาณ 17 ล้านคน หรือ 
ร้อยละ 22 เป็นเกษตรกร  การเพาะปลูกพืชของเกษตรกรส่วน
ใหญ่จะขึ้นอยู่กับบริบทพื้นที่ของชุมชน เช่น ลักษณะทาง
ภูมิศาสตร์ ที่ตั้ง ภูมิอากาศ ทรัพยากรแหล่งน้ า สภาพสังคม 

การเมืองการปกครอง ร่วมถึงวัฒนธรรม ความเช่ือ จารีต
ประเพณี ที่แต่ละพื้นที่ของชุมชนแตกต่างกันไป   จากการ
สัมภาษณ์เกษตรกรในบริบทพื้นที่ของภาคกลางในเขตจังหวัด
อยุธยา อ่างทอง และสิงห์บุรี พบว่า เกษตรกรท านาข้าวเป็น
ส่วนใหญ่ อย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี ซึ่งหลังเสร็จสิ้นฤดูกาลการท า
นาเกษตรกรมักจะปลูกพืชระยะสั้น เช่น ข้าวโพดเทียน หรือพืช
ระยะสั้นอื่น ๆ เพื่อเพิ่มรายได้ในครัวเรือน  [2] ต้นทุนผลิตพืช
ส่วนใหญ่จะอยู่ในขั้นตอนการเตรียมดินและการดูแลรักษา เช่น 
การไถ พรวนดิน การก าจัดวัชพืช เนื่องจากการปลูกพืชระยะ
สั้นจะมีระยะห่างการปลกูท่ีจ ากัด ท าให้การเขตกรรมดูแลรักษา
เป็นไปได้ยาก และเครื่องทุนแรงที่เกษตรกรใช้อยู่ ได้แก่ จอบ 
เสียบ คราด หรืออุปกรณ์ที่ใช้แรงงานคนลากสามารถไถดิน 
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คราดดิน พรวนดินก าจัดวัชพืช ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ต้องใช้
แรงงานคน ท าให้ประสิทธิในการท างานอยู่ในเกณฑ์ต่ า ท าให้
เกษตรกรต้องว่าจ้างเครื่องเครื่องทุ่นแรงขนาดเล็กหรือ
แรงงานคนจ านวนมาก เข้าไปท าเขตกรรมดูแลรักษาพืช ท าให้
ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น 

จากปัญหาดังกล่าวหากมีการการพัฒนาเครื่องทุนแรง
ให้เหมาะสมกับบริบทพื้นที่ของชุมชน โดยการพัฒนาเครื่องทุน
แรงที่เกษตรกรใช้อยู่อย่างอุปกรณ์ที่ใช้แรงงานคนลากจูง ไถดิน 
คราดดิน  พรวนดินก าจัดวัชพืช มาผสมผสานเทคโนโลยี
ทางด้านเครื่องกล ที่ใช้ต้นก าลังเครื่องยนต์จากเครื่องตัดหญ้า
หรือเครื่องสูบน้ าที่เกษตรกรมีใช้เกือบทุกครัวเรือน มาเพิ่ม
ศักยภาพในการผลิตให้สูงขึ้น  ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซื้อเครื่อง
เครื่องทุ่นแรงที่มีราคาแพง ลดต้นทุนในการผลิตพืชให้แก่
เกษตรกร ช่วยให้ เกษตรกรสามารถผลิตพืชได้อย่างยังยืน 
สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่และชุมชน ลดค่าใช้จ่ายด้าน
แรงงานแล้วยังช่วยประหยัดเวลาในการเพาะปลูกดูแลรักษาพืช 
ให้มีประสิทธิภาพสูงกว่าการใช้แรงงานคน  เป็นการใช้
ทรัพยากรที่คุ้มค่า ช่วยแก้ปัญหาในการลดค่าใช้จ่ายในการผลิต
ท าให้เกษตรกรมีรายได้ในครัวเรือนเพิ่มขึ้นและเป็นแนวทาง
หนึ่งที่ท าให้ เกษตรสามารถพึ่ งพาตนเองได้ โดยไม่ต้องรอ
มาตรการช่วยเหลือจากรัฐ 

2. อุปกรณ์และวิธีการ
2.1 เครืองมือทดสอบ 
เครื่องมือก าจัดวัชพืชต้นแบบมีส่วนประกอบ 3 ส่วนคือ 

ชุดโครงตัวเครื่อง ชุดถ่ายทอดก าลัง และชุดอุปกรณ์ก าจัดวัชพืช 
โดยโครงตัวเครืองมีขนาด (กว้าง x ยาว x สูง) 0.60 x 2.00 x 
0.50 เมตร ล้อขับเคลื่อนท าด้วยเหล็กหนา 10 มิลลิเมตร มี
ความแข็งแรงรับน้ าหนักของแรงกระท าได้เป็นอย่างดี  ใช้ต้น
ก าลังเป็นเครื่องยนต์ขนาดเล็ก 5.5 แรงม้า ชุดถ่ายทอดก าลังรับ
ก าลังจากเครื่องยนต์ส่งไปยังพูลเล่ย์ แล้วส่งก าลังผ่านสายพาน
ไปยังเพลาล้อและเฟืองโซ่ขับอุปกรณ์ก าจัดวัชพืช สามารถสับ
เกียร์ชุดตัดต่อก าลังให้หยุดขณะท างาน และชุดอุปกรณ์ก าจัด
วัชพืชมีลักษณะเป็นใบมีด มีจ านวน 12 ใบมีด สามารถถอด
ประกอบชุดใบมีดได้ รูปที ่1 

2.2. วิธีการทดสอบและประเมินผลการท างาน 
การทดสอบใช้แปลงข้าวโพดเทียน ความช้ืนของดิน 

20.77 % (มาตรฐานเปียก) ใช้ความเร็วในการขับเคลื่อน  3 
ระดับ คือ 1.56  2.54 และ 3.16 กม./ชม  (ความเร็วในการ
ขับเคลื่อนได้จากการทดสอบเบื้องต้นโดยการจับเวลาในขณะ
การเคลื่อนที่ตามระยะทางซึ่งความเร็วในการเคลื่อนที่ต่ ากว่า
1.56 กม./ซม. เครื่องไม่สามารถท างานได้ และความเร็วในการ
เคลื่อนที่สูงกว่า 3.16 กม./ซม. จะไม่สามารถบังคับเครื่องได้) 

อุปกรณ์ก าจัดวัชพืชมีลักษณะเป็นใบมีดงอ จ านวน 12 ใบมีด 
ปฏิบัตงิาน 1 คน   รูปที ่2  

รูปที ่1 เครื่องมือก าจัดวัชพืชต้นแบบ 

รูปที ่2 การทดสอบเครื่องมือก าจดัวัชพืชในแปลงข้าวโพด 

การเตรียมพื้นที่ในการทดสอบระยะทางยาว 20 เมตร 
เก็บตัวอย่างวัชพืชก่อนการทดสอบ โดยการสุ่มตัวอย่างขนาด 
1 x 1 เมตร เริ่มทดสอบก าจัดวัชพืชในแปลงข้าวโพดเทียน ด้วย
ความเร็วในการขับเคลื่อน  1.56  2.54 และ 3.16 กม./ชม 
ตามล าดับ ท าการก าจัดวัชพืชในแต่ละสิ่งทดสอบ(Treatment) 
เก็บตัวอย่างวัชพืชหลังการทดสอบ และบันทึกเวลาการท างาน 
น าข้อมูลที่ได้มาประเมินผลจากค่าช้ีผลการศึกษาดังนี ้ 

1.ความสามารถในการท างาน (ไร่/ชม.), CE คือ พื้นที่ที่
เครื่องมือก าจัดวัชพืช ท างานได้จริงต่อหน่วย เวลา สามารถ
ค านวณได้จากสมการ (1) ดังต่อไปนี้ [1] 

6.1
CE

fSWe
 (1) 

เมื่อ  CE  คือ ความสามารถในการท างาน (ไร่/ชม.) 
       S  คือ ความเร็วในการเคลื่อนท่ี (กม./ชม.)  
       W คือ หน้ากว้างการท างาน (เมตร) 
       Ef คือ ประสิทธิภาพทางไร่ ซึ่งเท่ากับอัตราส่วน

ของเวลาที่ได้งานต่อเวลาทั้งหมดในการท างาน   
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2.ประสิทธิภาพการก าจัดวัชพืช (จ านวนต้น), ew คือ
อัตราส่วนระหว่างจ านวนวัชพืชที่ถูกท าลายต่อจ านวนวัชพืชที่มี
อยู่ก่อนการก าจัด ในการทดสอบใช้การนับจ านวนต้นวัชพืชใน
กรอบขนาด 1 x 1 เมตร แปลง ย่อยละ 3 จุด โดยจะนับเฉพาะ
ต้นวัชพืชที่อยู่ระหว่างแถวต้นข้าวโพดเท่านั้น ไม่รวมต้นที่ขึ้น
ระหว่างต้น ประสิทธิภาพการก าจัดวัชพืชสามารถค านวณได้
จากสมการที ่(2) ดังต่อไปนี้ [1] 

100ew
1

21 



N

NN
   (1) 

เมื่อ  we  คือ ประสิทธิภาพการก าจัดวัชพืช (ร้อยละ) 
    N1, N2 คือ จ านวนของวัชพืชที่นับได้ต่อหน่ึงหน่วย

พื้นที่ก่อนและหลังการก าจัด (ต้นต่อหน่วยพ้ืนท่ี) 
3.ประสิทธิภาพการก าจัดวัชพืช (น้ าหนัก) ค านวณ

เหมือนกันกับสมการที่ (2) เปลี่ยนจากจ านวนต้นวัชพืชเป็น
น้ าหนักวัชพืช เพื่อให้ข้อมูลมีความละเอียดมากขึ้น เนื่องจาก
วัชพืชมีขนาดต้นทีแ่ตกต่างกัน 

รูปที ่3 การเก็บตัวอย่างวัชพืช 

3. ผลและวิจารณ์
จากผลการศึกษาและผลการวิเคราะห์ทางสถิติ พบว่า 

ความเร็วในการเคลื่อนที่ มีผลต่อความสามารถในการท างาน
เชิงไร่  ประสิทธิภาพการก าจัดวัชพืช (จ านวนต้น ) และ
ประสิทธิภาพการก าจัดวัชพืช (น้ าหนัก) มีผลแตกต่างกันทาง
สถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 99 เปอร์เซ็นต์ ตารางที่ 1 และ 2 

ผลการหาความสามารถในการท างานของเครื่องมือ
ก าจัดวัชพืช โดยทดสอบที่ความเร็วในการขับเคลื่อน  3 ระดับ 
คือ 1.56  2.54 และ 3.16 กม./ชม  มีความเร็วในการท างาน
เฉลี่ย 0.33 0.79 และ 0.99 ไรต่อช่ัวโมง เมื่อความเร็วในการ
เคลื่อนที่เพิ่มขึ้นความสามารถในการท างานเชิงไร่มีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้น รูปที่ 4 

ตารางที่ 1 ตารางวิเคราะห์ความแปรปรวนของความสามารถ
ในการท างานเชิงไร่ 

ความสามารถในการท างานเชิงไร่ 
S.S M.S F-valaue

ความเร็วในการเคล่ือนท่ี 2 0.93 0.31 93.93**
Error 9 0.03 0.00
Total 11 0.96

df

C.V. % 8.15

ความแปรปรวน

**แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นที่ 99 % 

ตารางที่ 2 ตารางวิเคราะห์ความแปรปรวนของประสิทธิภาพ
การก าจัดวัชพืช  

S.S M.S F-valaue S.S M.S F-valaue
ความเร็วในการเคล่ือนท่ี 2 245.99 81.99 20.54** 1164.44 388.15 34.37**
Error 9 35.92 3.99 101.63 11.30
Total 11 281.9 1266.06

ประสิทธิภาพการก าจัดวัชพืช 
% จ านวนต้น % น  าหนัก

2.84 4.58C.V. % 

ความแปรปรวน df

**แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นที่ 99 % 

รูปที ่4 ความสามารถในการท างานเชิงไร่ของเครื่องมือก าจัด
วัชพืช 

ผลการหาค่าเปอร์เซ็นต์ประสิทธิภาพการก าจัดวัชพืช 
(จ านวนต้น) วัชพืช โดยทดสอบที่ความเร็วในการขับเคลื่อน  3 
ระดับ คือ 1.56  2.54 และ 3.16 กม./ชม ประสิทธิภาพการ
ก าจัดวัชพืช(จ านวนต้น)  69.15 76.17 และ 65.23 เปอร์เซ็นต์ 
และ ประสิทธิภาพการก าจัดวัชพืช(น้ าหนัก)  59.64 82.58 
และ 77.60 เปอร์เซ็นต์  รูปที ่5 
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รูปที ่5 ประสิทธิภาพการก าจดัวัชพืช (จ านวนต้น), (น้ าหนัก) 

4. สรุป
การทดสอบและการประเมินผลการท างานของ

เครื่องมือก าจัดวัชพืช แปลงข้าวโพดเทียน ความช้ืนของดิน 
20.77 % (มาตรฐานเปียก) ใช้ความเร็วในการขับเคลื่อน  3 
ระดับ คือ 1.56  2.54 และ 3.16 กม./ชม ผลการศึกษาสรุปได้
ดังนี ้

1) ความเร็วในการขับ เคลื่ อน  1.56  กม ./ชม .
ความสามารถในการท างาน 0.33 ไร่ต่อช่ัวโมง ประสิทธิภาพ
การก าจัดวัชพืช (จ านวนต้น) 69.15 เปอร์เซ็นต์ ประสิทธิภาพ
การก าจัดวัชพืช (น้ าหนัก) 59.64 เปอร์เซ็นต์ 

2) ความ เร็ วในการขับ เคลื่ อน  2 .54 กม ./ชม .
ประสิทธิภาพการก าจัดวัชพืช (จ านวนต้น) สูงที่สุด 76.17 
เปอร์เซ็นต์ และ ประสิทธิภาพการก าจัดวัชพืช (น้ าหนัก) 82.58 
เปอร์เซ็นต์ ความสามารถในการท างานเชิงไร่ 0.80 ไร่ต่อช่ัวโมง 

3 ) ค วาม เร็ ว ใน การขั บ เคลื่ อ น  3 .16  ก ม ./ชม .
ความสามารถ ในการท างานสู งสุ ด  0 .99 ไร่ต่ อ ช่ั วโม ง 
ประสิทธิภาพการก าจัดวัชพืช (จ านวนต้น) 65.23 เปอร์เซ็นต์ 
และ ประสิทธิภาพการก าจัดวัชพืช (น้ าหนัก) 77.60 เปอร์เซ็นต์ 

ดังนั้น  จึงเลือกใช้ความเร็วในการใช้งานที่ 2.54 กม./
ชม. ซึ่งให้ประสิทธิภาพการก าจัดวัชพืชสูงกว่าความเร็วในการ
ใช้งานที ่1.56 และ3.16 กม./ชม. ซึ่งผลจากการศึกษาครั้งนี้จะ
น าไปใช้ในการออกแบบและพัฒนาเครื่องมือก าจัดวัชพืช
ต้นแบบต่อไป 

5. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุณ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล

สุวรรณภมูิ ที่สนับสนุนทุนวิจยั ทีใ่ห้สถานท่ีและเครื่องมือในการ
ท างานวิจัย กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเทียน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ที่ใหส้ถานท่ีทดสอบ และความร่วมมืออัน
เป็นประโยชน์ในการศึกษาครั้งนี ้ 
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บทคัดย่อ 
การประมาณความต้านทานเรือท่ีแม่นย าจะเป็นตัวบ่งชี้ถึงขนาดเครื่องจักรใหญ่ที่เหมาะสมซึ่งจะช่วยประหยัดต้นทุนการใช้

งานเรือได้เป็นอย่างมาก วิธีที่ใช้ในการหาความต้านทานเรือในขั้นตอนการออกแบบเรือจะต้องมีความสามารถที่จะรับมือกับการ
เปลี่ยนแปลงของรูปทรงตัวเรือที่สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาและจะต้องใช้เวลาในการค านวณน้อย ด้วยเหตุนี้ วิธีพลศาสตร์ของ
ไหลเชิงค านวณ หรือ Computational Fluid Dynamics (CFD) ถูกน ามาใช้ในการหาความต้านทานเรืออย่างกว้างขวาง อย่างไรก็
ตาม วิธี CFD ที่นิยมใช้ทั่วไปจะอยู่บนพื้นฐานของสมการ Navier-Stokes ซึ่งต้องการขั้นตอนการแบ่ง mesh ส่งผลให้บ่อยครั้งที่
เกิดความผิดพลาดของการค านวณ เพื่อหลีกเหลี่ยงปัญหาดังกล่าว จึงได้มีการน าเสนอวิธี CFD แบบ particle-based ทีใ่ช้ Lattice 
Boltzmann Method (LBM) ท าให้ไม่ต้องการขั้นตอนการแบ่ง mesh จึงช่วยลดค่าความผิดพลาดของผลการค านวณได้ 
โปรแกรม XFlow เป็นโปรแกรม CFD ที่ใช้ตัวแก้ปัญหาทางจลน์แบบ particle-based ที่มีพื้นฐานบน LBM ท าให้โปรแกรม 
XFlow น่าจะมีศักยภาพที่ให้ผลค านวณความต้านทานเรือที่แม่นย าได้ ในการศึกษานี้ ความสามารถของโปรแกรม XFlow ในการ
หาความต้านทานเรือของตัวเรือ Wigley ได้รับการตรวจสอบ ผลการค านวณที่ได้จากโปรแกรมถูกน าไปเปรียบเทียบกับผลการ
ทดลองลากเรือ ผลการตรวจสอบพบว่าผลการค านวณที่ได้จากโปรแกรม XFlow มีค่าใกล้เคียงกับผลการทดลองลากเรือ โดยมีค่า
ผิดพลาดอยู่ระหว่าง 10% โปรแกรม XFlow จึงมีศักยภาพในการค านวณความต้านทานเรือส าหรับการออกแบบเรือได้ 
ค ำหลัก: ความต้านทานเรือ, ตัวเรอื Wigley, Particle-based, Lattice Boltzmann   

Abstract 
The precise estimation of ship hull resistance provides the suitable required power resulting in a 

significant reduction in the operating cost. In order to estimate the resistance in the design process, where 
geometries are subjected to change and fast-computational analyses are needed, Computational Fluid 
Dynamics (CFD) techniques are extensively implemented. However, the conventional CFD methods based on 
Navier-Stokes equations require a meshing process often leading to errors in the estimation. Recently, 
particle-based CFD approaches based on Lattice Boltzmann Method (LBM) have been introduced as the 
alternative to surmount the drawbacks of meshing process. XFlow is a CFD program using a particle-based 
kinetic solver based on LBM. This makes XFlow capable of offering computational results with high accuracy. 
In this study, the capability of XFlow on the estimation of Wigley hull resistance was investigated. The XFlow 
results were eventually compared with the results of a towing tank test. The investigation shows an excellent 
agreement between both results with the error within 10%. Therefore, XFlow program is very effective to 
estimate ship hull resistance in the design process. 
Keywords: Ship Resistance, Wigley Hull, Particle-based, Lattice Boltzmann  

1. Introduction
The appealing aspect of Computational Fluid 

Dynamics ( CFD)  on the prediction of ship hull 
resistance is the ability to ‘search’ the best solution 
from various shape variations faster than the 

conventional approach using a scale model 
associated with towing tank tests [1]. The accuracy 
of CFD depends on numerical techniques. 
Conventional CFD methods typically involve finite 
element or finite volume applied to Navier-Stokes 
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equations. Although these methods have been 
broadly examined, their main disadvantages of a 
meshing process such as the uncertainties of results, 
the requirement of high computational time and the 
difficulty for the analysis of complex geometries are 
still observed.  

For the past two decades, particle-based CFD 
methods have been rapidly developed and now 
become more common in use. It have been found 
that the particle-based method using Lattice 
Boltzmann Method (LBM) overcomes those 
disadvantages of conventional CFD methods. LBM 
involves the micro-dynamics of factitious particles by 
using simplified kinetic models. This brings many 
prominent characteristics to LBM-based CFD 
methods such as the obvious illustration of 
streaming and collision processes of simulated fluid 
particles, the easy algorithm structure, the simple 
application of boundary conditions [2]. XFlow 
program uses a particle-based kinetic solver based 
on LBM. As a result, with the beneficial features of 
LBM, XFlow has strong potential to be a powerful 
CFD tool to find solutions of the various problems in 
engineering field. 

The performance of XFlow to solve 
engineering problems have been observed. Holmann 
et al. [3] investigated the performance of XFlow 
through two engineering benchmarks: the drag 
coefficient of a classic automotive model, Ahmed 
model, and that of NASA trapezoidal wing. It was 
found that the XFlow results agree well with the 
experimental data. Mier-Torrecilla et al. [4] used 
XFlow code to calculate the resultant load 
coefficients of the wind over the solar collector at 
different angles. The numerical results were 
compared to the experimental ones and the 
differences between both results were found to be 
within 10%. Cogan [5] validated XFlow program 
through the Ahmed body in the aerodynamic design 
and development of an urban vehicle. It was found 
that the validation is satisfactory. Furthermore, 
XFlow program was remarked as a simpler and more 
efficient platform. 

The previous validations and benchmarks 
show the high potential of XFlow to be a robust CFD 
program to solve a variety of engineering problems 
especially the analysis of air flow. Therefore, the 
present study presents the capability of XFlow 
program in the analysis of water flow as the analysis 
of ship resistance. A Wigley hull, a classic 
mathematical hull for resistance investigation, was 
selected in this study. The simulation results are 
eventually compared with experimental data to 
evaluate its performance. 

2. Numerical Methodology
In the present study, XFlow program is 

employed to determine ship hull resistance. This 
program is based on Lattice Boltzmann Method 
which is developed from Lattice Gas Automata. As a 
result, in this section, the basic concepts of Lattice 
Gas Automata and Lattice Boltzmann Method are 
given. 

2.1 Lattice Gas Automata 
Lattice Gas Automata (LGA) is a simple 

scheme to model the behavior of gases. The basic 
concept of LGA is that particles with specific 
velocities ( ie , i  = 1, …, b) propagate through the 
d-dimensional lattice at discrete time ( t  = 0, 1, 2, …) 
and collide according to specific rules to conserve 
the mass and the linear momentum. For instance, 
the simplest LGA model is a HPP model, introduced 
by Hardy, Pomeau and de Pazzis, where particles 
move in a two-dimensional square lattice with four 
directions (d = 2, b = 4). At prompt t , the state of an 
element of the lattice is indicated by the occupation 
number ( , )in r t  where r  is denoted as a position 
in the lattice. It is noted that if 1n   is equal to 1, 
there is the presence of particles moving in 
direction i . On the other hand, if 1n is equal to zero, 
the absence of particles that move in the i direction 
is observed. The stream and collide equation 
governing the evolution of this scheme is defined as 
follows. 
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1( , ) ( , ) ( ,..., )i i i i bn r e t dt n r t n n        (1) 

where i  is the collision operator that 
computes a post-collision state which conserve the 
mass and the linear momentum. If i  =  0 , only 
streaming operation will be executed. 

From the statistical point of view, the system 
consists of a large number of elements 
marcoscopically equivalent to the problem 
examined. The macroscopic density and linear 
momentum can be calculated as Equation 2 and 3 
respectively. 
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where   is macroscopic density 
   is macroscopic linear momentum 

2.2. Lattice Boltzmann Method 
While a LGA scheme uses Boolean logic to 

represent the occupation state, LBM employs 
statistical distribution function if   with real variables 
preserving the conservation of mass and linear 
momentum. 

Boltzmann transport equation is defined as 

i
i i i

f
e f

t


  


(4) 

where if  is the particle distribution function 
in the direction i . 

The stream and collision system of LBM can 
be represented as discrete approximation of 
continuous Boltzmann equation. The stream or 
propagation step demonstrates the advection of the 
particle distribution function along discrete 
directions. 

In the regular approach, a single-relaxation 
time (SRT) based on the Bhatnagar-Gross-Krook (BGK) 
approximation is implemented. 

1
( )BGK eq

i i if f


   (5) 

where   is the relaxation time parameter 
which is related to the macroscopic velocity ( ) as 
the following equation. 

2( 0.5)sc   (6) 

where 
sc  is the sound speed 

The local equilibrium function eq

if  normally 
is defined as follows. 
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where   is the Kronecker delta 
  u  is the macroscopic velocity 

iw  is the weighting constant 
In Equation 7, the weighting constant is 

established to preserve the isotropy. The sub-
indexes of   and   are denoted as the spatial 
components of the vectors. 

3. Analytical Methodology
In this section, the methodology for analyzing 

Wigley hull resistance using XFlow program is 
explained. Firstly, the characteristics of a Wigley hull 
are introduced. Eventually, the setting of XFlow 
program is described. Finally, the resolution setup is 
discussed.  

3.1 Wigley Hull 
A Wigley hull is a standard hull model in the 

benchmark of CFD methods for ship resistance 
analysis. The experiment data of Wigley hull 
resistance in the calm water are provided by the 
Shiphydromechanics Laboratory of the Delft 
University of Technology [6]. The main dimensions of 
the Wigley hull in this study are given in Table 1 and 
the geometry of the Wigley hull is illustrated as 
Figure 1. 
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Table 1 the dimensions of the Wigley hull 
Data, Symbol (Unit) Value 

Length, L (m) 3.0000 
Breadth, B (m) 0.3000 
Draught, D (m) 0.1875 

Trim, t (m) 0.0000 
Amidship Section 
Coefficient, Cm (-) 

0.6667 

Volume of 
Displacement,  (m3) 

0.0780 

Center of Gravity above 
based, KG (m) 

0.1700 

Figure 1 the geometry of the Wigley hull 

3.2 XFlow Setting 
The geometry of the Wigley hull was imported 

to the water channel in Xflow as shown in Figure 2. 
The dimensions of the water channel is 20 m x 3 m x 
2 m. The ground wall was defined to be free-slip to 
exclude shear stress. The hull was set to behave as a 
rigid body with the mass of 77.8674 kg and was 
allowed to move in heave and pitch motion only. 
The benchmark were executed at two Froude 

numbers of 0.2 and 0.4. The velocities corresponding 
to both Froude numbers are 1.085 m/s and 2.170 
m/s respectively. The simulation was run for 20 
seconds with the time step of 0.0025 seconds. The 
information of XFlow setting are gathered in Table 2. 
It is noted that the nature of Xflow simulations is 
unsteady. This makes output values fluctuate with 
time. As a result, for each run, the average of 
resistance results from every time step is performed 
to obtain a single value of hull resistance. 

Table 2 the XFlow settings for the prediction of 
Wigley hull resistance in XFlow program 

Parameter (Unit) Value 
Froude Number (-) 0.2, 0.4 
Corresponding Inlet 

Velocity (m/s) 
1.085, 2.170 

Water Channel 
Dimension, L x B x D (m) 

20 x 3 x 2 

Water Density (kg/m3) 998.3 
Water Temperature (K) 288.15 
Dynamic Viscosity (Pa.s) 0.001 

3.3 Refinement Algorithms 
In XFlow, different refinement algorithms are 

offered to elaborate the solutions at the region 
where the greater details are required. This can 
reduce the overall number of elements and 
consequently the computational time is decreased. 
Adaptive refinements based on the vorticity field are 
used to refine the area close to geometries and 
dynamically adapted to moving geometries to follow 
their motions. Three resolutions, namely far-field, 

Figure 2 the water channel in XFlow program 
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wake and near-wall resolutions, are defined as in 
Table 3. The figure of a domain structure is 
presented as Figure 3. 

Table 3 the resolutions of ship resistance analysis in 
XFlow program 

Resolution Value in meter 
Far Field 0.2 
Near Wall 0.025 

Wake 0.025 

4 Results 
The result section is separated into two parts. 

The first part will present the benchmark of XFlow 
program in the ship hull resistance analysis at the 
model level, while the second one will demonstrate 
how the errors from the benchmark effects on ship 
resistance at the full scale.  

4.1 Model-scale Resistance Benchmark 
The experimental and simulation results of 

Wigley hull resistance are given in Table 4. It is noted 
that the simulation results in such a table were 
established from the average of hull resistance 
values after one second in order to remove the 
values in the transient region. As can be seen in 
Table 4, XFlow over-estimated the resistance for 
both Froude number of 0.2 and 0.4 with the errors of 
6.43% and 3.73% respectively. These errors are 
satisfactory especially in the design process where a 
number of variables are subjected to change for the 
next cycle and many assumptions are created. The 

lower errors may be found as the resolution values 
become finer but this can generate tremendous 
computational time. 

Table 4 the experimental and the simulation results 
in the prediction of Wigley hull resistance 

Froude 
Number 

Experimental 
Results (N) 

Simulation 
Result (N) 

% Error 

0.2 3.42 3.64 6.43 
0.4 19.86 20.60 3.73 

4.2 Full-scale Resistance Prediction 
In the investigation of full-scale resistance 

prediction, the ratio of ship length to model length is 
assumed to be 10. The resistance of a Wigley hull at 
the full scale are provided in Table 5. As can be 
observed, the errors increased less than double with 
the maximum of about 10%. In this investigation, the 
total resistance at both levels is assumed to consist 
of viscous resistance and wave-making resistance. 
The viscous resistance values from both the 
experiment and the simulation are also presumed to 
be the same and can be calculated by the equation 
recommended by International Towing Tank 
Conference or ITTC57. As a result, the errors at the 
model level are belong to wave-making resistance. 
As the ship length is expanded, wave-making 
resistance becomes more prominent than viscous 
resistance. Therefore, the increase in errors is found 
in this study. However, in the consideration of a full-
scale ship, other resistance components such as 

Figure 3 the structure domain of the Wigley hull resistance analysis in XFlow program 
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appendage resistance, roughness resistance and air 
resistance are included to the total resistance. 
Consequently, the addition of these resistance 
components can result in the reduction of the errors. 

Table 5 the full-scale resistance of a Wigley hull 
predicted by the experimental results and the 
simulation results of model-scale resistance 

Froude 
Number 

Experiment 
(N) 

Simulation 
(N) 

% Error 

0.2 2077.65 2295.93 10.51 
0.4 14907.37 15683.46 5.21 

5. Conclusion
XFlow results in the estimation of Wigley hull 

resistance agree well with the experimental ones. 
This offers further support for the effectiveness of 
XFlow program. XFlow program is a particle-based 
CFD program using LBM as a solver. As a result, a 
meshing process is not required and this makes 
XFlow program uncomplicated to implement and 
capable of providing high accurate results. With 
these advantages, XFlow program can be a powerful 
tool to solve various engineering problems.  
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้ได้ท าการศึกษาการเพิ่มสมรรถนะการถ่ายเทความร้อนภายในช่องรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่สภาวะการถ่ายเทความร้อน

ที่ผิวแบบคงที่ โดยมีการติดครีบตัววีท ามุม 60 องศา ที่สัดส่วนความสูงครีบต่อความสูงของช่องขนาน (BR=e/H) เท่ากับ 0.1, 0.2 
และ 0.3  มีสัดส่วนระยะพิตต์ต่อสัดส่วนความสูงของช่องขนาน (P/H, PR) = 2 โดยท าการทดลองที่สภาวะการถ่ายเทความร้อนที่
ผิวแบบคงที่ ในการทดลองและใช้อากาศเป็นของไหลในการทดสอบซึ่งอยู่ในรูปของค่าเลขเรโนลด์  ซึ่งช่วงเลขเรโนลด์จะอยู่ในช่วง 
5000 – 23,000 และในการทดสอบมีการเปรียบเทียบผลของท่อผนังเรียบและท่อที่มีการติดตั้งครีบท่ีมีขนาดสัดส่วนความสูงต่างๆ 
ในพจน์ของเลขนัสเซิลท์ (Nu) และตัวประกอบเสียดทาน (f) เพื่อศึกษาหาผลการเพิ่มสมรรถนะการถ่ายเทความร้อนที่มีการติดตั้ง
ครีบที่สัดส่วนความสูงต่างๆ โดยจากการศึกษาพบว่าการติดตั้งครีบท่ีสัดส่วนความสูงครีบต่อความสูงของช่องขนาน (e/H) เท่ากับ 
0.2 จะให้ค่าการเพิ่มสมรรถนะการถ่ายเทความร้อนสูงท่ีสุดโดยจะให้ค่าสมรรถนะการถ่ายเทความร้อนสูงถึง 1.31 
ค ำหลัก: การถ่ายเทความร้อน, ตัวเลขนัสเซิลท,์ ตัวประกอบเสียดทาน, ครีบรูปตัวว ี

Abstract 
This article presents an experimental study on heat transfer enhancement in a constant heat fluxed 

rectangular channel with 60o V-shaped ribs. Several V-shaped rib characteristics were introduced such as rib-
to-channel height ratio (e/H=0.1, 0.2 and 0.3), rib pitch to channel height ratio (PR=P/H=2.0). The study was 
conducted by varying the airflow rate through the tested rectangular channel with the 60o V-shaped ribs for 
Reynolds number from 5000 to 23,000. Various relative rib heights and pitches were tested to investigate the 
effect of the 60o V-shaped ribs at on heat transfer and pressure drop. Heat transfer and pressure drop were 
presented in terms of Nusselt number and friction factor respectively. The results have shown that the 
highest heat transfer enhancement was at e/H=0.2 is about 1.31. 
Keywords: Heat transfer, Nusselt number, Friction factor, V-shaped rib  

1. บทน า
ในปัจจุบันเมืองไทยมีกระบวนการอุตสาหกรรมต่างๆ

เป็นจ านวนมากซึ่งในกระบวนการอุตสาหกรรมนั้นจะมีการ
อาศัยปัจจัยการเพิ่มอัตราการถ่ายเทความร้อนภายในท่อผิว
เรียบด้วยเทคนิคและวิธีการต่างๆ และวิธีท่ีได้ผลดีมากท่ีสุดนั้น
เป็นวิธีการติดตั้งครีบหรือแผ่นกั้นบนผนังภายในท่อเพื่อให้เกิด
การไหลแบบปั่นป่วนโดยจะส่งผลท าให้การเพิ่มอัตราการ
ถ่ายเทความร้อนสูงขึ้นแต่อย่างไรก็ตามก็จะท าให้เกิดค่าตัว

ประกอบเสียดทานเพิ่มสูงขึ้นตามมาด้วย  ดังนั้นวิธีการเพิ่มการ
ถ่ายเทความร้อนจึงเป็นวิธีที่มีการน ามาประยุกต์กับอุปกรณ์
ทางด้านวิศวกรรม เช่น ในระบบเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน
เพื่อช่วยให้ขนาดเล็กลง และในระบบปรับอากาศ เป็นต้น 

วิษณุ อ าไพจิตร และคณะ [1] ได้ท าการศึกษาการเพิ่ม
สมรรถนะในการถ่ายเทความรอนในท่อสี่ เหลี่ยมที่มีครีบ
สามเหลี่ยมและปีกโดยการท าการทดลองที่สภาวะผิวเป็น
แบบฟลักซ์ความร้อนที่ผิวคงที่และของไหลที่ใช้ในการทดลอง
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คืออากาศและมีค่าตั วเลขเรย์โนลด์อยู่ ใน ช่วง 4,000 ถึง 
25,000 ท าการเปรียบเทียบผลของกรณีท่อสี่เหลี่ยมมีผนังเรียบ 
กับท่อสี่เหลี่ยมที่มีครีบที่ผิวบนและผิวล่างและท่อสี่เหลี่ยมที่มี
ครีบที่ผิวบน-ล่างและมีการติดตั้งปีกที่ทางเข้าของท่อทดสอบ 
โดยท าการจัดวางครีบแบบมีแนวเดียวกัน เพื่อพิจารณาค่า
สมัประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนและค่าตัวประกอบเสียดทาน
จากการทดลองพบว่าท่อท่ีมีการใส่ครีบและหรือติดตั้งปีกท่ีทาง
เขาให้ค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนและค่าตัวประกอบ
เสียดทานเพิ่มสูงมากข้ึนเมื่อท าการเปรียบเทียบกับท่อสี่เหลี่ยม
ที่มีผนังเรียบและท่อสี่เหลี่ยมที่มีครีบอย่างเดียว พบว่าท่อ
สี่เหลี่ยมที่มีครีบและมีการติดตั้งปีกที่ทางเข้าของท่อสี่เหลี่ยม
ให้ผลการถ่ายเทความร้อนที่ดีท่ีสุด 

จิตกร กนกนั ยการ และคณ ะ [2] งานวิจั ยนี้ ได้
ท าการศึกษาการเพิ่ มการถ่ าย เทความร้อนของเครื่อ ง
แลกเปลี่ยนความร้อนด้วยช่องขนานที่มี ครีบหยักโดยท าการ
ทดลองที่ ส ภ าวะการถ่ าย เทความร้ อน ที่ ผิ วแบ บคงที่              
(constant heat flux) ในการทดลอง โดย ปรับใช้ความเร็วลม
หลายๆ ค่าในช่วงเลขเรย์โนลด์ Re = 5000 – 25,000 และท า
การเปรียบเทียบผลของช่องขนาน ที่มีผนังเรียบ ช่องขนานที่มี
ครีบหยัก โดยท ามุม 60, 45, 30 และครีบตรง 90 องศา 
สัดส่วนระยะพิตต์ต่อความสูงช่อง ขนาน PR = 3 และสัดส่วน
ความสูงครีบต่อความสูงช่องขนาน e/H = 0.3 โดยติดครีบท่ีผิว
บนของช่องขนาน เพื่อ พิจารณาค่าการถ่ายเทความร้อนโดย
แสดงในเทอมของเลขนัสเซิลท์ (Nusselt number) และการ
สูญเสียความดันโดย แสดงในเทอมของตัวประกอบเสียดทาน 
(friction factor) จากการทดลองพบว่าชุดทดลองที่มีครีบหยัก
ท ามุม 60 องศา ให้ค่าการถ่ายเทความร้อนและค่าตัวประกอบ
เสียดทานสูงสุด ตามด้วยช่องขนานที่มีครีบหยักมุม 45, 30 
และครีบตรง 90 องศา  โดยแสดงในรูปความสัมพันธ์ระหว่าง
อัตราส่วนเลขนัสเซิลท์ต่อเลขนัสเซิลท์ของท่อท่ีมีผนังเรียบเป็น 
4.48 , 3.93, 3.43, 1.78 เท่า ส าหรับครีบหยักมุม 60, 45, 30 
และครีบตรง 90 องศา แต่ค่าตัวประกอบเสียดทานก็มีมากด้วย
เช่นกันโดยแสดงในรูปความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนตัว
ประกอบเสียดทานต่อตัวประกอบเสียดทานของท่อที่ มีผนัง
เรียบเป็น 19.58, 13.83, 8.43, 7.53 เท่า ส าหรับครีบหยักมุม 
60, 45, 30 และครีบตรง 90 องศา 

สุริยา โชคเพิ่มพูน และคณะ [3] ได้ท าการศึกษาการ
ถ่ายเทความร้อนและการสูญเสียความดันในช่องขนานที่มี
อากาศเป็นของไหลทดสอบในสภาวะที่ผิวแบบ ฟลักซ์ความ
ร้อนคงที่โดยใช้ครีบสี่เหลี่ยมตัววี โดยมีสัดส่วนความสูงครีบต่อ
ความสูงช่องขนาน (e/H) เท่ากับ 0.4, 0.3 และ 0.2 มีสัดส่วน
ระยะพิตต์ต่อความสูงช่องขนาน(P/H, PR) เท่ากับ 2 ซึ่งการ
ทดลองใช้ความเร็วอากาศเป็นของไหลในการทดลองและมีช่วง
เลขเรโนลด์เท่ากับ 5000 ถึง 23,000 จากน้ันลการทดสอบที่ได้

พบว่าที่ค่า (e/H) เท่ากับ 0.2 จะให้ค่าสมรรถนะความร้อน
สูงสุด () เท่ากับ 1.25. 

ภาณุวัฒน์ หุ่นพงษ์ และคณะ [4]  ได้ท าการศึกษาการ
ถ่ายเทความร้อนและการสูญเสียความดันในช่องขนานที่มีการ
ติดตั้งครีบสี่เหลี่ยมรูปตัววี  โดยใช้อากาศเป็นของไหลในการ
ทดสอบในสภาวะแบบฟลักซ์ความร้อนที่ผิวคงที่ ครีบสี่เหลี่ยม
รูปตัววีท ามุมปะทะเท่ากับ 30 องศา ช้ีตามทิศทางการไหล
ติดตั้งที่ผิวล่างของส่วนทดสอบใช้เพื่อสร้างการหมุนกลับและ
การหมุนซ้ ามีสัดส่วนความสูงครีบต่อความสูงช่องขนาน (e/H) 
เท่ากับ 0.2, 0.3 และ 0.4 มีสัดส่วนระยะพิตต์ตามยาวตอ่ความ
สูงช่องขนาน (P/H) เท่ากับ 1 โดยสัดส่วนความกว้างต่อความ
สูงของช่องเท่ากับ 10 และการทดลองใช้ความเร็วการไหลของ
อากาศในระดับต่างๆ ที่ค่าเลขเรย์โนลด์(Re) อยู่ในช่วง 5000 
ถึง 23,000 จากนั้นท าการเปรียบเทียบการถ่ายเทความร้อนใน
พจน์ของเลขนัสเซิลท์(Nu) และการสูญเสียความดันในรูปตัว
ประกอบเสียดทาน (f)  เมื่อท าการเปรียบเทียบพบว่าที่ค่า 
(e/H) ต่างพบว่าที่ค่า (e/H) เท่ากับ 0.2 จะให้ค่าสมรรถนะ
ความร้อนสูงสุดเท่ากับ 1.35 

2. ทฤษฏี
การทดลองนี้เพื่อศึกษาการเพิ่มการถ่ายเทความร้อน

ในรูปเลขนัสเซิลท์ (Nusselt Number) และการสูญเสียความ
ดันในรูปตัวประกอบเสียดทาน (Friction Factor) โดยมีทฤษฏี
ที่ใช้ในการค านวณดังต่อไปนี้  
เส้นผ่านศูนย์กลางไฮดรอลิก (Hydraulic Diameter: Dh)  

Dh = 4A/P  (1) 

โดยที ่ A  คือ  พ้ืนท่ีหน้าตัดของช่องขนาน, m2 
P  คือ  ความยาวของเส้นรอบรูปช่องขนาน, m 

เลขเรย์โนลด ์(Reynolds Number: Re) 

(2) 

โดยที ่   คือ  ความหนาแน่นของของไหล, kg/m3 
V  คือ  ความเร็วเฉลี่ยของของไหล, m/s 
Dh คือ  เส้นผ่านศูนย์กลางไฮดรอลิก, m 
  คือ  ความหนืดสัมบรูณ์ของของไหล, kg/m.s 

ตัวประกอบเสียดทาน (Friction Factor: f) 

(3) 
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โดยที ่ ∆P  คือ  ความดันตกคร่อม, Pa 
L    คือ  ความยาวช่วงที่ท าการทดลอง, m 
U    คือ  ความเร็วเฉลีย่ของของไหล, m/s 

เลขนัสเซิลท์ (Nusselt Number: Nu) 

(4) 

โดยที ่ h  คือ  ค่าสัมประสิทธ์ิการพาความร้อน, W/m2.k 
k  คือ  ค่าสัมประสิทธ์ิการน าความร้อน, W/m.k 

สมรรถนะการถ่ายเทความร้อน (TEF) 

(5) 

โดยที ่ Nu0  คือ  เลขนัสเซิลท์ของท่อที่มผีนังเรียบ 
 f0     คือ  ตัวประกอบเสียดทานของท่อผนังเรียบ 

3. อุปกรณ์การทดลอง
รูปที่ 1 แสดงลักษณะของครีบและตัวแปรต่างๆ ของครีบ

โดยวัสดุที่ ใช้ท าครีบใช้อลูมิ เนียมมีความหนาเท่ากับ 0.3 
มิลลิเมตรติดกาวกับแผ่นทดสอบและรูปที่ 2 ด้านล่างเป็น
อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลองซึ่งประกอบด้วยอุปกรณ์ต่างๆ โดยใช้
พัดลม (blower) ขนาดพิกัด 1.5 kW เป็นแหล่งก าเนิดลม ซึ่ง
ควบคุมปริมาณลมไหลเข้ าช้ินงานทดสอบโดยการปรับ
อินเวอร์เตอร์  โดยปริมาณลมแต่ละครั้งของการทดสอบจะถูก
ก าหนดโดยค่าความดันตกคร่อมแผ่น orifice อากาศที่ไหลผ่าน
เข้าสู่ชุดทดลองจะต้องไหลผา่นกล่อง ลม ซึ่งมีหน้าที่จัดระเบยีบ
การไหลของอากาศให้มีการไหลปั่นป่วนน้อยที่สุดและให้ไหล
ผ่านท่อปรับสภาพการไหลเพื่อให้อากาศที่ไหลก่อนเข้าชุด
ทดลองมีลักษณะเป็น fully develop และไหลเข้าช้ินงาน
ทดสอบ (test section) ช้ินงานที่ทดสอบประกอบด้วยช่อง

ขนานอลูมิเนียมที่มีครีบตัววี ขนาดกว้าง(W) 0.30 เมตร ยาว
(L) 0.40 เมตร และระยะความสูงของช่องขนาน (H) กว้าง (t) 
เท่ากับ 0.3 มิลลิเมตร และระยะพิตต์ (P) คงที่ เท่ากับ 90 
มิลลิเมตร โดยแผ่นช่องขนานดังกล่าว ถูกท าให้ร้อนด้วย 
heater ไฟฟ้าขนาด 1,000 วัตต์ โดยอุณหภูมิอากาศที่ไหลเข้า
ออกและอุณหภูมิผิวภายในถูกวัดด้วยเทอร์โมคัปเปิล type K 
จ านวนรวม ทั้งสิ้น 12 จุด โดยบันทึกค่าที่วัดได้ลงอุปกรณ์ 
FLUKE 2680A ส่วนค่าความดันตกคร่อมแผ่นช่องขนานตรวจ
บันทึกค่าที่ได้ลงอุปกรณ์ TESTO 1445 ช้ินงานที่ใช้ทดสอบ
จะต้องมีการหุ้มฉนวนกันความร้อนเพื่อป้องกันการสูญเสีย
ความร้อนจากแผ่น heater ไหล ออกสู่บรรยากาศภายนอก  

รูปที่ 1 แสดงลักษณะของครีบและตัวแปรต่างๆ ของครีบ 

รูปที่ 2  อุปกรณ์และชุดทดลอง 
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4. ผลการทดลอง
การทดลองได้ท าการศึกษาผลของการถ่ายเทความร้อน

การสูญเสียความดันและการเพิ่มสมรรถนะการเพิ่มการถ่ายเท
ความร้อนที่ได้จากการเพิ่มความสูงครีบต่อความสูงช่องขนาน
(BR=e/H) เท่ากับ 0.1, 0.2 และ 0.3 โดยการพิจารณาจากการ
ทดสอบท่อผนังเรียบกับสหสัมพันธ์ของ Dittus-Boelter และ 
Blasius [5] ในช่วงการไหลแบบปั่นป่วนดังรูปที่ 3 พบว่าค่า
คลาดเคลื่อนอยู่ในช่วง 5 เปอร์เซ็นต์  

รูปที่ 3  สหสัมพันธ์ของ Dittus-Boelter และ Blasius 

รูปที่ 4  แสดงความสัมพันธ์ระหวา่งเลขนัสเซิลท์กับเลข 
เรย์โนลด ์

รูปที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างเลขนัสเซิลท์กับเลขเรย์
โนลด์ พบว่าเมื่อเลขเรย์โนลด์เพิ่มขึ้นให้ค่าเลขนัสเซิลท์เพิ่มขึ้น
เช่นเดียวกัน ครีบรูปตัววีให้ค่าเลขนัสเซิลท์เพิ่มมากขึ้นเมื่อ
เปรียบเทียบกับผนังเรียบเนื่องจากตัวสร้างความปั่นป่วนแบบ
ครีบรูปตัววีส่งผลต่อการลดความหนาของชั้นขอบเขตและท าให้

เกิดการสร้างความปั่นป่วนซ้ าใหม่ (flow redevelopment) 
กรณีครีบรูปตัววี ที่ (BR=e/H) เท่ากับ 0.3, 0.2 และ 0.1 จะให้
ค่าเลขนัสเซิลท์สูงกว่าผนังเรียบตามล าดับ 

รูปที่ 5  ความสัมพันธ์ระหว่างค่าความดันสูญเสียใน
เทอมของตัวประกอบเสียดทานกับเลขเรย์โนลด์กรณีท่อมีการ
เพิ่มความสูงครีบต่อความสูงช่องขนาน(BR=e/H) ที่บล็อคต่างๆ 
จากการทดลองพบว่าในช่วงการไหลปั่นป่วนครีบที่ (BR = 0.3) 
จะให้ค่าตัวประกอบเสียดทานมากที่สุดโดยจะมีค่า BR = 0.2 
และ 0.1 ค่อยๆ ลดลงตามล าดับ ซึ่งจะให้ค่าตัวประกอบเสียด
ทานมากกว่าท่อผนังเรียบด้วยเช่นเดียวกัน 

รูปที่ 5  แสดงความสัมพันธ์ระหวา่งค่าความดันสูญเสียในเทอม
ของตัวประกอบเสยีดทานกับเลขเรย์โนลด ์

รูปที่  6  แสดงความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วน
เลขนัสเซิลท์  จากการทดลองพบว่าค่าอัตราส่วนเลขนัสเซิลท์
ต่อเลขนัสเซิลท์ของผนังเรียบค่อนข้างคงที่เมื่อเลขเรย์โนลด์มีค่า
เพิ่มขึ้น  ซึ่งที่ค่า BR เท่ากับ 0.3 จะให้ค่าอัตราส่วนเลขนัสเซิลท์
สูงสุดตามด้วย BR เท่ากับ 0.2 และ 0.1 ตามล าดับ โดยมีค่า
อัตราส่วนเลขนัสเซิลท์เฉลี่ยมากกว่าท่อผนังเรียบ 4.63, 4.56 
และ 4.26 เท่า 

รูปที่ 7  แสดงความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนตัว
ประกอบเสียดทาน  พบว่าอัตราส่วนตัวประกอบเสียดทานกรณี
ทดสอบต่อตัวประกอบเสียดทานของผนังเรียบมีแนวโน้มสูงขึ้น
เมื่อเลขเรย์โนลด์เพิ่มขึ้น  โดยที่ BR เท่ากับ 0.3 จะให้ค่าอัตรา
ส่วนตัวประกอบเสียดทานสูงที่สุดและตามมาด้วย BR ที่ 0.2 
และ 0.1 ตามล าดับ ซึ่งมีอัตราส่วนตัวประกอบเสียดทานเฉลี่ย
มากกว่าผนังเรียบเท่ากับ 59.23, 51.72 และ 44.82 เท่า
ในขณะที่ค่าสมรรถนะการเพิ่มการถ่ายเทความร้อนกับเลขเรย์
โนลด์แสดงในรูปที่ 8 พบว่าที่ค่าสมรรถนะการเพิ่มการถ่ายเท
ความร้อนมีแนวโน้มลดลงเมื่อเลขเรย์โนลด์เพิ่มขึ้น  โดยที่ BR 
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เท่ากับ 0.2 จะให้ค่าสมรรถนะการเพิ่มการถ่ายเทความร้อนสูง
ที่สุดโดยให้ค่าสมรรถนะการเพิ่มการถ่ายเทความร้อนสูงถึง 
1.31 

รูปที่ 6 ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนเลขนสัเซลิท ์

รูปที่ 7 ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนตัวประกอบเสยีดทาน 

รูปที่ 8  ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะการเพิ่มการถ่ายเท
ความร้อนกับเลขเรย์โนลด ์

5. สรุปผลการทดลอง
การศึกษาการเพิ่มสมรรถนะการถ่ายเทความร้อนที่มีผล

ต่อการติดตั้งครีบที่ความสูงครีบที่ BR ต่างๆ จะให้ค่าการถ่ายเท
ความร้อนได้ดีกว่ากรณี ท่อผนั งเรียบและให้ค่ าการเพิ่ ม
สมรรถนะการถ่ายเทความร้อนสูงกว่าท่อผนังเรียบด้วยเช่นกัน 
โดยค่า BR ที่ให้ค่าการเพิ่มสมรรถนะการถ่ายเทความร้อนสูง
ที่สุดคือ BR เท่ากับ 0.2 ซึ่งจะมีค่าเท่ากับ 1.31 สูงกว่า BR 
เท่ากับ 0.1 และ 0.3 ตามล าดับ  
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การออกแบบและพัฒนาเคร่ืองบดแบบอาศัยแรงสั่น 
Design and Development of Vibratory Mills 
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บทคัดยอ 
งานวิจัยน้ีมีจุดประสงคเพ่ือออกแบบและพัฒนาเครื่องบดแบบอาศัยแรงสั่น โดยมีเง่ือนไขในการทดสอบคือ ใชหินปูนขนาด 

-8+4 มิลลิเมตร แรปอนท่ี 1,000 กรัม มีระยะเวลาในการบด 5 และ 15 นาที คานิจของสปริงเปน 15, 30 และ 40 มีระยะของ 
Unbalance mass เทากับ 1, 3, 5, 7 และ 9 เซนตเิมตร ซึ่ง Unbalance mass จะทําการปรับหาระยะหางท่ีเหมาะสมกับสมดุล
การทํางานของเครื่องท่ีทําใหเกิดการบดลดขนาดไดดีและไมเกิดอันตรายตอการใชงาน ผลจาการทดสอบพบวาท่ีแรปอน 1,000 
กรัม ใชเวลาในการบด 15 นาที คานิจของสปริงท่ีเหมาะสมคือ 30 มีระยะ Unbalance mass เทากับ 3 เซนติเมตร มีปริมาณของ
ขนาดแรสุดทายท่ีทําการบด -45 ไมครอน ไดปริมาณแรท่ีผานตะแกรงมากท่ีสุด 568.7 กรัม คิดเปน 57.66 เปอรเซ็นต. เมื่อทําการ
เปรียบเทียบความสามารถในการลดขนาดของเครื่องบด Vibrtory Mills กับ เครื่องบดแบบ Rod Mills โดยใชแรท่ีคางตะแกรง 
250 ไมครอนเปนเกณฑในการเปรียบเทียบ มีปริมาณหินปูนท่ีใชเปนแรปอนท่ี 1,000 กรัม มีระยะเวลาในการบด 5 และ 15 นาที 
พบวาเครื่องบดแบบ Vibrtory Mills มีเปอรเซ็นตของแรท่ีคางตะแกรงนอยวาเครื่องบดแบบ Rod Mills คิดเปน 13.49 เปอรเซ็นต 
ท่ีเวลาทดสอบ 5 นาที และ คิดเปน 1.41 เปอรเซ็นต ท่ีเวลาทดสอบ 15 นาที 
คําหลัก: เครื่องบดแบบสั่น, เครื่องบดละเอียด   

Abstract 
The purpose of this research to design and develop of Vibrtory Mills. The condition of the test is -8 +4 

millimeter size limestone. Ore feed is 1,000 grams, the spending time was 5 and 15 minutes, the spring 
constant was 15 30 and 40, distance of Unbalance mass was 1 3 5 7 and 9 centimeter. Unbalance mass will 
be adjusted for proper spacing to balance the machine. The size reduction and safety to user. The results 
showed that. Ore feed 1,000 grams, by spending time is 15 minutes, the appropriate spring constant is 30, 
Unbalance mass is 3 centimeter. The final size of the crushed ore -45 micron, quantities of ore 568.7 grams or 
57.66 percent. When comparison of efficiency in size reduction between Vibratory mills and Rod mills. From 
testing by use the minerals remain in the sieve 250 microns to be a standard of comparison of mills can 
reduce the size of each sample were as follows, the time 5 and 10 minutes, limestone at 1,000 grams by 
Vibratory mill. It was found that remain in the sieve is 13.49 percent for 5 minutes and the percentage that 
remain in the sieve is 1.41 percent for 15 minutes  
Keywords: Vibratory Mills, Grinding mill 

1. บทนํา
มาตรฐานของเครื่องมือลดขนาด คําวาการลดขนาด 

Comminution เปนคําเรียกกวาง ๆ ของกระบวนการยอยของแข็ง
ใหเล็กลง เปนเครื่องปนหรือบด ซึ่งในทางอุดมคติแลวควรจะมี
คุณสมบัติดังน้ี    1) มี Capacity สูง 2) ใชกําลังนอย และ 3) ให
ผลผลิตมีขนาด และชวงขนาดตามกําหนด วิธีการศึกษาเครื่องมือ

ดังกลาว คือการกําหนดมาตรฐานเชิงอุดมคติไวเปนตัวเทียบกับการ
ทํางานจริงของเครื่อง ผลท่ีไดจากการเปรียบเทียบมักมีความ
แตกตางคอนขางสูง อยางไรก็ตามสมการสําหรับประเมินการ
ทํางานของเครือ่งแตละชนิด ก็ไดมาจากขอมูลเทาท่ีมีอยู และเปน
คาเฉพาะสําหรับเครื่องจักรแตละแบบ แตเรื่องหลัก ๆ เชน ขนาด
และรูปรางผลิตภัณฑ พลังงานท่ีใชสามารถวิเคราะหอยางกวาง ๆ 
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ดวยกันไดรูปแบบและคุณสมบัติของผลิตภัณฑจากงาน size 
reduction วัตถุประสงคของเครื่องบดยอยขนาด คือการทําอนุภาค
ช้ินใหญ ๆ  ใหเล็กลง อนุภาคเล็ก ๆ เปนท่ีตองการอาจเปนเพราะได
พ้ืนท่ีผิวท่ีเพ่ิมมากข้ึนหรือมีรูปทรงหรือจํานวนอนุภาคตามท่ี
ประสงค วิธีหน่ึงท่ีจะวัดประสิทธิภาพของการยอยขนาด คือ
ปริมาณพลังงานท่ีจําเปนตองใชเพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีท่ีมากข้ึน เปนท่ี
ประจักษวาพ้ืนท่ีเพ่ิมข้ึนอยางมากมายเมื่อขนาดเล็กลงในความเปน
จริงน้ัน เครื่องบดอุดมคติแตกตางจากผลปฏิบัติจริง ขนาดอนุภาค
จริงจากเล็กสุดถึงใหญสุดน้ันมีชวงกวางมาก ผลิตภัณฑมักจะเปน
สวนผสมของอนุภาคขนาดตาง ๆ เสมอไมวาจะเริ่มจากสารตั้งตน
อนุภาคขนาดเทากันหรอืไม ผลิตภัณฑมักจะประกอบดวยสวนผสม
ของอนุภาคเล็กสุดถึงใหญสุด เครื่องมือบดบางแบบออกแบบมาให
สามารถควบคุมขนาดอนุภาคท่ีใหญท่ีสุดไดแตมักไมสามารถ
ควบคุมขนาดเล็กได ในเครื่องบดบางชนิดสามารถลดปริมาณ
อนุภาคท่ีปนละเอียดได แตไมสามารถบังคับใหไมมีเลย ถาตัวปอน
มีขนาดสม่ําเสมอท้ังรูปรางและองคประกอบเคมีรปูรางลกัษณะของ
ผลิตภัณฑอาจใกล เคียงกันมาก มิฉะน้ันอาจจะตรงกันขาม
อัตราสวนของเสนผานศูนยกลางใหญสุดกับเล็กสุดในผลผลิตจาก
การบดอาจมีคาเปนหลักหมื่นและดวยเหตุน้ีการระบุขนาดอนุภาค
เดี่ยวและความสัมพันธกับอนุภาคอ่ืนๆ ท่ีจะเปนตัวแทนบอกความ
เปนหน่ึงเดียวของขนาดตองมีการอธิบายอยางชัดเจน คําวา ขนาด
เฉลี่ย หรือ Uniform size จะมีความหมายตอเมื่อระบุวาการเฉลี่ย
ดังกลาวใชวิธีใดถาไมมีการขัดผิวใหเรียบเปนกรณีพิเศษแลว 
ผลิตภัณฑจากการยอยขนาดมักมีหนาตัดเรียบคม และมีเหลี่ยมมี
มุม อนุภาคอาจอัดแนน มีความยาวความกวาง ความหนาเกือบ
เทากันหรืออาจมีรูปรางเปนอยางอ่ืน เชน เปนแผน เปนรูปเข็ม ใน
เม็ดท่ีอัดแนน คา Apparent diameterคือคาสวนท่ีกวางท่ีสุด 
เรยีกวาขนาดอนุภาค หรือ Particle size [1, 2] 

การลดขนาดของแรเปนวิธีการข้ันตนกอนท่ีจะทําการแยก
แรหรือแตงแร เพราะเปนท่ีทราบกันดีอยูแลววาแรท่ีเกิดโดย
ธรรมชาติจะเกิดอยูรวมกับหินหรือมลทินอ่ืนๆ ในการท่ีจะ
ดําเนินการแตงแรเพ่ือใหไดหัวแรท่ีสะอาดจําเปนอยางยิ่งตองมีการ
ลดขนาดหรือยอยแรใหแตกตัวเปนอิสระจากมลทิน เมื่อมีการขุด
หรือระเบิดแรนําออกมาจากเหมือง หลังจากทําการยอยแรใหได
ขนาดตามความตองการ กอนท่ีจะขนสงลําเลียงแรไปยังโรงแตงแร
ตอไป การลดขนาดแรมี 2 ข้ันตอนคือการบดหยาบ (crushing) 
ตามปกติจะเปนระบบแหงมีอัตราสวนการลดขนาดแรท่ีไมมากนัก
หลังจากการบดหยาบแลวจะถูกสงตอไปข้ันท่ีสองคือการ
บดละเอียด (grinding) ซึ่งในงานเหมืองแรนิยมใชบดเปยก แรท่ีทํา
การลดขนาดแลวจะถูกสงตอไปเขาระบบการแตงแรตอไป  

การบดหยาบ (Crushers) เปนกระบวนวิธีข้ันแรกของการ
ลดขนาดเพ่ือจะบดใหแรหลุดออกจากมลทินตางๆ โดยท่ัวๆไปแรท่ี
ขุดหรือระเบิดออกจากหนาเหมืองจะมีขนาดกอนใหญ บางครั้ง
อาจจะมีขนาดใหญถึง 1.5 เมตร ซึ่งในการบดหยาบข้ันตนน้ีจะ

สามารถลดขนาดกอนแรลงเหลือขนาด 10-20 เซนติเมตร หลังจาก
น้ันจะปอนสูการบดหยาบข้ันท่ีสองตอไป ซึ่งในการบดข้ันท่ีสองน้ี
จะลดขนาดลงเหลือ 0.5-2 เซนติเมตร ในบางครั้งแรท่ีนํามาบดมี
เน้ือแรเหนียวอาจจะตองบดข้ันท่ีสามหรือตอไปเรื่อยๆ จนไดขนาด
ท่ีตองการ ในวงจรของการบดแรหยาบน้ีในทางปฏิบัติจะนํา
ตะแกรงสั่นรอนแรมาใชควบคูกับการบดโดยอาจจะตอเปนวงจร
เปดหรือวงจรปดก็ไดตามความเหมาะสม [3, 4] ดังแสดงในรูปท่ี 1  

เครื่องบดแบบสั่น Vibratory mill ดังแสดงในรูปท่ี 2 และ 
3 เมื่อเทียบกับการสั่นสะเทือนของวงกลมธรรมดา การสั่นสะเทือน
ของหมอบดในเครื่องน้ี สรางแรงสั่นในลักษณะรูปไข , รูปวงกลม 
และในรูปเชิงเสน ซึ่งปจจัยท่ีเกิดการสั่นไดดีคือ  สปริงในฐานท่ีเปน
ตัวสงผลใหเกิดการสั่นในลักษณะวงกลม  และเกิดกระบวนการ
เคลื่อนไหวอยางรุนแรง การเปลี่ยนแปลงความกวางของการ
สั่นสะเทือนของการบดในแตละครั้งท่ีเพ่ิมข้ึน ความเร็วของมอเตอร
ท่ีสงผลตอการหมุนของUnbalance Mass รูปแบบของ 
Unbalance Mass โดยเครื่องบดจะมีประสิทธิภาพมากแคไหนก็
ข้ึนอยูกับปจจัยเหลาน้ี แรงท่ีเกิดข้ึนภายในหมอบดประกอบดวย
แรงกระแทกหรือแรงกด แรงเฉือน และ แรงขัดส ี[5] 

 

(ก) วงจรเปด (Open circuit) 

 

(ข) วงจรปด (Closed circuit) 
รูปท่ี 1 วงจรการบดแร 
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รูปท่ี 2 เครื่องบดแบบสั่น Vibratory mill 
Eberhard, G. and Karl-Eugen,K. (1999) 

พลังงานศักยยืดหยุนในสปริงพลังงานศักยยืดหยุน เปน
พลังงานท่ีมีอยู ในวัตถุท่ีมีความยืดหยุน เชน สปริง  ยางรัดของ 
หนังสติ๊กแรงในการยืด หรืออัดสปริง แรงสปริง (F) เมื่อนําวัตถุผูกติด
ปลายสปริงขณะสปริงยืดหรือหดจะมีแรงสปริงกระทําวัตถุ เปลี่ยนไป
ตามระยะยืด [ 6 ] 

  
3N

4

8D
GdK =     (1) 

d = ขนาดของขดลวดสปริง 
D = เสนผาศูนยกลางของสปริง 
N = จํานวนขดลวดของสปริง 
G = คาความแข็งของวัตถุท่ีใชทําสปริง 
K = คาความแข็งของสปริง         

แรงท่ีทําใหสปริงยืดหรือหดตอความยาวหน่ึงหนวย คา
นิจของสปริงแตละอันจะไมเทากันข้ึนอยูกับความแข็งของสปริง 
สปริงท่ีแข็งมากจะมีคานิจของสปริงมาก สปริงท่ีออนจะมีคานิจ
สปริงนอย  

รูปท่ี 3 ลักษณะการเคลื่อนท่ีของหมอบดในรูปแบบจาํลอง 
Eberhard, G. and Karl-Eugen,K. (1999) 

ลูกบดท่ีใชในการบด (grinding media) มี 3 ชนิดคือ 
ตัวแรท่ีถูกบดเอง ลูกบดท่ีหาไดตามธรรมชาติ เชน กอนกรวด
ตางๆ และลูกบดท่ีทําข้ึนเปนลูกบอลเหล็กหรือแทงเหล็ก
ทรงกระบอก ในการใชงานสําหรับเครื่องบดแบบ tubling 
mills น้ีปริมาตรรวมของแรและลูกบดจะอยูไมเกิน 45 
เปอรเซ็นต ของปริมาตรท้ังหมดหรือหาไดจากสูตร [ 7 ] 

D
H126113%Loading −=      (2) 

เมื่อ H  เปนระยะจากบนสุดจากผนังภายในของเครื่องถึง 
    ระดับสูงสุดของสิ่งท่ีบรรจุในเครื่อง 
D  เปนเสนผานศูนยกลางเครื่องบด 

เครื่องบดจะใชพลังงานมากท่ีสุดเมื่อมีสิ่งท่ีบรรจุอยูภายใน 
50 เปอรเซ็นต โดยปริมาตร ดังน้ันในทางปฏิบัติจะบรรจุลูกบดไว
ประมาณ 32-40 เปอรเซ็นต โดยปริมาตร เมื่อใสแรท่ีตองการบดจะ
เพ่ิมเปน 40-50 เปอรเซ็นตสําหรับเครื่องบดแบบรอดมิลล สวนแบบ
บอลลมิลลจะใชประมาณ 45 เปอรเซ็นต ของปริมาตรท้ังหมด 

การเติมแทงบดจะตองเติมหลาย  ๆขนาดเพ่ือใหเกิดการ pack 
ตัวของแทงบด แทงบดท่ีใชกับเครื่องบด Rod mills ขนาดหองทดลอง
น้ีมีขนาด 1.5, 2.0 และ 2.5 เซนติเมตร จากการทดสอบพบวาการเติม

1 = Grinding pipe               2 = Balancing mass 

3 = Unbalanced  drive        4 = Grinding balls or rods 

1 2 

3 

4 
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แทงบดดังตอไปน้ี แทงบด pack ตัวกันไดดีท่ีสุดเหลือชองวางนอย
ท่ีสุดโดยคํานวณจากสูตร [ 7 ] 

πDLV =   (3) 

เมื่อ L = ความยาวภายในของหมอบด 
D = เสนผานศูนยกลางภายในของหมอบด 

และในปจจุบันทางสาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร สาขา
วิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลลานนาเชียงใหม มีเครื่องบดแบบ Vibratory Mills อยูแลวแตไม
สามารถใชงานไดเน่ืองจากพบวาสปริงและ Unbalance Mass ของ
เครื่องบดเกิดการสูญหาย ดวยเหตุน้ีทางคณะวิจัยจึงจะทําการพัฒนา
เครื่องบดดังกลาวใหสามารถใชงานไดตามปกติ เพ่ือใหสามารถใชใน
การเรียนการสอนได  

 และหลังจการทําการพัฒนาเครื่องบดแลวจะทําการทดสอบ
เปรียบเทียบประสิทธิภาพของการบดระหวางเครื่องบดแบบ Vibratory 
Mills และ Rod Mills โดยจะแสดงผลการทดลองเปนกราฟวิเคราะห
ขนาด เปนการพลอตคาสะสมโดยตรง (Comulative direct plot) โดย
ใชแกนนอนเปนขนาดของเม็ดแรมีหนวยเปนไมครอน ในขณะท่ีแกน
ตั้งใชหนวยเปนเปอรเซ็นตของนํ้าหนักสะสมท่ีคางตะแกรง เพ่ือดูการ
กระจายตัวของเม็ดแร จากน้ันจะเปรียบเทียบโดยใชเปอรเซ็นตแรคาง
ตะแกรงขนาด 250 ไมครอน จึงเปนท่ีมาของการศึกษาในครั้งน้ี 

2. เง่ือนไข วัสดุและอุปกรณ
2.1 เง่ือนไขในการออกแบบและสรางเคร่ืองบด 

1. ใชหินปูนท่ีผานการบดข้ันท่ี  2  มาแลวมีชวงขนาด
-8 + 4  มิลลิเมตร และปอนหินปูนจํานวน 1,000  กรัม/ครั้ง 

3. คาคงท่ีของสปริง(K) ท่ีใชสําหรับการทดสอบคือ
15 30 และ 40 

4. มีระยะของ Unbalance mass เทากับ 1, 3, 5, 7
และ 9 เซนติเมตร 

5. ใชชวงเวลาในการบด  5 นาที  และ 15 นาที เพ่ือ
เปรียบเทียบขนาดแรหลังจากการบด 

6. ขนาดของแทงบดท่ีใชมีเสนผานศูนยกลาง 2.5
เซนติเมตร 

7. ปริมาตรแทงบดประมาณ 40%
2.2 วัสดุและอุปกรณ 

1. เครื่องบดแบบ Jaw crusher
2. เครื่องบดแบบลูกกลิ้ง Roll crusher
3. ตระแกรงคัดขนาด
4. เครื่องช่ังตัวอยางแรแบบหยาบ
5. เครื่องช่ังละเอียดแบบดิจิตอล

3. ขัน้ตอนการทดลอง
 ในข้ันตอนน้ีจะแยกออกเปน 2 สวนดวยกันคือ การใช

โปรแกรมในการออกแบบ และ ข้ันตอนในการทดสอบการบด
ดวยเครื่อง Vibratory Mills  

3.1 ขั้นตอนการออกแบบ 
การทํางานของเครื่องบดแบบอาศัยแรงสั่นน้ันจะ

ประกอบดวย มอเตอรเปนตัวสงกําลัง และมีเพลาเปนตัวรับชวง
ตอและสงตอไปยังขอเหว่ียง เพ่ือทําหนาท่ีเหว่ียงหมอบดให 

เคลื่อนท่ีโดยอิสระ จากตอนแรกน้ันเคลื่อนท่ีเปนลักษณะ
วงกลมถาไมมีแรงมากระทํา โดยบริเวณฐานของหมอบดจะมี
สปริงอยู  เพ่ือคอยรับแรงทําใหหมอบดเกิดการเคลื่อนท่ี  โดย
จะทําการแทง rod เขาไปในตัวหมอบดแลวทําการบดเพ่ือลด
ขนาดของแรท่ีใสเขาไป สปริงท่ีฐานเปนตัวสงผลใหเกิดการสั่น
ในลักษณะวงกลม และเกิดกระบวนการเคลื่อนไหวอยางรุนแรง 
การเปลี่ยนแปลงความกวางของการสั่นสะเทือนของการบดใน
แตละครั้งท่ีเพ่ิมข้ึน ความเร็วของมอเตอรท่ีสงผลตอการหมุน
ของ Unbalance Mass โดยเครื่องบดจะมีประสิทธิภาพมาก
แคไหนก็ข้ึนอยูกับปจจัยเหลาน้ี ในการบดละเอียดท่ีเกิดข้ึน
ภายในหมอบดเกิดแรงกระแทกหรือแรงกด (impact or 
compression) แรงเฉือน (Chipping) และ แรงขัดสี 
(abrasion) ดังแสดงในรูปท่ี 4 

3.2 ขั้นตอนการทดสอบ 

4. ผลการทดลอง 
 ในการทดสอบปรับคานิจของสปริงและ Unbalance 

mass พบวาท่ีนิจของสปริงท่ี 15 เครื่องบดสามารถทํางานไดท่ี 
ระยะหางของ Unbalance mass เทากับ 3 เซนติเมตรเทาน้ัน 

เตรียมตัวอยาง
หินปูน 

ทําการทดลองตาม
เง่ือนไขท่ีกําหนด 

ขนาด -8+4 มิลลิเมตร 

คานิจสปริง 15 30 40 

Unbalance mass 
1 3 5 7 และ 9 cm. 

เวลา 5 และ 15 นาที 

ทําการคัดขนาด
และช่ังนํ้าหนัก 

วิเคราะหผลการทดลอง 
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สวนระยะหาง 1, 5, 7 และ 9 เซนติเมตร ไมสามารถทํางานได 
ดังน้ันผลของคานิจสปริงท่ีนํามาเสนอจะนิจของสปริงท่ี 30 
และ 40 เทาน้ัน  

รูปท่ี 4 เครื่องบดแบบ Vibratory Mills ท่ีทําการออกแบบ 

รูปท่ี 5 เปอรเซ็นตผานตะแกรงสะสมกับขนาดเม็ดแรของ
Vibratory Mills ท่ีคานิจของสปรงิ 30 

4.1 ผลของทดสอบปรับคานจิของสปริง 
และ Unbalance   
จากการคัดขนาดโดยเครื่องบด Vibratory Mills ใชแร

ปอน 1,000 กรัม เวลาในการบด 5 นาที Unbalance mass 
1, 3, 5, และ 7 เซนติเมตร คานิจของสปริง 30 ดังแสดงในรูปท่ี 
5 
 พบวาท่ี Unbalance mass 1 เซนติเมตร มีการบดไดขนาด – 45 
ไมครอน ดีท่ีสุดคิดเปน 23.58 เปอรเซ็นต แตพบวามีการสั่นของ
สปริงไมเปนจังหวะและมีความรุนแรง เพ่ือใหเกิดความปลอดภัยใน
การทํางานจึงทําการเลือก Unbalance mass 3 เซนติเมตร 
เน่ืองจากมีการสั่นท่ีสมดุลและมีคาท่ีไดจากการบดขนาด – 45 
ไมครอน คิดเปน 22.43 เปอรเซ็นต    

รูปท่ี 6 เปอรเซ็นตผานตะแกรงสะสมกับขนาดเม็ดแรของ
Vibratory Mills ท่ีคานิจของสปรงิ 40 

 เมื่อทําการคัดขนาดโดยเครื่องบด Vibratory Mills ใช
แรปอน 1,000 กรัม เวลาในการบด 5 นาที Unbalance mass  
3, 5, 7 และ 9 เซนติเมตร ท่ีคานิจของสปริง 40 ดังแสดงในรูป
ท่ี 6 จะเห็นไดวาท่ี Unbalance mass 3 เซนติเมตร มีการบด
ไดขนาด – 45 ไมครอน ดีท่ีสุดคิดเปน 20.69 เปอรเซ็นต    

รูปท่ี 7 เปอรเซ็นตผานตะแกรงสะสมกับขนาดเม็ดแรของ
Vibratory Mills ท่ีคา Unbalance mass  3 เซนติเมตร 

 เมื่อนําผลของเปอรเซ็นตผานตะแกรงสะสมกับขนาด
เม็ดแรของ Vibratory Mills ท่ีคา Unbalance mass  3  ใช
แรปอน 1,000 กรัม เวลาในการบด 15 นาที ดังแสดงในรูปท่ี 7 
จะเห็นไดวาคานิจของสปริงท่ี 15  ไดปริมาณแรท่ีผานตะแกรง
มากท่ีสุด 568.7 กรัม คิดเปน 57.66 เปอรเซ็นต  

4.2 การเปรียบเทียบผลการบดของ Vibratory 
mills  และ Rod Mills 
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รูปท่ี 8 เปอรเซ็นตคางตะแกรงสะสมกับขนาดเม็ดแรของ
Vibratory Mills และ Rod Mills ท่ีเวลา 5 นาที 

เมื่อทําการเปรียบเทียบผลการบดของ Vibratory mills 
และ Rod Mills โดยใชเปอรเซ็นตคางตะแกรงสะสมกับขนาด
เม็ดแรของ มีแรปอน 1,000 กรัม ระยะเวลา 5 นาที ใชขนาด
ตะแกรง 250 ไมครอนเปนตัวกําหนดขนาดสุดทาย ดังแสดงใน
รูปท่ี 8 พบวาเครื่องบดแบบ Rod Mills มีแรปอนคางตะแกรง 
66.13 เปอรเซ็นต สวนเครื่องบดแบบ Vibratory Mills มีแร
ปอนคางตะแกรงนอยกวาคิดเปน 13.49 เปอรเซ็นต ดังน้ัน
แสดงไดวาเครื่องบดแบบ Vibratory Mills สามารถบดลด
ขนาดไดดีกวา 

รูปท่ี 9 เปอรเซ็นตคางตะแกรงสะสมกับขนาดเม็ดแรของ
Vibratory Mills และ Rod Mills ท่ีเวลา 10 นาที 

 เมื่อทําการเปรียบเทียบผลการบดของ Vibratory mills 
และ Rod Mills โดยใชเปอรเซ็นตคางตะแกรงสะสมกับขนาด
เม็ดแรของ มีแรปอน 1,000 กรัม ระยะเวลา 10 นาที ใชขนาด
ตะแกรง 250 ไมครอน เปนตัวกําหนดขนาดสุดทาย ดังแสดงใน
รูปท่ี 9 พบวาเครื่องบดแบบ Rod Mills มีแรปอนคางตะแกรง

ลดลงเปน 41.73 เปอรเซ็นต สวนเครื่องบดแบบ Vibratory 
Mills มีแรปอนคางตะแกรงลดลงนอยกวาเดิมคิดเปน 2.82 
เปอรเซ็นต ดังน้ันแสดงไดวาเครื่องบดแบบ Vibratory Mills 
สามารถบดลดขนาดไดดีกวา 

รูปท่ี 10 เปอรเซ็นตคางตะแกรงสะสมกับขนาดเมด็แรของ
Vibratory Mills และ Rod Mills ท่ีเวลา 15 นาที 

เมื่อทําการเปรียบเทียบผลการบดของ Vibratory 
mills  และ Rod Mills โดยใชเปอรเซ็นตคางตะแกรงสะสมกับ
ขนาดเม็ดแรของ มีแรปอน 1,000 กรัม ระยะเวลา 15 นาที ใช
ขนาดตะแกรง 250 ไมครอนเปนตัวกําหนดขนาดสุดทาย ดัง
แสดงในรูปท่ี 10 พบวาเครื่องบดแบบ Rod Mills มีแรปอนคาง
ตะแกรงลดลงเปน 18.29 เปอรเซ็นต สวนเครื่องบดแบบ 
Vibratory Mills มีแรปอนคางตะแกรงลดลงนอยกวาเดิมคิด
เปน 1.41 เปอรเซ็นต ดังน้ันแสดงไดวาเครื่องบดแบบ 
Vibratory Mills สามารถบดลดขนาดไดดีกวา 

5. สรุปผลการทดลอง
 จากการคัดขนาดโดยเครื่องบด Vibratory Mills ใชแร
ปอน 1,000 กรัม เวลาในการบด 5 นาที Unbalance mass 
1, 3, 5 และ 7 เซนติเมตร มีการบดแรใหไดขนาดท่ี – 45 
ไมครอน  
พบวาท่ี Unbalance mass 3 เซนติเมตร มีการสั่นท่ีสมดุลและ
มีคาท่ีไดจากการบดขนาด – 45 ไมครอน ท่ีคานิจของสปริง 30
คิดเปน 22.43 เปอรเซ็นต ท่ีคานิจของสปริง 40 คิดเปน 20.69 
เปอรเซ็นต   เมื่อใชเวลาในการบด 15 นาที พบวาคานิจของ
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สปริงท่ี 15  ไดปริมาณแรท่ีผานตะแกรงมากท่ีสุด 568.7 กรัม 
คิดเปน 57.66 เปอรเซ็นต 
 เมื่อทําการเปรียบเทียบผลการบดของ Vibratory mills 

และ Rod Mills โดยใชเปอรเซ็นตคางตะแกรงสะสมกับขนาด
เม็ดแรของ มีแรปอน 1,000 กรัม ใชขนาดตะแกรง 250 
ไมครอน เปนตัวกําหนดขนาดสุดทายใชระยะเวลาในการบดท่ี 
5 10 และ 15 นาที พบวาเครื่องบดแบบ Rod Mills มีแรปอน
คางตะแกรงเปน 66.13  41.73  และ 18.29 เปอรเซ็นต
ตามลําดับ สวนเครื่องบดแบบ Vibratory Mills มีแรปอนคาง
ตะแกรงนอยกวาคิดเปน 13.49 2.82 และ 1.41 เปอรเซ็นต
ตามลําดับ ดังน้ันแสดงไดวาเครื่องบดแบบ Vibratory Mills 
สามารถบดลดขนาดไดดีกวาเน้ืองจากเปอรเซ็นตคางตะแกรง
สะสมนอยกวาเครื่องบดแบบ Rod Mills 

6. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณคณะวิศวกรรมสาสตร  มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชียงใหม ท่ีสนับสนุนงบประมาณ
ในการเผยแพรผลงานในครั้งน้ี 

7. เอกสารอางอิง
[1] Keyy, E.G. and Spottiswood D.J. (1985). 
Introduction to Mineral Processing. New York : John 
Wiley, 1982 
[2] Gaudin, A.M., (1967).  Principles of Mineral 
Dressing, Me Graw-Hill, New York. 
[3] Weiss, N.L., (1985) SME Mineral processing 
Handbook. New York, New York : Society of Mining 
Engineering,. 2 Vol. 2, p.108. 
[4]  Wills, B.A. (1981) .Mineral Processing Technology. 
2nd ed. New York, Pergamon Press. 

[5] Eberhard Gock, Karl-Eugen Kurrer,(1999), Eccentric 
vibratory mills — theory and practice, Powder 
Technology, Volume 105(1–3), pp.302-310, 
[6] Richard G. Budynas and J.Keith Nisbett.(2012). 
Mechanical Engineering Design- Mechanical Springs, 
McGraw-Hill, New York. 
[7]  นิคม โชติกานนท (2540). การแตงแร, ภาควิชาวิศวกรรม
เหมืองแร คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

การประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสกลนคร ครั้งที่ 1 

17 – 19 พฤษภาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

A-190



การออกแบบหัวเจาะส าหรับงานระเบิดเหมืองถ่านหินลิกไนต์ 
Design the Drilling Bit for Blasting Lignite Mining  

สุรพิน พรมแดน1, เกียรติศักดิ์ คชาปัญญา1, ณัฐพล เขียวมาวงศ์1 และ ศุภวิชญ์ มะลิวรรณ1,* 

1 สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา 128 ถ.ห้วยแก้ว ต าบลช้างเผือก อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300 

*ผู้ติดต่อ: poom67_2500@hotmail.co.th

บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อท าการออกแบบหัวเจาะส าหรับการระเบิดเหมืองถ่านหินลิกไนต์ ซึ่งเป็นการพัฒนาหัวเจาะ

ของห้างหุ้นส่วนจ ากัดแม่เมาะวิศวกรรมเหมืองแร่ โดยใช้โปรแกรมวิเคราะหแ์รงทางวิศวกรรมในการออกแบบเพื่อหาต าแหน่งมุมบดิ
ของใบเจาะ และสร้างหัวเจาะที่ใช้ในการทดลองมีขนาด 5 นิ้ว มีต าแหน่งการวางมุมใบเจาะ 90 องศา เสริมเล็บคาร์ไบด์ D4 และ 
D5 บริเวณขอบใบเจาะ และเล็บคาร์ไบด์ P1 บริเวณปลายใบเจาะทุกหัวเจาะ เพื่อให้หัวเจาะมีการสึกหรอน้อยที่สุดและเพิ่มอายุ
การใช้งาน จากการศึกษาหัวเจาะขนาด 5 นิ้ว เมื่อท าการเปรียบเทียบจากหัวเจาะทั้งหมด 6 หัว พบว่าหัวเจาะหัวท่ี 5 ใช้เล็บคาร์
ไบด์ D4 มีเวลาในการเจาะต่อหลุมเจาะน้อยที่สุดอยู่ที่  1.40 นาที และมีเวลาเฉลี่ยส าหรับการเจาะต่อหนึ่งหลุมอยู่ที่ 2.49 นาที 
เหมาะส าหรับเจาะช้ันดินแดง หินกรวดมน หินชนวน (Red Beds) และช้ันหินเชลแข็ง ดินดาน ช้ันถ่านบาง (Over Burden) มี
ปริมาตรการสึกหรอของหัวเจาะวัดโดยการชั่งน้ าหนักอยู่ที่ 1.54 เปอร์เซ็นต์โดน้ าหนัก และอายุการใช้งานหัวเจาะจากเดิมสามารถ
ท าการเจาะได้ 200 เมตรหรือจ านวน 28 หลุม หลังจากการพัฒนาเจาะเพิ่มขึ้นเป็น 700 เมตรหรือจ านวน 100 หลุมเจาะซึ่ง
เพิ่มขึ้น 71.4 เปอร์เซ็นต์ 
ค ำหลัก: หัวเจาะส าหรับงานระเบดิ, เหมืองถ่านหินลิกไนต,์ มุมบิดใบของหัวเจาะ   

Abstract 
This researh has objective to design the drilling bit for blasting lignite mining. Which developed from “mae moh 

mining engineering limited partnership.” Using the engineering program analysis for design to find the position of torque and 
manu facture the drilling bit 5  and 7 inch to drill a position in the angle of the blade at 90 degrees enhanced carbide nail for 
D4 and D5 at the edge of blade and carbide nail P1 on the top of blade.  From the study, found that the drilling bit size 5 inch 
compare by 6 drilling bit. The drilling bit number 5 which use carbide nail D4, The minimum penetration time is 1.40 minutes. 
and has the average time is 2.49 minutes.  Suitable for penetrating Red Beds and Over Burden. The wear volume measured by 
weighing is 1.54 percent by weight.  The drilling head can be drilled 200 meters or 28 holes. After drilling 
development increased to 700 meters or 100 drilled holes, which increased by 71.4 percent. 
Keywords: drilling bit for blasting, Lignite Coal Mine, Torsion angle of the drilling bit. 
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1. บทน า
 การท าเหมืองแร่ในประเทศไทยส่วนใหญ่จะเป็นเหมือง

แบบเปิด ซึ่งจะท าการระเบิดหน้าดินแล้วท าการขุดขนช้ันดิน
ต่าง ๆ ออกไปจนกว่าจะถึงช้ันแร่ ในการระเบิดเหมืองแต่ละ
ครั้ง จะต้องท าการเจาะหลุมเพื่อท าการอัดวัตถุระเบิด ปัญหา
ส่วนใหญ่ในการเจาะหลุมเพื่อบรรจุวัตถุระเบิดจะเกิดจากหัว
เจาะที่มีการสึกหรอเร็วกว่าปกติ และใช้เวลาในการเจาะแต่ละ
หลุมนานเกินไป และต้องอาศัยเครื่องต้นก าลังในการเจาะรูที่มี
ขนาดใหญ่ โดยสามารถแยกลักษณะการท างานของเครื่องเจาะ
แบ่งออกได้ 3 ลักษณะ คือ การเจาะแบบหมุน การเจาะแบบ
กระแทก และการเจาะแบบหมุนกับกระแทก 

ในปัจจุบันห้างหุ้นส่วนจ ากัดแม่เมาะวิศวกรรมเหมือง
แร่ ได้รับเหมางานเจาะรูเพื่อบรรจุวัตถุระเบิดเหมืองถ่านหิน
ลิกไนต์ จังหวัดล าปาง (เหมืองแม่เมาะ) ให้กับการไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแห่งประเทศไทย บริษัทสหกลอิควิปเมนท์ จ ากัด และ 
บริษัทอิตาเลี่ยน -ไทย ดีเวลอปเมนต์ จ ากัด(มหาชน) แต่เนื่อง
ด้วยลักษณะโครงสร้างทางธรณีวิทยาของหินตะกอนที่พบใน
แอ่งแม่เมาะเป็นหินตะกอนกึ่งแข็งตัว“กลุ่มหินแม่เมาะ” โดยมี
ช้ันถ่าน 5 ช้ัน คือ J , K , Q , R และ S เรียงล าดับจากช้ันบน
ลงล่าง [2] ดังแสดงในรูปที่ 1 

รูปที ่1 โครงสร้างทางธรณีของช้ันถ่านหินเหมืองแม่เมาะ 
กรมทรัพยากรธรณี (2546). 

ซึ่งช้ันถ่านหินลิกไนต์ K และ Q เป็นช้ันที่มีความส าคัญ
มากเนื่องจากให้ค่าพลังงานความร้อนท่ีสูงสามารถน าไปใช้เป็น
เชื้อเพลิงได้ และมีความหนาช้ันละ 20 - 30 เมตร  แทรกสลับ
บริเวณส่วนกลางของกลุ่มหินแม่เมาะ ที่ประกอบไปด้วยหิน
เค ล ย์  (Claystone)  หิ น โค ล น  (Mudstone)  หิ น ท ราย 
(Sandstone)  และหินกรวดมน (Conglomerate) [3] 

เนื่องด้วยลักษณะของช้ันหินที่แตกต่างกันจึงท าให้เกิด
ปัญหาขึ้นกับหัวเจาะที่สั่งช้ือตามท้องตลาดในราคาหัวละ 
12,000 ถึง 20,000 บาท ขึ้นอยู่กับการใช้งาน ไม่สามารถ
น ามาใช้งานกับการเจาะช้ันหินที่มีความแตกต่างกันได้  ทาง
ผู้ประกอบการจึงท าการผลิตหัวเจาะส าหรับเจาะรูเพื่อบรรจุ
วัตถุระเบิดเหมืองถ่านหินลิกไนต์ขึ้นมาใช้เอง และรับสั่งท าตาม
ความต้องการของท้องตลาดอีกด้วย แต่ยังพบปัญหาที่เกิด
ขึ้นกับ   หัวเจาะที่ท าการผลิตขึ้นมา คือ เกิดการสึกหรอขึ้น
บริเวณเล็บกัดและใบกัดของหัวเจาะ ดังแสดงในรูปที่ 2 ท าให้
หัวเจาะมีอายุการใช้งานในการเจาะน้อยอยู่ที่ประมาณ 200 
เมตร/หัว และใช้เวลาในการเจาะแต่ละหลุม 6 ถึง 7 นาที [4] 

รูปที ่2 การสึกหรอของหัวเจาะบริเวณเล็บกดัและใบกดั 
สุรพิน และ สุทธิเทพ (2559) 

ด้วยเหตุนี้ทางห้างหุ้นส่วนจ ากัดแม่เมาะวิศวกรรม
เหมืองแร่ จึงได้เห็นความส าคัญและมีความต้องการที่จะพัฒนา
คุณภาพของหัวเจาะโดยที่จะท าการศึกษาผลของมุมเอียง ผล
ของมุมบิด และจ านวนของใบกัดที่มีผลต่อการเจาะรูเพื่อบรรจุ
วัตถุระเบิดของเหมืองถ่านหินลิกไนต์ เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแข่งขันในท้องตลาด และผลิตในเชิงพาณิชย์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพถูกต้องตามหลักวิชาการที่เหมาะสมสามารถ
ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้ประกอบการ 

ซึ่ งได้รับทุนสนับสนุนภายใต้ โครงการส่งเสริมให้
บุคลากรวิจัยในสถาบันศึกษาไปปฎิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและ
เพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม 
(Talent Mobility) ประจ าปีงบประมาณ 2559 จาก สกอ. 
และ สวทน. จึงเป็นท่ีมาของโครงการนี้ 
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2. เงื่อนไข วัสดุ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง
2.1 เงื่อนไข 

1.สร้างหัวเจาะแบบสามใบเจาะที่มีมุมเอียงในการติดใบเท่ากับ
90 องศา ขนาดความกว้าง 5 นิ้ว  

2. ใช้เล็บคาร์ไบด์ P1 D4 และ D5 ในการติดใบเจาะ
3.ท าการทดลองเจาะหัวเจาะในพื้นที่สัญญา 7 และพื้นที่สัญญา

8 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (เหมืองแม่เมาะ) 
4.ท าการทดลองเจาะอย่างน้อย 50 หลุมเจาะต่อหนึ่งหัวเจาะ
5. วัดการสึกหรอโดยการช่ังน้ าหนักหัวเจาะ และ วัดปริมาตร

ของน้ า 
2.2 วัสดุ/อุปกรณ์ 

1.คอมพิวเตอร์และโปรแกรมช่วยวิเคราะห์แรงทางวิศวกรรม
2. ชุดอุปกรณ์ในการสร้างหัวเจาะ
3. ชุดฐานรองรับส าหรับสร้างหัวเจาะ
4. อุปกรณ์ในการทดสอบการสึกหรอของหัวเจาะ

3. ขั้นตอนในการทดลอง
3.1 การออกแบบหัวเจาะ 
  ในขั้นตอนนี้จะท าการศึกษาข้อมูลและปัญหาที่เกิด

ขึ้นกับหัวเจาะของห้างหุ้นส่วนจ ากัดแม่เมาะวิศวกรรมเหมืองแร่ 
มาเป็นข้อมูลพื้นฐานในการสร้างหัวเจาะ จากการศึกษาพบว่า
ตัวแปรของการสร้างหัวเจาะจะประกอบไปด้วย ความกว้างและ
ความยาวของใบ มุมเอียงของใบที่ติดตั้งกับหัวเจาะ ความสูง
ของหัวเจาะ ระยะการติดใบกับหัวเจาะ และการเลือกใช้เล็บ
คาร์ไบด์ที่ติดตั้งเข้ากับใบเจาะ [4] 

ตารางที่ 1 การออกแบบและก าหนดตัวแปรในการสร้างหัว
เจาะขนาด 5 นิ้ว 

หัวเจาะที ่
ความสูง 
หัวเจาะ  

ขนาดใบเจาะ 
กว้าง×ยาว 

การใช้เลบ็ 
คาร์ไบด์  

1 198 68 x 141 D4 , P9 
2 195 68 x 140 D4 , P9 
3 199 71 x 144 D5 , P9 
4 195 68 x 140 D4 , P9 
5 193 68 x 137 D4 , P9 
6 195 71 x 141 D5 , P9 

      หัวเจาะที่ 1    หัวเจาะที่ 2   หัวเจาะที่ 3 

      หัวเจาะที่ 4            หัวเจาะที่ 5   หัวเจาะที่ 6 
รูปที ่3 การใช้โปรแกรมช่วยในการออกแบบหัวเจาะ 

รูปที ่4 ส่วนประกอบของหัวเจาะและการติดตั้ง 

   ในขั้นตอนของการออกแบบและสร้างหัวเจาะ ไม่
สามารถที่จะอธิบายรายละเอียดของการออกแบบลสร้างหัว
เจาะได้ เนื่องจากเป็นข้อตกลงร่วมกันระหว่าง ห้างหุ้นส่วน
จ ากัดแม่เมาะวิศวกรรมเหมืองแร่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนาเชียงใหม่ และนักวิจัย ซึ่งจะมีผลกระทบต่อการ
แข่งขันในท้องตลาดและการผลิตในเชิงพาณิชย์ได้ 

3.2 การใช้โปรแกรมช่วยวิเคราะห์แรงทางวิศวกรรม 
  การวิเคราะห์แรงด้วยการจ าลองทางคอมพิวเตอร์ 

(Simulation) ใช้โปรแกรม SolidWorks ในการวิเคราะห์ความ
แข็งแรงของโมเดล  3มิติ  (Strength Analysis)  โดยใช้วิธี 
Finite Element Analysis (FEA)  เพื่อหาค่าความเค้น(Stress) 
ความเครียด(Strain)  และ การกระจัดของวัตถุ 

ขนาดของใบเจาะ 

ความสูง 
หวัเจาะ 

มุม
เอียง
ใบข

นา
ด
ใบ
เจ
าะ

D4,D5 
P9 

กวา้ง 

ยาว
P
9

D-4 , 
D-5

เล็บคาร์ไบด์ 

D4  

D5  P9  
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(Displacement) ที่เกิดขึ้นกับต าแหน่งต่าง ๆ ของหัวเจาะที่ท า
การออกแบบ 

 หัวเจาะที่ 1    หัวเจาะที่ 2   หัวเจาะที่ 3 

      หัวเจาะที่ 4    หัวเจาะที่ 5   หัวเจาะที่ 6 
รูปที ่5 ต าแหน่งการเกิด Stress ของหัวเจาะ 

     หัวเจาะที่ 1   หัวเจาะที่ 2   หัวเจาะที่ 3 

      หัวเจาะที่ 4    หัวเจาะที่ 5   หัวเจาะที่ 6 
รูปที ่6 ต าแหน่งการเกิด Strain ของหัวเจาะ 

     หัวเจาะที่ 1   หัวเจาะที่ 2   หัวเจาะที่ 3 

      หัวเจาะที่ 4    หัวเจาะที่ 5   หัวเจาะที่ 6 
รูปที ่7 ต าแหน่งการเกิด Displacement ของหัวเจาะ 

ตารางที่ 2 ผลการการวิเคราะห์แรงบิดขนาด 3000 N  

 ข้อดีของการจ าลองทางคอมพิวเตอร์ (Simulation) 
เพื่อให้ทราบถึงการเลียนแบบพฤติกรรมของวัสดุ และท านาย
ความเป็นไปได้ของพฤติกรรมวัสดุ  ท าให้เกิดจุดเด่นคือ ลด
ต้นทุนในขั้นตอนของการออกแบบโดยการลองผิดลองถูกด้วย
การเปลี่ยนแปลงรูปร่างของแบบจ าลอง 3 มิติบนคอมพิวเตอร์
แทนการสร้างต้นแบบจริง ในรูปที่ 5 และ รูปที่ 6 พบว่าความ
เค้น(Stress) และค่าความเครียด(Strain) สูงสุดที่ได้จากการ
วิเคราะห์แรงด้วยการจ าลองทางคอมพิวเตอร์จะเกิดขึ้น ณ 
ต าแหน่งของรอยต่อระหว่างใบเจาะและหัวเจาะ และรองลงมา
จะเกิดนขึ้นตรงต าแหน่งของใบเจาะที่ท าการติดตั้งเล็บคาร์ไบด์ 

3.3 ขั้นตอนการสร้างหัวเจาะ 

รูปที ่8 ขั้นตอนของการสร้างหัวเจาะ 

หัวเจาะ 
Stress 

(GN/m2)
Strain 

Displacement 
(mm) 

1 35.5 9.295x10-2 13.90 
2 32.8 9.139x10-2 21.60 
3 27.9 8.359x10-2 11.60 
4 35.9 9.733x10-2 13.90 
5 35.5 9.295x10-2 13.90 
6 29.0 9.045x10-2 14.20 

8.53e-02 

1.66e-05 

9.13e-02 

4.15e-05 

9.29e-02 

4.97e-05 

9.04e-02 

9.59e-05 

9.29e-02 

4.97e-05 

9.73e-02 

2.01e-05 

3.28e+10 

1.41e+06 

3.55e+10 

6.53e+06 

2.79e+10 

7.14e+06 

2.90e+10 

7.96e+06 

3.55e+10 

6.53e+06 

3.59e+10 

8.78e+06 

1.00e+00 

1.39e+01 

1.00e+00 

2.16e+01 

1.00e+00 

1.16e+01 

1.00e+00 

1.39e+01 

1.00e+00 

1.39e+01 

1.00e+00 

1.42e+01 
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3.4 ขั้นตอนการทดสอบการเจาะของหัวเจาะ 
  ในการเก็บข้อมูลทดสอบการเจาะ จะใช้การถ่ายภาพ

ระหว่างการเจาะเพราะเป็นวิธีการที่เร็วที่สุดในการเก็บข้อมูล 
เพื่อไม่ให้มีการหยุดงานของช่างและสามารถท าการเจาะได้
แบบต่อเนื่องตลอดเวลา ในการเก็บข้อมูลจะท าการถ่ายภาพหัว
เจาะเพื่อดูการสึกหรอทุกการเจาะ 10, 20, 30, 40 และ 50 รู 
ในรูปที่ 9 เป็นการทดสอบการเจาะของหัวเจาะหัวท่ี 1  

   (ก). ก่อนท าการเจาะรู         (ข). หลังท าการเจาะ 10 รู 
     (เจาะช้ัน Red Beds) 

(ค). หลังท าการเจาะ 20 รู        (ง). หลังท าการเจาะ 30 รู 
       (ช้ัน Red Beds)  (ช้ัน Over Burden) 

(จ). หลังท าการเจาะ 40 รู        (ฉ). หลังท าการเจาะ 50 รู 
       (ช้ัน Red Beds)      (ล้างท าความสะอาด) 

(ช). ขั้นตอนการตรวจสอบการสึกหรอเบื้องต้นด้าวยสายตา 
รูปที ่9 ขั้นตอนการทดสอบและเก็บข้อมูล 

4. ผลการทดลอง 
 4.1 ผลการทดสอบการเจาะ 
ตารางที่ 3 เวลาที่ใช้ในการทดสอบการเจาะต่อหลุม 

 จากตารางที่ 3 แสดงให้เห็นถึงเวลาที่ใช้ในการเจาะของ
หัวเจาะขนาด 5 นิ้ว ซึ่งแสดงให้เห็นเวลาสูงสุดและต่ าสุดที่ท า
การเจาะ โดยที่ 

 หัวเจาะที่ 1 เวลาในการเจาะต่ าสุด 1.45 นาที สูงสุด 
3.12 นาที และเวลาในการเจาะเฉลี่ย 1.98 นาที ท าการเจาะ
ช้ันดิน Red Beds, Over Burden และ Interburden 

 หัวเจาะที่ 2 เวลาในการเจาะต่ าสุด 1.37 นาที สูงสุด 
4.40 นาที และเวลาในการเจาะเฉลี่ย 2.29 นาที ท าการเจาะ
ช้ันดิน Top Soil, Over Burden และ Interburden 

 หัวเจาะที่ 3 เวลาในการเจาะต่ าสุด 1.45 นาที สูงสุด 
4.05 นาที และเวลาในการเจาะเฉลี่ย 2.18 นาที ท าการเจาะ
ช้ันดิน Top Soil, Over Burden และ Interburden 

 หัวเจาะที่ 4 เวลาในการเจาะต่ าสุด 1.56 นาที สูงสุด 
4.33 นาที และเวลาในการเจาะเฉลี่ย 2.34 นาที ท าการเจาะ
ช้ันดิน Red Beds, Over Burden และ Interburden 

 หัวเจาะที่ 5 เวลาในการเจาะต่ าสุด 1.40 นาที สูงสุด 
7.03 นาที และเวลาในการเจาะเฉลี่ย 2.49 นาที ท าการเจาะ
ช้ันดิน Red Beds, Over Burden และ Interburden เมื่อท า
การพิจารณาเวลาที่ใช้ในการเจาะต่อรูมากที่สุดอยู่ที่ 7.03 นาท ี
เพราะท าการเจาะพบช้ันดินที่มีความช้ืนท าให้การไล่เศษ 
cutting ออกจากหลุมเจาะท าได้ยากจึงต้องท าการถอดก้าน
เจาะออกจากหลุมเจาะเพื่อไล่เศษ cutting 

เวลาที่ใช้ในการทดลองการเจาะ (นาท)ี 

หัวเจาะที ่ เวลาสูงสดุ เวลาต่ าสุด ค่าเฉลี่ย ชนิดดินที่เจาะ 

1 3.12 1.45 1.98 Red Beds 

2 4.40 1.37 2.29 Top soil 

3 4.05 1.45 2.18 Top soil 

4 4.33 1.56 2.34 Red Beds 

5 7.03 1.40 2.49 Red Beds 

6 3.12 1.45 1.98 Red Beds 
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 หัวเจาะที่ 6 เวลาในการเจาะต่ าสุด 1.45 นาที สูงสุด 
3.12 นาที และเวลาในการเจาะเฉลี่ย 1.98 นาที ท าการเจาะ
ช้ันดิน Red Beds, Over Burden และ Interburden  

 โดยเวลาในการเจาะของแต่ละหัวเจาะมีปัจจัยเกี่ยวกับ
บุคคลที่ท าการเจาะที่ไม่ใช่บุคคลเดียวกัน และลักษณะของดินที่
เจาะแตกต่างกันจึงท าให้เวลาในการเจาะของแต่ละหวัไม่เท่ากัน 

 4.2 การทดสอบหาปริมาณสึกหรอของหัวเจาะ 
ตารางที่ 4 การสึกหรอของหัวเจาะโดยการชั่งน้ าหนัก 

หัวเจาะที ่
ชั่งน้ าหนัก (g.) เปอร์เซ็นต ์

การสึกหรอ (%) ก่อนท าการเจาะ หลังท าการเจาะ 

1 5602 5423 3.20 

2 5562 4993 10.23 

3 5923 5769 2.60 

4 5298 5139 3.00 

5 5445 5361 1.54 

6 5882 5705 3.01 

 หัวเจาะที่มีการสึกหรอมากที่สุด คือ หัวเจาะที่ 2 การ
สึกหรออยู่ที่  10.23 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากท าการเจาะช้ันดิน 
Top Soil ซึ่งเป็นช้ันหน้าดินมีหินปนทราย ซึ่งเล็บคาร์ไบด์ D4 
ไม่สามารถทนการสึกหรอในการเจาะหน้าดิน Top Soil ได้
เหมือนหัวเจาะที่ 3 การสึกหรออยู่ที่ 2.60 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งใช้เล็บ
คาร์ไบด์ D5 สามารถทนการสึกหรอในการเจาะหน้าดิน Top 
Soil ได้ดีกว่าหัวเจาะที่เสริมเล็บคาร์ไบด์ D4 หัวเจาะที่ 1 การ
สึกหรออยู่ที่ 3.20 เปอร์เซ็นต์ หัวเจาะที่ 6 การสึกหรออยู่ที่ 
3.01 เปอร์เซ็นต์ หัวเจาะที ่4 การสึกหรออยู่ที่ 3.00 เปอร์เซ็นต์ 
หัวเจาะที่มีการสึกหรอน้อยที่สุด คือหัวเจาะที่ 5 การสึกหรออยู่
ที่ 1.54 เปอร์เซ็นต์ เสริมเล็บคาร์ไบด์ D4 เหมาะส าหรับเจาะ
ช้ันดิน Red Beds ซึ่งจะสามารถท าการเจาะได้เร็วและเศษ 
Cutting มีขนาดเล็ก ท าให้เศษ Cutting ขึ้นจากหลุมเจาะได้
เร็วท าให้สามารถลดเวลาในการเจาะลงได้ 
 งานที่จะด าเนินการต่อไปคือ ท าการออกแบบและสร้างหัว
เจาะขนาด 7 นิ้ว จากนั้นจะน ามาทดสอบและเปรียบเที่ยบกับ
ข้องมูลของหัวเจาะขนาด 5 น้ิว ท่ีท าการทดสอบไปแล้ว เพื่อใช้
เป็นข้อมูลในการออกแบบหัวเจาะที่สามารถลดปริมาณการสึก
หรอได้และมีอายุการใช้งานเพิ่มขึ้นกว่าเดิม 

5. สรุปผลการทดลอง
 หลังจากทดสอบหัวเจาะเสริมเล็บคาร์ไบด์  หัวเจาะ

ขนาด 5 นิ้ว ในพื้นที่สัญญา 7 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย (เหมืองแม่เมาะ) พบว่าหัวเจาะขนาด 5 นิ้วหัวที ่5 
ซึ่งใช้เล็บคาร์ไบด์ D4 มี เวลาในการเจาะต่อหลุมเจาะน้อยที่สุด
อยู่ที่ 1.40 นาที มีเวลาเฉลี่ยอยู่ที่ 2.49 นาที ปริมาณการสึก
หรอของหัวเจาะวัดโดยการช่ังน้ าหนักอยู่ที่  1.54 เปอร์เซ็นต์   
และอายุการใช้งานหัวเจาะจากเดิมสามารถท าการเจาะได้ 200 
เมตรหรือจ านวน 28 หลุม หลังจากการพัฒนาเจาะเพิ่มขึ้นเป็น 
700 เมต รห รือ จ าน วน  100 ห ลุ ม เจ าะซึ่ ง เพิ่ ม ขึ้ น  71.4 
เปอร์เซ็นต์ 

 ข้อเสนอแนะส าหรับการเลือกใช้หัวเจาะเสริมเล็บคาร
ไบด์ให้เหมาะสมกับพื้นที่ท าการเจาะ หากพบว่าพื้นที่ท าการ
เจาะเป็นช้ัน Red Beds หัวเจาะเสริมเล็บคาร์ไบด์ D4 สามารถ
ท าการเจาะได้ดีกว่าการใช้เล็บคาร์ไบด์  D5 เนื่องจากเศษ 
Cutting มีขนาดเล็ก และใช้เวลาในการเจาะน้อยกว่า  ส่วน
พื้นที่ท าการเจาะเป็นช้ัน Over Burden หัวเจาะเสริมเล็บคาร์
ไบด์ D5 จะมีการสึกหรอน้อยกว่าหัวเจาะเสริมเล็บคาร์ไบด์ D4 
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การศึกษาจ านวนฟันของใบเลื่อยที่มีผลกระทบต่อการสึกหรอของใบเลื่อยส าหรับเคร่ืองเลื่อยกล 
Study on the Number of Sawtooths Affecting the Wear-out of Saw Blades for 

Power-hack Saw Machine 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้น าเสนอศึกษาการสึกหรอของใบเลื่อยส าหรับเครื่องเลื่อยกล โดยการพิจารณาปัจจัยการสึกหรอจากจ านวนฟัน

เลื่อยต่อนิ้วและวัสดุช้ินงานที่มีค่าความแข็งแตกต่างกัน โดยการทดลองเริ่มจากการเลือกใช้ใบเลื่อยขนาด 10 ฟันต่อนิ้ว และ 14 
ฟันต่อนิ้ว และวัสดุช้ินงาน 3 ชนิด คือ อะลูมิเนียม เหล็กกล้าคาร์บอนต่ า และเหล็กกล้าไร้สนิม จากนั้นด าเนินการทดลองเพื่อหาค่า
เวลาเฉลี่ยในการเลื่อยตดัชิ้นงาน และตรวจสอบการสกึหรอของใบเลื่อยด้วยกล้องจุลทรรศน์ จากผลการทดลองพบว่า ค่าเวลาเฉลี่ย
ในการเลื่อยตัดช้ินงาน ส าหรับใบเลื่อยขนาด 10 ฟันต่อนิ้ว ใช้เวลาเฉลี่ยน้อยกว่าการเลื่อยตัดด้วยใบเลื่อยขนาด 14 ฟันต่อนิ้ว และ
ผลการตรวจสอบการสึกหรอโดยใช้ภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์ก าลังขยาย 50 เท่า พบว่าการสึกหรอของใบเลื่อยทั้ง 2 ขนาด มี
การสึกหรอที่ไม่แตกต่างกันอย่างชัดเจน ดังนั้นจึงสามารถสรุปได้ว่าใบเลื่อยขนาด 10 ฟันต่อนิ้ว มีความเหมาะสมส าหรับเครื่อง
เลื่อยกลในการตัดวัสดุทั้ง 3 ชนิด  
ค ำหลัก: การสึกหรอ, เครื่องเลื่อยกล, ใบเลื่อย   

Abstract 
This research presents a study of blade wear for power-hack saws machine, with considering the wear 

factor of the sawtooth number and the work piece material with different hardness. The experiment began 
with the choice of saw blades of 10 teeth per inch and 14 teeth per inch, and 3 types of work pieces; 
aluminum, carbon steel and stainless steel. Then, the experiment carried out to determine the average 
cutting time and check the wear of the microscope. Finally, the results showed that the average cutting time 
for saw blades of 10 teeth per inch; it takes less time than sawing with a saw blade of 14 teeth per inch. In 
addition, the results of the wear test using 50-time magnification microscope showed that the wear of both 
saw blades was not significantly different. Therefore, it can be conclude that the 10-tooth saw per inch is 
suitable for sawing machines for cutting all three materials. 

Keywords: wear, power hacksaw, blade saw. 
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1. บทน า
การสึกหรอของเครื่องมือตัดเป็นปัญหาที่ส าคัญใน

อุตสาหกรรมการผลิต [1] ซึ่งการสึกหรอเป็นรูปแบบการ
เสียหายทางกลรูปแบบหนึ่ง ที่เกิดอยู่ตลอดเวลากับช้ินส่วนที่มี
การเคลื่อนที่และเสียดสีกัน การสึกหรอท าให้เกิดความเสียหาย
และสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายเป็นจ านวนมาก ปัจจุบันวิศวกรรมด้าน
การออกแบบวัสดุคมตัดไดมีบทบาทอย่างมากในการยืดอายุ
การใช้งานหรือการปรับปรุงสภาพการท างานและวิธีการท างาน 
เพื่อลดการสึกหรอ โดยการออกแบบกระบวนการให้เกิดการสกึ
หรอน้อยที่สุด หรือการเลือกเครื่องมือและวัสดุให้เหมาะสมกับ
การใช้งาน เพื่อลดการสึกหรอท่ีเกิดขึ้น  

กระบวนการเลื่อยตัดช้ินงานเป็นอีกหนึ่งวิธีการท างาน
ที่ก่อให้เกิดการสึกหรอขึ้นกับใบเลื่อย ซึ่งการเลื่อย คือการตัด
เฉือนช้ินงานให้ขาดออกจากกันด้วยใบเลื่อยทีมีคมเล็กๆ 
หลายๆ คมลักษณะคล้ายๆ กับสิ่ว หรือ สกัด จ านวนมากมา
เรียงกันเป็นแถวๆ ฟันของใบเลื่อยจะตัดช้ินงานพร้อมๆ กัน
หลายๆ ฟันให้เป็นร่องจนช้ินงานนั้นขาดออกจากกัน และใน
อุตสาหกรรมส่วนใหญ่  เครื่องเลื่อยกล (Power-hack saw) 
เข้ าม ามี บ ทบาท ใน งาน การผลิ ตม ากขึ้ น ไม่ ว่ าจะ เป็ น
อุตสาหกรรมขนาดเล็กจนถึงอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ เพราะมี
ต้นทุนต่ าเมื่อเทียบกับการตัดด้วยวิธีการอื่นๆ จากกระบวนการ
ตัดช้ินงานด้วยการเลื่อยจะพบว่าการสึกหรอของคมตัด หรือใบ
เลื่อยมีหลายปัจจัย เช่น การหล่อเย็น น้ าหนักแรงกดโครงเลื่อย 
ความเร็วรอบในการตัด ชนิดของวัสดุช้ินงาน ชนิดของใบเลื่อย 
และวิธีในการเลื่อยตัดช้ินงาน ซึ่งปัจจัยดังกล่าวที่กล่าวมานั้น
ล้วนเป็นสาเหตุท าให้ เกิดการสึกหรอของใบเลื่อยทั้งสิ้น จึง
จ าเป็นต้องศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยดังกลา่ว เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
การท างานให้สูงขึ้น 

ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นงานวิจัยนี้จึงให้ความส าคัญ
ในส่วนของกระบวนการเลื่อยตัดชิ้นงาน คือ การสึกหรอของใบ
เลื่อยส าหรับเครื่องเลื่อยกล โดยมีวัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อ
ศึกษาหาปัจจัยการสึกหรอท่ีเกิดขึ้นในกระบวนการเลื่อยช้ินงาน
ด้วยเครื่องเลื่อยกล ด้วยการพิจารณาปัจจัยเบื้องต้นสองปัจจัย 
คือ วัสดุ ช้ินงานที่แตกต่างกัน และการเลือกใช้ความหยาบ 
ละเอียดของฟันเลื่อย 

2. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
2.1 ลักษณะท่ัวไปของใบเลื่อย 

ใบเลื่อยเป็นอุปกรณ์ของเครื่องเลื่อยกลที่มีความส าคัญ
ซึ่งท าหน้าที่ตัดเฉือนช้ินงาน โดยใบเลื่อยท าจากวัสดุเหล็กรอบ
สูง (High speed steel; HSS) มีความแข็งแต่เปราะ ส่วนต่างๆ 
ของใบเลื่อยประกอบด้วยความกว้าง ความยาว ความหนา 
ความโตของรูยึดใบเลื่อย และจ านวนฟันตอ่ขนาดความยาวหนึ่ง
นิ้วของใบเลื่อย หรือเรียกสั้นๆ ว่า จ านวนฟันต่อน้ิว ซึ่งมีทั้งฟัน
หยาบและฟันละเอียด โดยจ านวนฟันใบเลื่อยบอกเป็นจ านวน
ฟันต่อนิ้ว เช่น 10 ฟันต่อนิ้ว (ฟันหยาบ) 14 ฟันต่อนิ้ว (ฟัน
ละเอียด) ดังแสดงในรูปที ่1 

รูปที่ 1 ส่วนประกอบต่างๆ ของใบเลื่อย [1] 

2.1.1 ความยาวของใบเลื่อย การวัดความยาวของใบ
เลื่อยจะวัดจากจุดศูนย์กลางของรูยึดใบเลื่อยทั้งสอง เรียกว่า
ขนาดความยาวของใบเลื่อยจะมีขนาด 14 นิ้ว ความกว้างของ
ใบเลื่อย 1 นิ้ว และความหนาของใบเลื่อย 0.050 นิ้ว  

2.1.2 จ านวนฟันของใบเลื่อย คือ วัดระยะห่างของยอด
ฟันหนึ่งถึงยอดฟันหนึ่ง ซึ่งในระบบเมตริก เรียกว่า ระยะพิตช์ 
(Pitch; P) และในระบบอังกฤษ จะวัดขนาดความถี่ของฟัน
เลื่อย นิยมบอกเป็นจ านวนฟันต่อความยาว 1 นิ้ว 

2.1.3 มุมคมตัดฟันเลื่อย ฟันเลื่อยแต่ละฟันมีลักษณะ
คล้ายกับลิ่ม  ท าหน้าที่จิกเข้าไปในเนื้อวัสดุ  ฟันแต่ละฟัน
ประกอบด้วยมุมที่ส าคัญ 3 มุม ดังแสดงในรูปที ่2 

รูปที่ 2 ลักษณะทิศทางการตัดเฉอืนช้ินงานและมุมคม
ตัดของฟันเลื่อย [2] 

ก.)  มุมลิ่ม (β) เป็นมุมคมตัดของฟันเลื่อย 
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ข.) มุมคายเศษ (γ) เป็นมุมที่ใช้ดันเศษโลหะออกจาก
ฟันเลื่อย  

ค.) มุมหลบ (α) หรือมมุฟรี เป็นมมุที่ท าให้ลดการเสยีด
สีระหว่างฟันเลื่อยกับช้ินงาน และช่วยให้เกิดมุมคมตัด 

 2.1.4 ทิศทางการตัดเฉือน การท างานของคมตัดใบ
เลื่อยประกอบด้วยสองทิศทาง คือ ทิศทางการกดลงและทิศ
ทางการดันไปข้างหน้า ซึ่งทิศทางทั้งสองเป็นตัวท าให้เกิดการ
ตัดเฉือนข้ึน แรงท่ีกระท าการกดและการดันจะต้องสัมพันธ์กัน 
ถ้าแรงใดมากเกินไปอาจจะท าให้ใบเลื่อยแตกหักหรือสึกหรอได ้

2.2 เครืองมือตัดและลักษณะการสึกหรอ 
การสึกหรอของเครื่องมือตัด  [3, 4] หมายถึงการ

เปลี่ยนแปลงของรูปร่างของเครื่องมือตัด จากรูปร่างก่อนการใช้
งานและหลังการใช้งาน ซึ่งเป็นผลมาจากวัสดุท าเครื่องมือตัด
เกิดความเสียหายจากช่วงเวลาขณะใช้งาน และมีสาเหตุหลาย
อย่างที่ท าให้เกิดการสึกหรอของเครื่องมือตัด ซึ่งความเข้าใจ
โดยทั่วไปของการสึกหรอของเครื่องมือตัดเกิดจากการเสียดสี 
โดยอนุภาคที่มีความแข็งของวัสดุที่เกิดการสมัผสับนผวิหน้าของ
เครื่องมือตัด การสึกหรอมักจะเกิดโดยการกระจายของโลหะ
ผสมระหว่างวัสดุงานกับวัสดุเครื่องมือตัด  ในบริเวณที่ เกิด
สภาวะของการสัมผัสกันของวัสดงุานและวัสดุเครื่องมือตัด วัสดุ
งานจะแสดงปฏิกิริยาโต้ตอบกับวัสดุเครื่องมือที่เป็นสาเหตุให้
เกิดการสึกหรอเนื่องจากการเสียดสีของวัสดุเครื่องมือตัด อัตรา
การสึกหรอเนื่องจากการเสียดสีนี้ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิในบริเวณ
ของการสัมผัส และปฏิกิริยาของเครื่องตัดกับวัสดุงานซึ่งกัน
และกัน การกระจายหรือการเกิดโลหะผสมยังเกิดขึ้นที่ซึ่ง
อนุภาคของวัสดุงานถูกหลอมละลายบนพื้นผิวของเครื่องมือตัด 
การหลอมละลายเหล่านี้จะทับถมกันจนมองเห็นเป็นลักษณะ
พอกพูนบนผิวของเครื่องมือตัด เนื่องจากอนุภาคหรือช้ันของ
วัสดุงานภายในแอ่งของผิวหน้าเครื่องมือตัด  การเกิดการ
กระจายหรือโลหะผสม ระหว่างการทับถมและการอ่อนตัวของ
เครื่องมือตัดต่ ากว่าการหลอมละลาย บ่อยครั้งการทับถมเหล่านี้
จะมีการโต้ตอบอีกครั้งจากเศษ โดยเกิดการแตกหักออกจาก
แรงของการชนของเศษที่หลุดออกมา 

2.3 ลักษณะของการเกิดการสึกหรอ 
ลักษณะของการสึกหรอมีอยู่ 4 ลักษณะ [3] คือ 
 1.)  การสึกหรอเนื่องจากการขัดสี (Abrasion wear) 

การเซาะร่อง การขัดหยาบ การขูดผิว ที่ เกิดขึ้นเนื่องจาก
ผิวหน้าช้ินงานที่เป็นวัตถุแข็งมีการเปลี่ยนที่หรือมีการเคลื่อนที่

ของวัสดุทั้งสองที่สัมผัสกันและมีการเคลื่อนที่เสียดสีระหว่างกัน
ท าให้เกิดการเสียดสีของผิวหน้าวัสดุที่มีความแข็งน้อยกว่า 
แหล่งที่มาของอนุภาคอาจเกิดจากสารแปลกปลอม ที่มาจาก
สิ่งแวดล้อมด้านนอก เศษช้ินส่วนที่เกิดจากการสึกหรอ แต่
เกิดขึ้นเนื่องจากความหยาบของผิวหน้าวัสดุอีกอันหนึ่งท าให้
เกิดการเสียดสี กลไกการสึกหรอนี้ต่างจากการสึกหรอแบบยึด
ติดคือไม่มีพันธะอะตอมมิคที่เกิดขึ้นบนผิวหน้าทั้งสอง การสึก
หรอแบบขัดสีอาจเกิดขึ้นเมื่อของไหลมีอนุภาคของแข็งเจือปน
และมีทิศทางการเคลื่อนท่ีขนานกับผิวหน้าของวัสดุและอนุภาค
เหล่านั้นก็ท าให้ผิวหน้าวัสดุค่อยๆ เกิดการเสื่อมสภาพทีละเล็ก
ทีละน้อย    

 2.)  การสึกหรอเนื่ องจากการยึด เกาะของวัสดุ 
(Adhesion wear) เป็นการสึกหรอที่เกิดจากการสัมผัสกันของ
ผิวหน้าช้ินงานสองช้ิน ที่มีการเคลื่อนที่อันเกิดผลให้เกิดความ
เค้ นสัมผั ส  (Contact stress) ที่ สู งและ เกิดขึ้ น เนื่ อ งจาก
ธรรมชาติของความหยาบของผิวหน้าวัสดุ หรืออาจกล่าวได้ว่า 
วัสดุสองชนิดเกิดการเสียดสีกันท าให้เกิดความเครียดเกินจุด
ครากของวัสดุ เนื้อวัสดุบริเวณที่เกิดการเสียดสีจะเกิด plastic 
zone เมื่อช้ินงานเคลื่อนที่ไป ช้ินงานที่มีความแข็งแรงมากกว่า
จะน าพาเอาเนื้อวัสดุของช้ินงานที่มีความแข็งน้อยกว่าไปด้วย 
ท าให้เกิดการสึกหรอขึ้น ถ้าผิวหน้าที่เคลื่อนที่มีการเสียดสีกัน
อย่างต่อเนื่อง ค่าความเค้นแรงเฉือนที่บริเวณที่ เกิดพันธะ
อะตอมมิคจะเพิ่มขึ้นจนเกินขีดจ ากัดของอีกวัสดุหนึ่ง และท าให้
จุดที่สัมผัสกันเกิดการแตก พร้อมทั้งน าช้ินส่วนติดมาด้วย 
ช้ินส่วนท่ีเกิดการแตกสามารถหลุดออกมาเป็นเศษช้ินโลหะหรือ
ยังคงเหลือพันธะอะตอมมิคไว้บนหน้าผิวของช้ินงานท่ีอยู่ฝั่งตรง
ข้าม ในขณะตัดโลหะมักจะเกิดเหตุการณ์เหล่านี้ได้  เนื้อวัสดุ
ของปลายคมตัดจะแตกและติดไปกับเศษวัสดุได้  อุณหภูมิที่
เกิดขึ้นขณะตัดโลหะ และแรงกระท าที่เกิดขึ้นจะมีอิทธิพลต่อ
การเกิดการยึดเกาะกันของวัสดุแต่ละคู่  ระหว่างเครื่องมือตัด
และช้ินงาน การยึดเกาะนี้จะเกิดที่ความเร็วตัดต่ าๆ  แต่จะ
ขึ้นอยู่กับเวลา และมีแนวโน้มว่าจะเกิดน้อยลงเมื่อใช้ความเร็ว
ตัดสูงๆ ถ้าเป็นการตัดที่รุนแรงหรือมีการสั่นสะเทือนหรือ
กระแทกเป็นช่วงๆ จะท าให้เกิดการยึดเกาะเร็วขึ้น และเกิดการ
สึกหรอมากขึ้น 

 3.)  การสึกหรอเนื่องจากการแพร่ซึมส่วนผสมเคมี 
(Diffusion wear) การสึกหรอเนื่องจากการแพร่ซึมส่วนผสม
ทางเคมี  (Diffusion wear) เคมีนี้ เกิดในสภาวะของแข็งที่
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อะตอมเคลื่อนย้ายจากจุดแลตทิซ (Lattice point) หนึ่งจากที่
มีอะตอมเข้มข้นกว่าไปยังที่มีอะตอมเบาบางกว่าบริเวณที่มี
อุณหภูมิสูงกว่าบรรยากาศแวดล้อมมีมากก็ยิ่งมีการแพร่ซึม
ส่วนผสมได้มากขึ้น ขณะตัดโลหะ เมื่อเกิดการยึดเกาะของวัสดุ 
และเกิดอุณหภูมิสูงเพียงพอในบริเวณที่ยึดเกาะเป็น เนื้อ
เดียวกันนี้ จะเกิดการไหลของอะตอมจากเนื้อวัสดุเครื่องมือตัด
ไปยังเนื้อช้ินงานปริมาณการแพร่ซึมจะมากหรือน้อยเพียงใด
ขึ้นอยู่กับคู่สัมพันธ์ของเนื้อวัสดุทั้งสอง และระดับการสั่นของ
อะตอมซึ่งขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ  ถ้าเวลาที่สัมผัสยึดเกาะกันอยู่
นานก็จะแพร่ซึมได้มาก แต่ถ้าใช้ความเร็วตัดสูงก็จะแพร่ซึมได้
น้อย  เครื่องมือตัดที่ท าจากเหล็กกล้า HSS จะมีอะตอมของ
ธาตุคาร์บอนของเครื่องมือตัดแพร่ซึมเข้าไปสู่ผิวช้ินงาน ท าให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงส่วนผสมบริเวณนี้ สมบัติของเครื่องมือตัด
ก็จะเปลี่ยนไป คือมีความแข็งน้อยลงแล้วจะสึกหรอได้ง่ายขึ้น 

 4.)  การสึกหรอเนื่องจากการล้า (Fatigue wear) 
การล้าที่ผิวหน้าหรือการล้าจากการสัมผัส เกิดขึ้นเมื่อผิวหน้า
ของวัสดุสองช้ินที่สัมผัสกับวัสดุอีกอันหนึ่งที่ก าลังเคลื่อนที่แบบ
เลื่อน ท าให้เกิดแรงแบบสลับหรือการวางตัวของแรงเค้นใน
ทิศทางที่ตั้งฉากกับผิวหน้าของวัสดุ ความเค้นสัมผัสที่เกิดขึ้นบน
ผิวหน้าเริ่มต้นจากการฟอร์มตัวของรอยร้าวภายใต้ผิวหน้าของ
วัสดุ และขยายกลับมาที่ผิวหน้าอีกครั้งท าให้เกิดมีลักษณะเป็น
หลุม การล้าตัวลักษณะนี้มักจะพบในวัสดุที่มีการรีดซ้ าแล้วซ้ า
เล่าผ่านผิวหน้าของวัสดุ ส่งผลให้เกิดความเค้นตกค้างท่ีสูงในแต่
ละจุดเป็นแนวยาวบนผิวหน้าของวัสดุ 

2.3.3  ลักษณะการสึกหรอของคมตัด 
 ลักษณะการสึกหรอของคมตัดขณะตัดเฉือนโลหะ 

สามารถแบ่งออกได้ 5 ลักษณะ [3] คือ  
1.)  ลักษณะการสึกหรอของผิวหลบ (Flank wear) 

เกิดจากการเสียดสีระหว่างคมตัดกับผิวงานเนื่องจากความแข็ง
ของผิวงานและเศษผงโลหะที่อยู่บริเวณนั้นท าให้การขูดมีผลต่อ
การสึกหรอของผิวหลบ บริเวณผิวหลบที่สึกหรอเป็นส่วนที่
ขนานกับทิศทางการตัด  

 2.)  ลักษณะการสึกหรอเป็นแอ่งบนผิวคายเศษตัด 
(Crater wear) เกิดผลจากเศษตัดม้วนตัวไปเสียดสีกับผิวคาย
เศษตัดของคมตัด  

 3.)  ลักษณะการสึกหรอแบบเสียรูปทรงของคมตัด 
(Plastic deformation wear) เกิดจากความร้อนในการตัด

เฉือนและความเร็วสูงเกินไปท าให้สันของคมตัดเกิดการเปลี่ยน
รูปหรือเสียรูปทรง  

 4.)  ลักษณะการสึกหรอแบบเศษตัดพอกที่สันคมตัด 
(Build-up wear) เกิดจากวัสดุงานที่ถูกตัดเฉือนเกิดอนุภาค
เล็กๆ หลุดออกมาบนผิวหรือขอบคมตัดที่มีอุณหภูมิสูง อนุภาค
เล็กๆ ที่หลุดออกมาเชื่อมติดบนขอบตัด  

 5.)  ลักษณะการสึกหรอแบบแตกหักที่คมตัด (Edge 
fracture wear) เกิดจากการตัด เฉือนในลักษณะผิวที่ ไม่
ต่อเนื่องหรือไม่สม่ าเสมอด้วยอัตราป้อน อัตราการป้อนลึกและ
การสั่นสะเทือน ท าให้คมตัดแตกหักเสียหาย 

2.4 ปัจจัยการสึกหรอของเคร่ืองมือตัด  
สิ่งที่บ่งบอกให้ทราบว่าเครื่องมือตัดหรือคมตัดจะเกิด

การสึกหรอขึ้นนั้น สามารถพิจารณาจากอาการหรือลักษณะ
งานต่างๆ ต่อไปนี ้[3, 4] 

1) ลักษณะของการสึกหรอผิวหลบเกิดการสึกหรอ
เร็วกว่าปกติ 

2) ก าลังงานและแรงตัดเฉือนสูงขึ้นผิดปกติ สังเกต
จากเกจวัดก าลังขับมอเตอร์ที่ติดกับเครื่องจักร 

3) ขนาดของชิ้นงานส าเร็จ ที่ท าการตัดเฉือนมีขนาด
โตหรือเล็กกว่าขนาดก าหนดไว้ 

4) คุณภาพผิวงานส าเร็จ ที่ตัดเฉือนไม่ได้คุณภาพ
ตามต้องการหรือต่ ากว่าเกณฑ์ทีก่ าหนดไว ้

5) การเกิดรอยต าหนิที่ผิวช้ินงาน เนื่องจากเกิดการ
สึกหรอของคมตัดแบบเศษติดพอกที่สันคมตัด 

6) ความร้อนที่เกิดจากการตัดเฉือนสูงขึ้น เนื่องจาก
คมตัดเกิดการสึกหรอ 

7) การแตกหักของคมตัด เนื่องจากความร้อนในการ
ตัดสูงมากกว่าคมตัดจะทนได้ 

8) ลักษณะของเศษตัดจะเป็นเศษตัดแบบต่อเนื่อง
9) ลักษณะของเศษเกิดรอยไหม้ เนื่องจากความร้อน

ที่เกิดขึ้นในการตัดเฉือนสูงมาก 
10) ขณะการตัดเฉือนมีเสียงดังมากขึ้นและเกิดการ

สั่นสะเทือนหรือการสะท้าน 
2.5 ปัจจัยการเกิดการสึกหรอในงานเลื่อยกล 
ปั จ จั ยที่ ท า ให้ เกิ ด ก ารสึ ก ห รอ ขอ งใบ เลื่ อ ย ใน

กระบวนการเลื่อยกลประกอบด้วย 5 ปัจจัยหลัก คือ 
1. ความเร็วรอบ การชักไป-กลับ ของใบเลื่อย
2. น้ าหนักแรงกดโครงเลื่อย
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3. กระบวนการหล่อเย็น (อุณหภูมิ)
4. คุณสมบัติความแข็งของวัสดุ
5. ชนิดของใบเลื่อย (จ านวนฟันเลื่อยท่ีต่างกัน)

3. การทดลอง
การวิจัยนี้จะพิจารณาทดลองด้วยการทดสอบตัวแปร

ของปัจจัยที่คุณสมบัติความแข็งของวัสดุช้ินงานท่ีแตกต่างกัน 3 
ชนิด คือ อะลูมิ เนียม เหล็กกล้าคาร์บอนต่ า (St37) และ
เหล็กกล้าไร้สนิม (AISI304)  และจ านวนความถี่ของฟันเลื่อยที่
แตกต่างกัน คือ ฟันหยาบ (10 ฟันต่อน้ิว) และฟันละเอียด (14 
ฟันต่อนิ้ว)  โดยการทดลองจะพิจารณาการเลือกใช้ใบเลื่อยที่
เหมาะสมกับวัสดุช้ินงานที่แตกต่างกัน เพื่อศึกษาถึงการสึกหรอ
ที่เกิดขึ้น 

โดยตัวแปรคงที่ส าหรับการทดลองประกอบด้วยการ
เลือกใช้ใบเลื่อยส าหรับเครื่องเลื่อยกล จากวัสดุ (HSS) ชนิด
เดียวกัน คือ ใบเลื่อยขนาด 14 x 1 x 0.050 นิ้ว น้ าหนักแรงกด
โครงเลื่อย 2 กิโลกรัม ไม่มีกระบวนการหล่อเย็น วัสดุช้ินงาน
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 นิ้ว ความเร็วชัก ไป-กลับ ของใบ
เลื่อย 80 รอบต่อนาที และใช้เครื่องเลื่อยกล 1 เครื่อง 

3.1 วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง 
3.1.1  เครื่องเลื่อยกล ยี่ห้อ Hero รุ่น HR-14 ขนาด 

36 x 15 นิ้ว ความสูง 25 นิ้ว น้ าหนัก 100 กิโลกรัม มอเตอร์
ขนาด 1/3 แรงม้า ก าลังไฟฟ้า 220 โวลต์ ขนาดใบเลื่อย 14 x 

1 x 0.050 นิ้ว ขนาดในการตัดช้ินงานโตสุด 6½ x 6½ นิ้ว ดัง
แสดงในรูปที่ 3 

รูปที่ 3 เครื่องเลื่อยกล (Power-hack saw) [5] 

3.1.2  ใบเลื่อย ใบเลื่อยท่ีใช้ทดลองเป็นใบเลื่อยท่ีใช้
ส าหรับเครื่องเลื่อยกล ยี่ห้อ ECLIPSE ขนาด 14 x 1 x 0.050 
นิ้ว ชนิด HSS ในการทดลองใช้ใบเลื่อยสองแบบ คือ ใบเลื่อย
ขนาด 10 ฟันต่อนิ้ว และ 14 ฟันต่อนิว้ ดังแสดงในรูปที่ 4 

รูปที่ 4 ใบเลื่อยกลที่ใช้ในการทดลอง [5] 

3.1.3  วัสดุช้ินงานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 นิ้ว 
3.1.4  นาฬิกาจับเวลา 
3.1.5  ลูกตุ้มน้ าหนัก 2 กิโลกรมั เพื่อเพิ่มน้ าหนักแรง

กดโครงเลื่อยขณะท าการตัดช้ินงาน 
3.1.6 กล้องจุลทรรศน์  ยี่ห้อ LEICA DM2500M เลนส์ HP 
PLAN EPI เพื่อถ่ายภาพขยายของฟันเลื่อยทั้งก่อนและหลังการ
ตัดช้ินงาน เพือ่ใช้ตรวจสอบการสึกหรอเพื่อเปรียบเทียบการสึก
หรอของใบเลื่อย ก าลังขยาย 50 เท่า (5x / 0.12) ดังแสดงใน
รูปที่ 5 

รูปที่ 5 กล้องจุลทรรศน์ที่ใช้ในการทดลอง [5] 

3.2 การวิเคราะห์การสึกหรอ 
ในการวิเคราะห์ข้อมูลจากการทดลอง จะแยกเป็นการ

วิเคราะห์ 2 ลักษณะ คือ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเวลา
เฉลี่ยที่ใช้ในการเลื่อยตัดช้ินงาน และการวิเคราะห์ผลการ
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ทดลองการสึกหรอจากภาพถ่ายของฟันใบเลื่อยด้วยกล้อง
จุลทรรศน์ และเปรียบเทียบผลก่อนและหลังการเลื่อยตัด
ช้ินงาน โดยมีลักษณะการตรวจวัดดังแสดงในรูปที่ 6 

รูปที่ 6 ลักษณะต าแหน่งการตรวจวัดคมตัดของฟันเลื่อย [5] 

4. ผลการทดลอง
4.1 ผลการทดลองเพ่ือหาเวลาในการตัดชิ้นงาน 
ผลการทดลองการโดยการหาค่าเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการ

เลื่อยตัดช้ินงานให้ขาด ดังแสดงในตารางที่ 1 

ตารางที่ 1  แสดงผลการทดลองเพื่อหาเวลาในการตัดช้ินงาน 

ครั้งท่ี
ทดลอง 

เวลาการทดลอง (นาที) 
การทดลองท่ี 1 การทดลองท่ี 2 

ใบเลื่อยขนาด 10 ฟันต่อน้ิว ใบเลื่อยขนาด 14 ฟันต่อน้ิว 

อะลูมิเนียม 
เหล็กกล้า

คาร์บอนต่ า 
เหล็กกล้าไร้

สนิม 
อะลูมิเนียม 

เหล็กกล้า
คาร์บอนต่ า 

เหล็กกล้า 
ไร้สนิม 

1 1.56 2.32 3.52 3.35 3.22 11.13 
2 2.03 2.35 3.52 3.44 3.27 11.13 
3 2.04 2.50 3.57 3.49 3.30 11.23 
4 2.05 2.52 4.02 5.16 3.30 11.30 
5 2.05 2.55 4.07 5.35 3.34 11.31 
6 2.22 3.00 4.09 5.47 3.34 11.49 
7 2.28 3.02 4.12 6.25 3.36 11.51 
8 2.33 3.07 4.17 6.52 3.39 12.13 
9 2.53 3.11 4.42 7.01 3.49 12.17 
10 3.09 3.15 4.54 7.52 3.52 12.23 

เวลารวม 22.18 27.59 40.04 53.56 33.53 115.63 
เวลาเฉลี่ย 2.21 2.75 4.00 5.35 3.35 11.56 

จากนั้นเปรียบเทียบผลเวลาเฉลี่ยของใบเลื่อยทั้ง 2 
ชนิด ในการเลื่อยตัดวัสดุช้ินงานที่มีค่าความแข็งแตกต่างกันทั้ง 
3 ชนิด ให้ขาดจ านวน 10 ครั้ง ดังแสดงในรูปที่ 7 

รูปที่ 7 ลักษณะทิศทางการตัดเฉือนช้ินงานและมุมคมตัดของ
ฟันเลื่อย [5] 

4.1 ผลการทดลองจากภาพถ่ายการสึกหรอ 
ผลการทดลองเลื่อยตัดวัสดุ 3 ชนิดที่แตกต่างกัน ขนาด

เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 น้ิว และน าไปถ่ายภาพด้วยก าลังขยาย 50 
เท่า แล้วถ่ายภาพ ในต าแหน่งฟันเดียวกันทั้งก่อนและหลังการ
เลื่อยตัดช้ินงาน เพื่อเปรียบเทียบและวิเคราะห์ผล ดังแสดงใน
ตารางที่ 2 , 3 และ 4 ตามล าดับ 

ตารางที่ 2  แสดงภาพถ่ายเปรียบเทียบแสดงการสึกหรอของ
ใบเลื่อยขนาด 10 ฟันต่อนิ้ว 
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ตารางที่ 3  แสดงภาพถ่ายเปรียบเทียบแสดงการสึกหรอของ
ใบเลื่อยขนาด 14 ฟันต่อนิ้ว 

ตารางที่ 4  แสดงภาพถ่ายเปรียบเทียบแสดงการสึกหรอของ
ใบเลื่อยขนาด 10 ฟันต่อนิ้ว และ14 ฟันต่อนิ้ว 

5. สรุป
จากผลการทดลองโดยพิจารณาจาก 2 ปัจจัยหลัก คือ

คุณสมบัติความแข็งของวัสดุและจ านวนฟันเลื่อยที่แตกต่างกัน
โดยมีปัจจัยอื่นๆ ประกอบด้วย ความเร็วรอบ น้ าหนักแรงกด 
และไม่มีการหล่อเย็น เป็นตัวแปรคงที่ ซึ่งผลจากการทดลอง

สรุปได้ว่า ใบเลื่อยทั้ง 2 ขนาด เกิดการสึกหรอที่ไม่แตกต่างกัน
อย่ างชัด เจน  เมื่ อ เป รียบ เที ยบจากภาพ ถ่ าย  และ เมื่ อ
เปรียบเทียบจากเวลาเฉลี่ยในการเลื่อยตัดช้ินงานจะพบว่า ใบ
เลื่อยขนาด 10 ฟันต่อนิ้ว ใช้เวลาเฉลี่ยในการเลื่อยตัดช้ินงานท้ัง 
3 ชนิด เร็วกว่าใบเลื่อยขนาด 14 ฟันต่อน้ิว แสดงว่า ใบเลื่อยที่
เหมาะสมที่สุดส าหรับเครื่องเลื่อยกล ในการเลื่อยตัดวัสดุทั้ง 3 
ชนิดนี้ คือ ใบเลื่อยขนาด 10 ฟันต่อนิ้ว เนื่องจากใช้เวลาเฉลี่ย
ในการเลื่อยตัดน้อยกว่า ซึ่งสอดคล้องกับสมมุติฐานที่ว่า ใบ
เลื่อยที่เหมาะสมที่สุด คือ ใบเลื่อยที่ใช้เวลาในการตัดเฉือน
ช้ินงานน้อยที่สุด เนื่องจากเกิดการสึกหรอจากการตัดเฉือน
ช้ินงานน้อยที่สุด 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้น าเสนอการออกแบบและสร้างเครื่องตัดหญ้าแบบเดินตามเพื่อเพิ่มความสามารถในการตัดหญ้า จากปัญหาและ

อุปสรรคของเครื่องตัดหญ้าแบบเดิมที่มีในปัจจุบัน เพื่อน าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาไปใช้ในการออกแบบเครื่องตัดหญ้าแบบใหม่ 
โดยมีส่วนประกอบหลัก 5 ส่วน คือ ชุดโครงสร้าง ชุดต้นก าลัง ชุดส่งก าลัง ชุดใบมีดตัด และ ชุดควบคุมขับเคลื่อนเพลาล้อ จากนั้น
ด าเนินการสร้างเครื่องตัดหญ้าแบบใหม่ และทดสอบการตัดหญ้าประเภทสนาม จากนั้นเปรียบเทียบผลที่ได้กับเครื่องตัดหญ้า
แบบเดิม จากการทดสอบตัดหญ้าของเครื่องตัดหญ้าแบบใหม่ พบว่าการตัดหญ้าโดยใช้น้ ามันเช้ือเพลิง 100 ลูกบาศก์เซนติเมตร มี
ความสามารถในการตัดหญ้าได้พื้นท่ีเฉลี่ย 335 ตารางเมตร เวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการตัดหญ้า 6.42 นาที และประสิทธิภาพของเครื่อง
ตัดหญ้าแบบใหม่เพิ่มขึ้นจากเครื่องตัดหญ้าแบบเดิม 52 เปอร์เซ็นต์ และมีอัตราการประหยัดน้ามันเช้ือเพลิงกว่าเครื่องตัดหญ้า
แบบเดิม 18 เปอร์เซ็นต์  
ค ำหลัก: เครื่องตดัหญา้, การเพิ่มประสิทธิภาพ, การเพิ่มผลผลิต   

Abstract 
This research aimed to design and construction a lawn mower to enhance the capabilities of 

conventional lawn mowers. There are five main components; structure, power supply set, power transmission 
set, the cutter set and the drive control set. Then, the lawn mower test and compare the results with the 
traditional lawn mower. The test found that a lawn mower using 100 cubic centimeters of fuel. Lawn mowers 
have an average area of 335 square meters and average time was 6.42 minutes. The efficiency of the new lawn 
mower increased from the traditional lawn mower 52 percent and fuel economy was 18 percent. 

Keywords: lawn mower, efficiency increasing, productivity 

1. บทน า
งานวิจัยนี้ได้น าเสนอการออกแบบและสร้างเครื่องตัด

หญ้าแบบเดินตาม ส าหรับหญ้าสนาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการท างานของเครื่องตัดหญ้าแบบเดิมที่ใช้ใน
ปัจจุบันตามท้องตลาดทั่วไป โดยเน้นการออกแบบเครื่องตัด
หญ้าให้มีระบบขับเคลื่อนเพลาล้อด้วยเครื่องยนต์ประสิทธิภาพ

สูงเป็นต้นก าลังเพื่อลดปัญหาต้นทุนน้ ามันเช้ือเพลิง และเพิ่ม
ประสิทธิภาพของชุดใบตัดหญ้าให้สามารถตัดหญ้าได้ปริมาณ
เพิ่มมากขึ้นเพื่อลดปัญหาด้านเวลาในการท างาน 

2. ทฤษฎีงานวิจัย
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ในการออกแบบเครื่องจักรกล ผู้ออกแบบต้องค านึงถึง 
หลักการและขอบเขตของเครื่องจักรกลโดยการพิจารณา
รายละเอียดในหัวข้อต่อไปนี้ [1, 2] 

2.1 หน้าท่ีการใช้งาน 
หน้าที่การใช้งานถือเป็นหลักการออกแบบเครื่องจักรที่

ส าคัญที่สุดเป็นอันดับแรกที่ต้องค านึงเครื่องจักรทุกชนิดต้องมี
หน้าที่ ใ ช้สอยถูกต้องตามเป้าหมายที่ตั้ งไว้  คือ สามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และสะดวกสบาย  

2.2 ความปลอดภัย 
การออกแบบต้องพิจารณาถึงความปลอดภัยของ

ผู้ใช้งาน ถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ต้องแสดงเครื่องหมายไว้ให้ชัดเจน 
หรือมีค าอธิบายหลักการใช้งาน และการเลือกใช้วัสดุต้องไม่
ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้งาน 

2.3 ความแข็งแรง 
การพิจารณาความแข็งแรงของเครื่องจักรจากการ

ออกแบบรูปร่างและการเลือกใช้วัสดุประกอบกับการศึกษา
ข้อมูล ลักษณะการใช้เครื่องจักรว่าเครื่องจักรดังกล่าว ต้องรับ
น้ าหนัก หรือแรงอื่นๆ ที่มากระท าหรือไม่ในขณะใช้งาน ทั้งนี้
ต้องค านึงถึงค่าใช้จ่ายควบคู่กันไปด้วย 

2.4 ความสะดวกสบายในการใช้งาน 
การออกแบบต้องพิจารณาศาสตร์ทางด้านการยศาสตร์

(Ergonomics) เกี่ยวกับขนาด สัดส่วนและขีดจ ากัดต่างๆ ที่
เหมาะสมส าหรับอวัยวะส่วนต่างๆ ในร่างกายของมนุษย์ทุกเพศ 
ทุกวัยเพื่อใ ช้ประกอบการออกแบบรูปร่างลักษณะของ
เครื่องจักรต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมเพื่อความสะดวกสบายใน
การใช้งานท าให้ไม่เกิดอันตรายและความเมื่อยล้าในขณะที่ใช้
งาน 

2.5 ความสวยงาม 
เครื่องจักรในปัจจุบันการออกแบบให้มีความสวยงามมี

ความส าคัญไม่น้อยไปกว่าหน้าที่การใช้สอย ดังนั้นความ
สวยงามจากรูปร่างและสีเป็นสิ่งที่ท าให้เกิดการตัดสินใจซื้อและ
เลือกใช้ 

2.6 ราคา 
การออกแบบเครื่องจักรต้องก าหนดกลุ่มเป้าหมาย ผู้ที่

ใช้งาน อาชีพ ฐานะ ความต้องการใช้เครื่องจักรนี้ ผู้ออกแบบ
ต้องเป็นผู้ก าหนดแบบเครื่องจักร ประมาณราคาขายให้
เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายที่ซื้อ ราคาที่เหมาะสมกับผู้ซื้อจะ

พิจารณาจากการเลือกใช้ชนิดหรือเกรดของวัสดุ และเลือก
กรรมวิธีการผลิตที่ง่าย รวดเร็ว และเหมาะสม 

2.7 การซ่อมบ ารุง 
เครื่องจักรที่มีกลไกภายในซับซ้อนและอะไหล่บางช้ิน

ต้องมีการเสื่อมสภาพไปตามอายุการใช้งานหรือการใช้งาน
ในทางที่ผิด ผู้ออกแบบต้องค านึงถึงต าแหน่งในการจัดวางกลไก
และช้ินส่วนต่างๆ เพื่อให้สะดวกต่อการซ่อมบ ารุง 

2.8 วัสดุ ช้ินส่วนมาตรฐาน และวิธีการผลิต 
การเลือกใช้วัสดุ และช้ินส่วนมาตรฐาน ในการออกแบบ

และสร้างเครื่องจักรเพื่อลดต้นทุนการผลิตและความสะดวกใน
การจัดซื้อ การพิจารณาคุณสมบัติต่างๆ เพื่อการใช้งานของวัสดุ 

2.9 การขนส่ง 
การออกแบบเครื่องจักรกล ต้องค านึงค่าใช้จ่ายการ

ขนส่งต่างๆ ระยะทาง รูปร่าง ลักษณะ พื้นที่การขนส่ง วิธีการ
ขนส่ง และการบรรจุหีบห่อ เป็นต้น  

3. การด าเนินงาน
การด าเนินงานสร้างเครื่องตัดหญ้าแบบใหม่ ผู้วิจัยได้

ศึกษาข้อมูลต่างๆ จากปัญหาและอุปสรรคของเครื่องตัดหญ้า
แบบเดิม ดังแสดงในรูปที่ 1 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

3.1 ขอบเขตและการออกแบบ 
จากการศึกษาการใช้งานเครื่องตัดหญ้าแบบเดิม ที่ใช้

เครื่องยนต์เบนซิน 4 จังหวะ 163 ซีซี ลักษณะการใช้งาน
ส าหรับตัดหญ้าประเภทสนาม ซึ่งมีลักษณะดังนี้ 

3.1.1 ใบมีดมีความกว้าง 60 เซนติเมตร 
3.1.2 ระบบขับเคลื่อนใช้แรงคน  
3.1.3 มีขนาดเครื่องยนต์ 163 ซีซ.ี 
3.1.4 ไม่มีการ์ดป้องกันอันตรายจากช้ินส่วนเครื่องยนต์ 

รูปที่ 1 เครื่องตัดหญ้าแบบเดิม [3] 
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หลังจากได้ท าการศึกษาข้อมูลของเครื่องตัดหญ้า
แบบเดิ ม  ผู้ คณะผู้ วิ จั ย จึ ง ได้ ด า เนิ นการออกแบบและ
เปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างเครื่องตัดหญ้าแบบเดิมและ
เครื่องตัดหญ้าแบบใหม่ที่ ได้ออกแบบและสร้างขึ้น  ซึ่ งมี
รายละเอียดและแนวทางในการออกแบบ ดังแสดงในตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบรายละเอียดการออกแบบ 

รายละเอียด 
รายละเอียดและแนวทางในการออกแบบ 

แบบเดิม  แบบใหม่ 
ขนาดเครื่องยนต ์ 163 ซีซี 110 ซีซี 
จ านวนเพลาใบมีด 1 เพลา 3 เพลา 

ความกว้างหน้าตัดใบมีด 60 เซนติเมตร 80 เซนติเมตร 
ระบบขับเคลื่อน แรงงานคน เครื่องยนต์ต้นก าลัง 

อุปกรณ์ป้องกันจากเครื่องยนต ์ ไม่มี มี 

3.2 ลักษณะเคร่ืองตัดหญ้าแบบใหม่ 
การออกแบบเพื่อพัฒนาเครื่องตัดหญ้าสนาม แบบเดิน

ตาม คณะผู้วิจัยได้ก าหนดแนวความคิดในการออกแบบ คือ 
การเพิ่มความสามารถในการตัดหญ้าให้เร็วขึ้นด้วยการเพิ่ม
ขนาดความกว้างหน้าตัดของชุดใบมีดตัดแบบ 3 แกน การลด
ความเมื่อยล้าจากการท างานด้วยการใช้ก าลังจากเครื่องยนต์
ช่วยในการขับเคลื่อนเพลาล้อ และการลดต้นทุนด้านการใช้
เช้ือเพลิง ซึ่งส่วนประกอบส าคัญของเครื่องตัดหญ้าแบบใหม่ มี
ส่วนประกอบหลัก 5 ส่วน คือ ชุดโครงสร้าง ชุดเครื่องยนต์ต้น
ก าลัง  ชุดส่งก าลัง  ชุดใบมีดตัดหญ้า และระบบควบคุม
ขับเคลื่อนเพลาล้อ ดังแสดงในรูปที่ 2 และรูปที่ 3 

รูปที่ 2 ส่วนประกอบต่างๆ ของเครื่องตัดหญ้าแบบใหม่ [3] 

รูปที่ 3  ลักษณะเครื่องตัดหญ้าแบบใหม่ [3] 

4. การทดสอบประสิทธิภาพการท างาน
4.1 การทดสอบการท างาน 
หลังจากกระบวนการออกแบบและสร้างเครื่องตัดหญ้า

แบบเดินตามแล้วจึงด าเนินการทดสอบการใช้งานเบื้องต้นและ
ปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้เครื่องตัดหญ้าแบบใหม่สามารถท างานได้
อย่างสมบูรณ์  จากนั้นคณะผู้ วิจัย ได้ด า เนินการทดสอบ
ประสิทธิภาพของเครื่องตัดหญ้าแบบเดิมกับเครื่องตัดหญ้าแบบ
ใหม่ เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพโดยพิจารณา 2 ปัจจัย คือ
ปริมาณพื้นที่และเวลาที่ใช้ของเครื่องตัดหญา้ที่น ามาทดสอบ ซึ่ง
วิธีการทดสอบจะทดสอบตัดหญ้าจ านวน 3 ครั้ง และใช้ปริมาณ
น้ ามันเช้ือเพลิง 100 ลูกบาศก์เซนติเมตรเท่ากัน จากนั้น
ค านวณหาค่าเฉลี่ย ซึ่งมีรายละเอียดการทดสอบดังแสดงใน
ตารางที่ 2 และรูปที่ 4 

ตารางที่ 2 ผลการทดสอบเครื่องตัดหญ้าแบบเดิมและแบบใหม่ 
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รูปที่ 4 แสดงการเปรียบเทียบปรมิาณพื้นที่ตดัหญ้าทีไ่ด้จาก
การใช้เชื้อเพลิง 100 ลูกบาศก์เซนติเมตร ส าหรับเครื่องตัดหญ้า
แบบเดิมและแบบใหม ่

4.2 การหาประสิทธิภาพการท างาน 
4.2.1 ประสิทธิภาพด้านการประหยัดเช้ือเพลิง 
การค านวณหาประสิทธิภาพการประหยัดเช้ือเพลิงของ

เครื่องตัดหญ้า โดยพิจารณาจากใช้ปริมาณน้ ามันเช้ือเพลิงที่
เท่ากัน จากสมการที่ (1) 

ประสิทธิภาพการประหยดัเชื้อเพลิง =
𝐴𝑛𝑒𝑤−𝐴𝑜𝑙𝑑

𝐴𝑚𝑎𝑥
x 100%      (1) 

เมื่อ Anew คือ พื้นที่เฉลี่ยที่เครื่องแบบใหม่ตัดได้ (ตารางเมตร) 
Aold คือ พื้นที่เฉลี่ยที่เครื่องแบบเดิมตัดได้ (ตารางเมตร) 
Amax คือ พื้นที่สูงสุดที่เครื่องทั้งสองตัดได้  (ตารางเมตร) 

ดังนั้น จากการทดสอบพบว่า พื้นที่เฉลี่ยที่ตัดได้ (ตาม
ตารางที ่2) ประสิทธิภาพของเครื่องตัดหญ้าแบบใหม่ที่สามารถ
ตัดหญ้าได้ มีพื้นที่ เพิ่มขึ้นจากเครื่องตัดหญ้าแบบเดิม 52 
เปอร์เซ็นต์ 

4.2.2 ประสิทธิภาพด้านการประหยัดเวลาท างาน 
การหาประสิทธิภาพของเครื่องตัดหญ้าแบบใหม่ที่

สามารถใช้เวลาในการตัดหญ้าได้ และน าผลการทดสอบของ
เครื่องตัดหญ้าแบบเดิมที่ได้มาเปรียบเทียบหาประสิทธิภาพกับ
เครื่องตัดหญ้าแบบใหม่ ว่ามีประสิทธิภาพในด้านเวลาเพิ่มขึ้น
เท่าไร โดยที่ใช้ปริมาณน้ ามันเชื้อเพลิง 100 ลูกบาศก์เซนติเมตร 
จากสมการที่ (2) 

ประสิทธิภาพการประหยดัเวลา =
𝑇𝑛𝑒𝑤−𝑇𝑜𝑙𝑑

𝑇𝑚𝑎𝑥
x 100%  (2) 

เมื่อ Tnew คือ เวลาเฉลี่ยที่เครื่องแบบใหม่ใช ้(นาท)ี 
Told คือ เวลาเฉลี่ยที่เครื่องแบบเดิมใช ้(นาที) 
Tmax คือ เวลาสูงสุดที่เครื่องทั้งสองใช ้ (นาที) 

ดังนั้น จากการทดสอบพบว่าเวลาเฉลี่ยที่ใช้ (ตามตาราง
ที่ 2) ประสิทธิภาพของเครื่องตัดหญ้าแบบใหม่มีความสามารถ
ด้านเวลาเพิ่มขึ้นจากเครื่องตัดหญ้าแบบเดิม 18 เปอร์เซ็นต์  

5. สรุป
จากการออกแบบและสร้างเครื่องตัดหญ้าแบบใหม่  

จากนั้นด าเนินการทดสอบเพื่อหาประสิทธิภาพการประหยัด
น้ ามันเช้ือเพลิงของเครื่องตัดหญ้าแบบใหม่ท าให้ทราบว่า 
เครื่องตัดหญ้าแบบใหม่สามารถตัดหญ้าได้ปรมิาณพ้ืนท่ีมากกวา่
เครื่องตัดหญ้าแบบเดิมโดยการใช้ปริมาณเชื้อเพลิงที่เท่ากัน คิด
เป็น 52 เปอร์เซ็นต์ และมีประสิทธิภาพด้านเวลาหรือความเร็ว
ในการตัดของเครื่องตัดหญ้าแบบใหม่เพิ่มขึ้นจากเครื่องตัดหญ้า
แบบเดิม คิดเป็น 18 เปอร์เซ็นต์ 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการและความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน เพื่อวิเคราะห์หาปัจจัยที่

ส่งผลกระทบต่อประสิทธิผลหรือผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการสอน เพื่อน าผลจากการวิจัยที่ได้ไปปรับปรุงระบบการจัดการเรียนการ
สอน ในรายวิชาจิตวิทยาและการบริหารงานอุตสาหกรรม ส าหรับนักศึกษาในหลักสูตรหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต  ช้ันปีท่ี 
3 โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ (IDR3) และโปรแกรมวิชาอิเล็กทรอนิกส์ (TNR3) ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 1 
ประจ าปีการศึกษา 2557 โดยใช้กลุ่มตัวอย่างนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนทั้งหมด งานวิจัยนี้เริ่มจากการแบ่งกลุ่มนักศึกษาออกเป็น 
5 กลุ่ม ตามระดับคะแนนสอบ จากนั้นเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามที่ถูกออกแบบมาโดยการพิจารณาจากปัจจัยหลักที่มีผลต่อ
ประสิทธิผลทางการเรียน  3  ด้าน คือ  ด้านทั่วไป ด้านการเรียน และด้านการใช้เวลาในกิจกรรมอื่นๆ นอกห้องเรียน จากการ
ศึกษาวิจัยพบว่า นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาอยู่นอกพื้นที่จังหวัดสกลนคร คิดเป็นร้อยละ 75.65  และมี
พฤติกรรมการมาเรียนเป็นประจ าโดยไม่ขาดเรียนเลย และไม่เข้าเรียนสาย คิดเป็นร้อยละ 75 และนักศึกษาส่วนใหญ่พฤติกรรมการ
ใช้อินเทอร์เนตต่อวันมากกว่า 4 ช่ัวโมง คิดเป็นร้อยล่ะ 75  ในทางกลับกันนักศึกษาท่ีมีผลการเรียนอยู่ในเกณ์ควรปรับปรุงถึงพอใช้
ส่วนใหญ่ และมีพฤติกรรมการขาดเรียน และเข้าเรียนสายเป็นประจ า คิดเป็นร้อยละ 53.20 และนักศึกษามีพฤติกรรมการใช้อิน
เทอร์เนตต่อวันน้อยกว่า 30 นาที คิดเป็นร้อยละ 45.43 
ค ำหลัก: จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์กร, ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน, การบริหารงานอุตสาหกรรม        

Abstract 
This research aims to study the process and satisfaction in teaching for Psychology and Industrial 

Management Course. The objective to analyze the factors that affect the effective or achievement. The results 
of the research is to improve teaching and learning system. The student sample groups are a third year class 
of Industrial Technology major (IDR3B) and Electronics Technology (TNR3B) major from Industrial Technology 
program. The total of simple are 45 persons of all student enrolled in the first semester of 2014. The research 
process begins by dividing the students into five groups based on the testing scores. The data were collected 
using a questionnaire that was designed with the consideration of factors that influence the effectiveness of a 
three parts are; the general, learning and the spent time in other activities. This research study found that, 
students with good grades are domicile outside the Sakon Nakhon province 75.65 percentage. Moreover, have 
a habit of coming to class room regularly and call admission 75 percentage. The students in this group has 
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behavior and use the internet more than 4 hours per day is 75 percentage. On the other hand, students with 
poor and fair grades group most of the behavior absenteeism and arrive late regularly 53.20 percentage. The 
students have a habit of using the internet for at least 30 minutes per day, representing 45.43 percentage. 

Keywords: Industrial and organization psychology,   Achievement,   Industrial management  

1. บทน า
การใช้ศาสตร์ทางด้านจิตวิทยา (psychology) เพื่อการ

บริหารงานอุตสาหกรรม ( industrial management) หรือ
จิตวิทยาอุตสาหกรรม (industrial psychology) เป็นศาสตร์
สาขาหนึ่งจากหลายสาขาที่มีอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช่สาขาวิชา
แปลกใหม่ แต่ก็ยังมีข้อสงสัยกันอยู่เสมอว่า จิตวิทยาคืออะไร 
เรียนแล้วจะได้อะไร และมักได้ค าตอบว่าแม้เรียนจิตวิทยาแล้ว
ยังไม่ได้สิ่งใดท่ีเป็นรูปธรรม แต่ความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ทาง
จิตวิทยา อาจช่วยขยายความคิดให้กว้างขวางขึ้นทั้งที่เกี่ยวกับ
ตนเอง ผู้อื่น สิ่งแวดล้อมรอบตัว ซึ่งอาจน าไปสู่การพัฒนางาน 
พัฒนาทักษะวิชาชีพ พัฒนาตนเอง พัฒนาผู้อื่น ช่วยการอยู่
ร่วมกันในสังคมอย่างได้ประสิทธิภาพมากขึ้น จิตวิทยาเป็น
ศาสตร์ที่ เกี่ยวข้องกับคนทุกประเภท ผู้น าจิตวิทยาไปใช้
ประโยชน์จะต้องเลือกศึกษาในสาขาที่เหมาะสมกับงานและ
ชีวิต ของตนเอง เช่น ถ้าเป็นนักปกครอง อาจต้องเลือกเรียน
จิตวิทยาสังคม จิตวิทยาการบริหาร จิตวิทยาการเมือง จิตวิทยา
การปกครอง ถ้าเป็นครูอาจเลือกเรียนจิตวิทยาการเรียนการ
สอน จิตวิทยาการพัฒนาการ และจิตวิทยาการศึกษา และถ้า
เป็นนักธุรกิจ พ่อค้า อาจเลือกเรียนจิตวิทยาอุตสาหกรรม 
จิตวิทยาการขาย จิตวิทยาการโฆษณา จิตวิทยาการสื่อสาร 
จิตวิทยาการประชาสัมพันธ์  และจิตวิทยาธุรกิจ ซึ่งแต่ละ
รายวิชาดังกล่าวจะว่าด้วยพฤติกรรมของบุคคลในแง่มุมที่ต่างๆ 
กันตามจุดเน้นของรายวิชา  ดังนั้นเพื่อให้การจัดการเรียนการ
สอนสามารถตรวจสอบประสิทธิผลทางการเรียนการสอน
ส าหรับนักศึกษาและอาจารย์ผู้สอน จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ี
จะต้องศึกษาถึงประสิทธิผลทางการเรียนการสอนเพื่อน าผลที่
ได้มาปรับปรุงระบบการเรียนการสอน เพื่อให้เกิดประโยชน์กับ
นักศึกษามากท่ีสุด 

2. วัตถุประสงคแ์ละสมมติฐานงานวิจัย [1]
2.1 วัตถุประสงค์ 

งานวิจัยนี้จัดท าขึ้นเพื่อ เพื่อศึกษากระบวนการ  ปัจจัย 
และความพึงพอใจ ในการจัดการเรียนการสอน ในรายวิชา 08-

040-001 วิชาจิตวิทยาและการบริหารงานอุตสาหกรรม 
ส าหรับหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) 

2.2 สมมติฐานงานวิจัย 
นักศึกษาที่เข้าเรียนตามเกณฑ์ที่ก าหนดมีประสิทธิผล 

(effectiveness) ทางการเรียน ส าหรับรายวิชา 08-040-001 
วิชาจิตวิทยาเพื่อการบริหารงานอุตสาหกรรม  ตามหลักสูตร
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.)  

3. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
3.1 ความหมายของประสิทธิผลทางการเรียน 
ง า น วิ จั ย นี้ ไ ด้ น า เ ส น อก า ร ศึ ก ษ า ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล 

(Effectiveness) ทางด้านการเรียนการสอน โดยในงานวิจัยชิ้น
นี้จะน าเสนอ และให้ความสนใจถึงความสัมฤทธิ์ผลทางการ
เรียน หรือ ผลสัมฤทธิ์ (Results) ที่ดีทางการเรียน หรือการ
ตรวจวัดปัจจัยและประสิทธิผลทางการเรียน และนักจิตวิทยา
และนักวิจัย ได้ให้ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไว้
ดังนี ้

Eysenck and Mecili [2] ได้ให้ความหมาย ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน หมายถึงขนาดของความส าเร็จที่ได้จากการ
ท างานที่อาศัยความพยายามอย่างมาก ซึ่งเป็นผลมาจากการ
กระท าที่ต้องอาศัยความสามารถทั้งทางร่ายกายและสติปัญญา 
ดังนั้นผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจึงเป็นความส าเร็จที่ได้จากการ
เรียน โดยอาศัยความสามารถเฉพาะบุคคล ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนอาจได้มาจากกระบวนการที่ไม่ต้องอาศัยการทดสอบ  

Good [3] กล่าวว่า ผลสัมฤทธิ์ หมายถึง การท าให้
เสร็จ (Accomplishment) หรือประสิทธิภาพทางด้าน การ
กระท าในทักษะที่ก าหนดให้หรือ ในด้านความรู้ ส่วนผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน หมายถึง การเข้าถึงความรู้  (Knowledge 
Attained) การพัฒนาทักษะในการเรียน ซึ่งอาจพิจารณาจาก
คะแนนสอบที่ก าหนดให้ คะแนนที่ได้จากอาจารย์ผู้สอนที่
มอบหมายงาน 

มณฑารัตน์ [4] ให้ความหมายผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน หมายถึง ความส าเร็จในการพยายามเข้าถึงความรู้ ซึ่งเกิด
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จากการท างาน ที่ต้องอาศัยความพยายามอย่างมากทั้ง
องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับสติปัญญาและองค์ประกอบ ที่ไม่ใช่
สติปัญญา แสดงออกในรูปของคะแนน หรือเกรดเฉลี่ยสะสม ซึ่ง
สามารถสังเกตได้จากการวัดหรือการทดสอบทั่วไป  

เกษตรชัย [5] ให้ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน หมายถึง  ความรู้ความเข้าใจ  ความสามารถหรือ
ความส าเร็จที่ผู้เรียนได้รับหลัง จากผู้เรียนรู้วิชาเหล่านั้นๆ แล้ว
พิจารณาจากคะแนนสอบจากแบบสอบหรือการท างานตามที่
อาจารย์ก าหนด หรือทั้งสองอย่างรวมกันหรือได้จากการสังเกต
พฤติกรรมและความส าเร็จด้านอื่นๆ ประกอบเข้าด้วยกัน 

จากความหมายดังกล่าวข้างต้น สรุปได้ว่า ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน หรือประสิทธิภาพทางการเรียน หมายถึง 
ความส าเร็จที่ได้จากการเรียน ซึ่งเกิดจากการกระท าที่ต้อง
อาศัยความพยายามในการเรียนโดยอาศัยความสามารถเฉพาะ
บุคคล การตรวจวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นการตรวจสอบ
ระดับความสามารถของผู้เรียน แสดงออกในรูปของคะแนน
สะสมหรือระดับเกณฑ์คะแนนเฉลี่ย  

ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาประสิทธิผลทางการ
เรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรอุตสาหกรรมศา
สตรบัณฑิต (อส.บ. ) คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร 
และผู้วิจัยใช้ผลคะแนนสะสมของนักศึกษาซึ่งได้จากการเรียน
ในรายวิชาจิตวิทยาและการบริหารงานอุตสาหกรรม 

3.2 ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลทางการเรียน 
Bloom [6] กล่ าวว่ า  ปัจจัยที่ ส่ งผลต่อผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนมีอยู่ 3 ประการ คือ  
1. พฤติกรรมด้านความรู้และความคิด  (Cognitive

Entry Behaviors) หมายถึงความรู้ความสามารถทักษะต่างๆ 
ของผู้เรียนที่มีมาก่อน 

2. คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ ท า ง จิ ต ใ จ  ( Affective Entry
Characteristics) หมายถึง แรงจูงใจที่ท าให้ผู้เรียนเกิดความ
อยากเรียน อยากรู้สิ่งใหม่ๆ ได้แก่ ความสนใจในวิชาเรียน เจต
คติต่ อ เนื้ อหาวิ ชาและสถาบันการศึ กษา  การยอมรับ
ความสามารถของตนเอง เป็นต้น  

3. คุณภาพทา งกา ร เ รี ย นการสอน  (Quality of
Instruction) หมายถึง ประสิทธิภาพการเรียนการสอนที่ผู้เรียน
จะได้รับ ได้แก่ การแนะน าการปฏิบัติและแรงเสริมของผู้สอนที่
มีต่อผู้เรียนเป็นต้น  

จากปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
จะเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบท่ีมีความสัมพันธ์กับความสามารถ
ในการเรียนรู้ของมนุษย์ โดยมนุษย์มีความสามารถในการเรียนรู้
แตกต่างกัน เนื่องจากปัจจัยมากมาย ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
เรียนรู้ [7]  ซึ่งประกอบด้วย  

1. ) ตัวผู้ เรียน ได้แก่ ระบบประสาท วุฒิภาวะทาง
ร่างกาย ทางอารมณ์และสังคม ความพร้อม ประสบการณ์ 
แรงจูงใจ ความบกพร่องทางร่างกาย อารมณ์ อายุ เพศและ
สติปัญญา เป็นต้น 

2. ) บทเรียนหรือลักษณะของงาน ได้แก่ การวางเนื้อหา
ของบทเรียน การจัดความยากง่ายของบทเรียนที่เหมาะสมกับ
ผู้เรียน ความยาวของบทเรียนและปัจจัยรบกวนต่างๆ 

3.) วิธีการเรียนการสอน ได้แก่ ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการ
เรียนการสอน การให้ค าแนะน าเกี่ยวกับแหล่งความรู้เพิ่มเติม 
เป็นต้น 

4. ) ความสามารถในการถ่ายโอนหรือการถ่ายทอดการ
เรียนรู้ของอาจารย์ผู้สอน 

5. )  องค์ประกอบส าคัญจากสิ่ งแวดล้อม  ได้ แก่
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ จิตวิทยาและวัฒนธรรมในสังคม 

จากปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผู้ เรียนซึ่ งเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบที่มีความสัมพันธ์กับ
ความสามารถในการเรียนรู้ของผู้เรียน [8] ประกอบด้วย 2  
ปัจจัย คือ  ผู้สอนและ ผู้เรียน  

จากที่กล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่า องค์ประกอบส าคัญที่มี
ผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้แก่  องค์ประกอบด้าน
คุณลักษณะของอาจารย์ผู้สอน เช่น ระดับการศึกษาของ
อาจารย์ผู้สอน เจตคติต่อวิชาชีพของอาจารย์ผู้สอน การพัฒนา
ความรู้ ความเข้าใจในวิชาที่สอน สุขภาพกาย สุขภาพจิต เป็น
ต้น องค์ประกอบทางครอบครัว เช่น สภาพความเป็นอยู่ การ
เลี้ยงดู ระดับการศึกษาของบิดามารดา เศรษฐกิจของครอบครัว 
องค์ประกอบทางการศึกษา ได้แก่ บุคลากร สื่อการสอน 
บรรยากาศในช้ันเรียน เป็นต้น องค์ประกอบด้านตัวผู้เรียน 
ได้แก่ความส านึกคิดเกี่ยวกับต้นเอง สุขภาพร่างกาย เจตคติ 
การปรับตัว ความมุ่งหวัง แรงจูงใจ เป็นต้น 

3.3 ทฤษฎีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ในการศึกษาเกี่ยวกับลักษณะของผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนนั้น ได้มีผู้ให้ความสนใจศึกษาลักษณะหรือรูปแบบและ
พัฒนารูปแบบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไว้โดยมีรายละเอียด คือ 
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รูปแบบของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในสถานศึกษาซึ่งแสดงให้
เห็นถึงกระบวนการของการจัดการเรียนการสอนที่สัมพันธ์กัน
ต่อสภาพแวดล้อมทางการเรียนการสอน ที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน [6]  โดยพิจารณาตัวแปรที่เรียกว่าคุณภาพของ
การสอน  

3.4 ลักษณะปัจจัยและตัวแปร 
ในส่วนของงานวิจัยที่เกี่ยวข้องผู้วิจัย [1] ได้น าเสนอ

งานวิจัยโดยพิจารณาแยกเป็นลักษณะของตัวแปรหรือปัจจจัยที่
ส าคัญที่ใช้ในการวิจัย โดยจะพิจารณาจาก 7 ปัจจัย ดังนี ้

3.4.1 เศรษฐกิจของครอบครัว หมายถึง ลักษณะหรือ
ความเป็นอยู่ของครอบครัวที่เกี่ยวกับรายได้  ซึ่งมีผลต่อการ
ด ารงชีวิตในแต่ละด้านของครอบครัวกรณีส าหรับอาจารย์ผู้สอน 
ถ้าเป็นนักศึกษาก็จะเป็นค่าใช้จ่ายในเรื่องอุปกรณ์การเรียน 
ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจ าวัน [4] 

3.4.2  ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมของผู้เรียน 
3.4.3  วิธีการสอบคัดเลือกผู้เรยีน 
วิธีการคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลยั

ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น วิธีการรับตรง ระบบ Admission เป็นต้น 
3.4.4 เวลาที่ใช้ในการศึกษาเพิ่มเติมนอกเวลาเรียน 
โดยทั่วไปแล้วเวลาที่ใช้ในการศึกษาเพิ่มเติม หมายถึง 

เวลาที่ใช้ในการอ่านหนังสือ การค้นคว้าหาความรู้และการท า
การบ้านนอกเหนือจากช่ัวโมงเรียน 

3.4.5 แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ  
โดยทั่วไปแล้วแรงจูงใจใผ่สัมฤทธิ์  หมายถึง ความ

ปราถนา ความมุ่งมั่น ความพยายามที่จะกระท าการต่างๆ ให้
บรรลุเป้าหมายที่หวังไว้ โดยไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค ซึ่งสามารถวัด
ได้ด้วยแบบวัดแรงจูงใจใผ่สัมฤทธิ์ความหมายของแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธ์ิ 

3.4.6 การปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมในการเรียน 
การปรับตัว หมายถึง กระบวนการที่บุคคลหรือผู้เรียน

ใช้พยายามในการปรับตนเองในสถานการณ์ต่างๆ  เ ช่น 
ความสามารถจัดการด้านการเรียน การควบคุมอารมณ์ ที่เกิด
จากความเครียด ความวิตกกังวล และการปรับตนเองให้อยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขในขณะที่ศึกษาอยู่ในสถานศึกษา 

3.4.7 การปรับปรุงอุปนิสัยการเรียน  
นิสัยในการเรียน หมายถึง ลักษณะของบุคคลหรือ

ผู้เรียนที่จะกระท าหรือปฏิบัติต่อการรเรียนอย่างสม่ าเสมอ 
จนกระทั่งกลายเป็นนิสัย หรือความเคยชิน อุปนิสัยในการเรียน

สามารถแสดงออกได้สองทาง คือ นิสัยในการเรียนที่ดีและนิสัย
ในการเรียนที่ไม่ดี นิสัยในการเรียนเกิดจากการฝึกฝนและ
ปฏิบัติในด้านการเรียนเป็นประจ าจนเกิดเป็นนิสัย ฉะนั้น นิสัย
ในการเรียนเป็นสิ่งที่สามารถปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นได้โดยการ
เปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมท่ีเกี่ยวข้องกับการเรียนให้ดีขึ้น 

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัย 
[1] ได้ตั้งสมมติฐานว่านิสัยในการเรียน และการศึกษาเพิ่มเติม 
มีอิทธิพลทางตรงต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และมีอิทธิพลหรือ
เป็นปัจจจัยทางอ้อมต่อผลสัมฤทธ์ิหรือประสิทธิผลทางการเรยีน
ผ่านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิและการปรับตัว ส าหรับนักศึกษาที่เรียน
ในรายวิชาจิตวิทยาและการบริหารงานอุตสาหกรรม 

4. การด าเนินงานวิจัย
ผู้วิจัยได้น าเสนอวิธีการในการด าเนินการวิจัยและกรอบ

แนวความคิดในการศึกษาปจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์หรือ
ประสิทธิผลทางการเรียน โดยพิจารณาจาก 3 ปัจจัยหลัก คือ 
ปัจจัยสภาพทั่วไปสภาพทั่วไปของผู้เรียน  ปัจจัยด้านการเรียน  
ปัจจัยการใช้เวลาหรือการมีกิจกรรมอื่นๆ นอกเวลาเรียน โดย
จะวัดผลสัมฤทธิ์หรือประสิทธิผลทางการเรียนด้วยวิธีการ
ตรวจวัดจากระดับคะแนนสะสมเมื่อสิ้นภาคเรียน (ปลายเดือน
ธันวาคม) ซึ่งมีรายละเอียดของแต่ละปัจจัยดังนี้ 

1. สภาพทั่วไปของผู้เรียน ซึ่งจะพิจารณาในรายละเอยีด
ต่างๆ เช่น เพศ รายได้ต่อเดือนและรายได้ครอบครัว  ภูมิล าเนา 
และที่พักอาศัยหรือภูมิล าเนา เป็นต้น 

2. สภาพด้านการเรียน ซึ่งจะพิจารณาจาก จ านวนวิชา
ที่ลงเรียนในภาคเรียนนั้นๆ การกู้ยืมเพื่อการศึกษา  เวลาที่ใช้ใน
การทบทวนบทเรียน การเรียนเสริมหรือการเรียนพิเศษ การ
ช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมช้ันเรียน และความสม่ าเสมอในการเข้า
เรียน เป็นต้น 

3. การใช้เวลาหรือการมีกิจกรรมอื่นๆ นอกเวลาเรียน
โดยจะพิจารณาจากการท างานเสริมการร่วมกิจกรรมของ
มหาวิทยาลัยฯ เช่น การท างานเสริมการร่วมกิจกรรมของ
มหาวิทยาลัย  การเล่นเกมส์และการใช้ internet  กิจกรรมการ
ออกก าลังการ และกิจกรรมอื่นๆ เป็นต้น  

การศึกษาวิจัยนี้ต้องการที่จะดูว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่
ส่งผลต่อความส าเร็จในการศึกษาหรือมีประสิทธิผลทางการ
เรียน ซึ่งปัจจัยต่างๆ  เหล่านั้นประกอบด้วย ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
กับการ เรี ยนในรายวิ ชาจิ ตวิทยาและการบริหารงาน
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อุตสาหกรรม เช่น จ านวนวิชาที่ลงเรียนในภาคเรียนที่มีเรียน
วิชาจิตวิทยาและการบริหารงานอุตสาหกรรม  การกู้ยืมเพื่อ
การศึกษา  เวลาในการทบทวนบทเรียน  ความสม่ าเสมอในการ
เข้าเรียน การเรียนเสริมหรือการเรียนเพิ่มเติมจากในเวลาเรียน
ปกติ การได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนในช้ันเรียนนอกจาก
ปัจจัยด้านการเรียนแล้ว ยังขึ้นอยู่กับการใช้เวลาในการท า
กิจกรรมนอกเวลาเรียนเช่น การท างานเสริมการร่วมกิจกรรม
ของมหาวิทยาลัย การออกก าลังกาย การเที่ยวพักผ่อนในเวลา
กลางคืน การเล่นเกมส์คอมพิวเตอร์การเล่น internet  ซึ่ง
ปัจจัยเหล่านี้จะส่งผลไปยังผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหรือ
ประสิทธิผลทางการเรียน โดยจะวัดจากระดับคะแนนที่ได้รับ
การทดสอบตั้งแต่การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
ซึ่งจะได้เป็นระดับเกณฑ์คะแนนท่ีได้รับเมื่อจบภาคการศึกษา 

การศึกษาประสิทธิผลการจัดการเรียนการสอน ใน
รายวิชาจิตวิทยาและการบริหารงานอุตสาหกรรม [1] เป็นการ
วิจัยเชิงปฏิบัติการ โดยมีขอบเขตการวิจัยดังต่อไปนี้  

4.1   ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร หมายถึง นักศึกษาที่เรียนในรายวิชา 08-

040-001 จิตวิทยาและการบริหารงานอุตสาหกรรม ภาค
การศึกษาที่ 1/2557   คณอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี กลุ่ม
ตัวอย่างคือนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนทั้งหมด  

การศึกษาวิจัยครั้งนี้จะแบ่งนักศึกษาออกเป็น 5 กลุ่ม 
ซึ่งจะแบ่งตามระดับคะแนนที่นักศึกษาสอบได้จากคะแนนสอบ
กลางภาคเรียน ดังแสดงในตารางที่ 1 

ตารางที ่1 เกณฑ์คะแนนท่ีใช้ส าหรับแบ่งกลุ่มนักศึกษา 5 กลุ่ม 
กลุ่ม

นักศึกษา 
ช่วงระดบัคะแนน 

(คะแนนเต็ม  50 คะแนน) 
ผลการเรียน 

1 41-50 ดีมาก 
2 31-40 ดี 
3 21-30 ปานกลาง 
4 11-20 พอใช้ 
5 0-10 ควรปรับปรุง 

งานวิ จั ยนี้ ไ ด้ แบ่ งแยกปัจจั ยที่ ส่ งผลกระทบต่ อ
ประสิทธิผลทางการเรียนตามวัตถุประสงค์ ของการวิจัย คือ 

4.1.1 การศึกษาถึงสถานภาพทั่วไปของนักศึกษา จะ
เป็นการศึกษาเกี่ยวกับตัวของนักศึกษาหรือข้อมูลทั่วไปที่
เกี่ยวข้องกับตัวผู้เรียนในด้านต่างๆ เช่น เพศ ช้ันปีที่ศึกษา 

สาขาวิชา รายได้ต่อเดือน รายได้ของครอบครัว สถานภาพของ
ครอบครัว ฐานะทางการเงินและสถานท่ีพักอาศัย เป็นต้น 

4.1.2 ศึกษาถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทาง
การศึกษา ของนักศึกษาจะเป็นการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัย
ทางด้านการเรียน และ ปัจจัยการใช้เวลานอกเวลาเรียน 
ดังต่อไปนี้  

1) ปัจจัยด้านการเรียน เช่น ความสม่ าเสมอในการเข้า
เรียน การทบทวนบทเรียน การเรียนเสริม จ านวนวิชาที่ลงเรียน 
การกู้ยืมเพื่อการศึกษา 

2) ปัจจัยด้านการใช้เวลานอกจากการเรียน เช่น การ
ท างานเสริม การร่วมกิจกรรมมหาวิทยาลัย การเที่ยวกลางคืน 
การออกก าลังกาย การเล่นเกมส์คอมพิวเตอร์ และ Social 
Network 

4.2   เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่ แบบทดสอบ 

(Test) แบบประเมินการจัดกิจกรรม  และแบบสอบถาม 
(Questionnaire) 

5. ผลการทดลองและการวิเคราะห์ผล
5.1 ข้อมูลทั่วไปและการวิเคราะห์ 
5.1.1 การแบ่งกลุ่มตามระดับคะแนนสอบกลางภาค 
จากการศึกษาพบว่านักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนใน

รายวิชาจิตวิทยาและการบริหารงานอุตสาหกรรม มีผลการ
เรียน ดังแสดงในตารางที่ 2  

ตารางที่ 2 แสดงค่าระดับคะแนนสอบของนักศึกษา 
กลุ่ม

นักศึกษา 
ช่วงระดับ
คะแนน 

ผลการเรียน 
จ านวน
นักศึกษา 

อัตราส่วน
ร้อยละ 

1 41-50 ดีมาก 8 17.78 
2 31-40 ด ี 16 35.56 
3 21-30 ปานกลาง 12 26.67 
4 11-20 พอใช ้ 7 15.56 
5 0-10 ควรปรับปรุง 2 4.44 

รวม 45 100 

จากตารางที่ 2 จะเห็นได้ว่านักศึกษามีผลคะแนนสอบ
กลางภาค อยู่ในเกณฑ์คะแนน ดี และ ปานกลาง หรือร้อยละ 
62.23  จะพบว่าการสอบครั้งที่ 1 นักศึกษาโดยเฉลี่ยมีผลการ
เรียนอยู่ในระดับ ดี คิดเป็นร้อยละ 35.56 และ มีผลการเรียน
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อยู่ในระดับ ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 26.67  และนักศึกษาท่ีมี
ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ควรปรับปรุง คิดเป็นร้อยละ 4.44  

5.1.2  โปรแกมวิชาของนักศึกษา 
จากการศึกษาข้อมูลนักศึกษาที่มีระดับผลการเรียนดี 

ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ ซึ่ง
คิดเป็นร้อยละ 19.23 และนักศึกษาท่ีมีมีระดับผลการเรียนปาน
กลางส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ 
ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 38.46 ดังแสดงในตารางที่ 3 และรูปที่ 1 

ตารางที่ 3 ข้อมูลโปรแกรมวิชาของนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน 

กลุ่ม
นักศึกษา 

โปรแกรมวิชา TNR3B โปรแกรมวิชา IDR3B รวม
จ านวน

นักศึกษา 

ผลต่าง
อัตราส่วน
ร้อยละ 

จ านวน
นักศึกษา 

อัตราส่วน
ร้อยละ 

จ านวน
นักศึกษา 

อัตราส่วน
ร้อยละ 

1 3 15.79 5 19.23 8 3.44 
2 6 31.57 10 38.46 16 6.89 
3 5 26.32 7 26.92 12 0.60 
4 3 15.79 4 15.38 7 0.41 
5 2 10.53 0 0.00 2 10.53 

รวม 19 100 26 100 45 21.87 

รูปที ่1 แสดงสัดส่วนโปรแกรมวิชาเรียนของนักศึกษา 

5.1.3  ภูมิล าเนาของนักศึกษา 
ในหัวข้อนี้จะพิจารณาจากนักศึกษา 2 กลุ่ม คือ คนใน

พื้นที่หรือนักศึกษาที่มีภูมิล าเนาในจังหวัดสกลนคร  และ
นักศึกษาที่มีภูมิล าเนานอกพื้นที่จังหวัดสกลนคร พบว่า
นักศึกษาที่มีผลการเรียนในระดับดี  ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาที่มี
ภูมิล าเนาอยู่ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร คิดเป็นร้อยละ 45.45 
และนักศึกษาที่มีระดับผลการเรียนระดับปานกลาง ส่วนใหญ่
เป็นนักศึกษาที่มีภูมิล าเนาอยู่ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร คิดเป็น
ร้อยละ 27.27 ข้อมูลดังแสดงในตารางที่ 4 และรูปที่ 2 

ตารางที่ 4 แสดงข้อมูลภูมลิ าเนาของนักศึกษา 

กลุ่ม 
นักศึกษา 

ในพื้นที่ นอกพื้นที่ รวม
จ านวน

นักศึกษา 

ผลต่าง
อัตราส่วน
ร้อยละ 

จ านวน
นักศึกษา 

อัตราส่วน
ร้อยละ 

จ านวน
นักศึกษา 

อัตราส่วน
ร้อยละ 

1 2 18.18 6 17.65 8 0.53 
2 5 45.45 11 32.35 16 13.13 
3 3 27.27 9 26.47 12 0.80 
4 1 9.09 6 17.65 7 8.56 
5 0 0.00 2 5.88 2 5.88 

รวม 11 100 34 100 45 28.90 

รูปที ่2 แสดงสัดส่วนคะแนนสอบและภมูิล าเนาของนักศึกษา 

5.1.4 รายรับเฉลีย่ต่อเดือนของนักศึกษา 
จากข้อมูลพบว่านักศึกษาที่มีช่วงคะแนนระดับผลการ

เรียนดีมาก ส่วนใหญ่มีรายรับต่อเดือนมากกว่า 6,000 บาทต่อ
เดือน คิดเป็นร้อยละ 50  และนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี ส่วน
ใหญ่มีรายรับต่อเดือนมากกว่า 6,000 บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อย
ละ 50  ส่วนนักศึกษาที่มีผลการเรียนพอใช้และผลการเรียน
ควรปรับปรุง ส่วนใหญ่มีรายรับต่อเดือนมากกว่า 5,000 บาท
ต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 50 นักศึกษาส่วนใหญ่ที่ผลการเรียนดี 
จะมีรายได้หรือรายรับต่อเดือนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 6,001 ถึง 
7,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 37.78  ดังแสดงข้อมูลในตารางที ่5 
และรูปที่ 3 

ตารางที ่5  ข้อมูลรายรับเฉลี่ยต่อเดือนของนักศึกษา 
กลุ่ม

นักศึกษา 
รายรับเฉลี่ยต่อเดือน (บาท) รวม

จ านวน
นักศึกษา 

< 
4,000 

4,001-
5,000 

5,001-
6,000 

6,001-
7,000 

> 
7,001 

1 0 1 3 3 1 8 
2 1 2 5 6 2 16 
3 0 1 4 5 2 12 
4 1 1 2 2 1 7 
5 0 0 1 1 0 2 

รวม 2 5 15 17 6 45 
ค่าร้อยละ 4.44 11.11 33.33 37.78 13.33 100 
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แสดงสักส่วนโปรแกรมวิชาของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน

โปรแกรมวิชา IDR3B อัตราส่วนร้อยละ โปรแกรมวิชา IDR3B จ านวนนักศึกษา(คน)

โปรแกรมวิชา TNR3B อัตราส่วนร้อยละ โปรแกรมวิชา TNR3B จ านวนนักศึกษา (คน)

18.18

45.45

27.27

9.09
017.65

32.35
26.47 17.65

5.880

20

40

60

1 2 3 4 5

อัตราส่วนภูมิล าเนาและผลการเรียน

ในพื้นท่ี นอกพื้นท่ี
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รูปที ่3 แสดงค่าร้อยละของนักศึกษาท่ีมีผลการเรียนดีและ
รายรับเฉลี่ยต่อเดือนของนักศึกษา 

5.2 ข้อมูลด้านการเรียน 
การศึกษาและเก็บข้อมูลเพื่อให้ทราบถึงข้อมูลด้าน

พฤติกรรมด้านการเรียน ได้แก่ แหล่งเงินทุนในการเรียน  
จ านวนรายวิชาที่ลงทะเบียนในภาคเรียนที่มีการเรียนการสอน
ในรายวิชาจิตวิทยาและการบริหารงานอุตสาหกรรม  เป็นต้น 
ซึ่งปัจจัยเหล่านี้มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์หรือประสิทธิผลทางการ
เรียนของนักศึกษา โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์
จะจะแบ่งแยกตามอิทธิพลดังต่อไปนี้ 

5.2.1 แหล่งเงินทุนในการศึกษาเล่าเรียน    
จากการศึกษาพบว่านักศึกษาที่มีช่วงระดับคะแนนอยู่

ในเกณฑ์ดี ส่วนใหญ่จะมีแหล่งเงินทุนในการศึกษาเล่าเรียนมา
จากผู้ปกครองโดยคิดเป็นร้อยละ 52 และ นักศึกษาที่มีช่วง
ระดับคะแนนอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง ส่วนใหญ่จะมีแหล่งเงินทุน
ในการศึกษาเล่าเรียนมาจากผู้ปกครองและกู้ยืม กยศ. (กองทุน
กู้ยืมเพื่อการศึกษา) โดยคิดเป็นร้อยละ 60 และพบว่านักศึกษา
ที่มีช่วงระดับคะแนนอยู่ในเกณฑ์ควรปรับปรุงและพอใช้ ส่วน
ใหญ่จะมีแหล่งเงินทุนในการศึกษาเล่าเรียนมาจากผู้ปกครอง
เช่นกันโดยคิดเป็นร้อยละ 73 ดังแสดงข้อมูลในตารางที่ 6 และ
รูปที ่4 

ตารางที ่6 ข้อมูลแหล่งเงินทุนในการศึกษาเล่าเรียน 

กลุ่ม 
นักศึกษา 

แหล่งเงินทุน รวมจ านวน
นักศึกษา 

ผู้ปกครอง กู้ยืม กยศ. 
ผู้ปกครองและ 

กู้ยืม กยศ. 
ทุนการศึกษา 

และอื่นๆ 
1 2 3 3 0 8 
2 5 4 6 1 16 
3 3 4 5 0 12 
4 1 3 3 0 7 
5 1 0 1 0 2 

รวม 12 14 18 1 45 
ค่าร้อยละ 26.67 31.11 40.00 2.22 100 

รูปที ่4 แสดงค่าร้อยละของแหล่งเงินทุนของนักศึกษา 

5.2.2 พฤติกรรมการขาดเรียนของนักศึกษา 
จากการศึกษาพบว่านักศึกษาที่มีช่วงระดับคะแนนอยู่

ในเกณฑ์ดี ส่วนใหญ่จะไม่ขาดเรียนเลย โดยคิดเป็นร้อยละ 
26.67 และนักศึกษาที่มีช่วงระดับคะแนนอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง 
ส่วนใหญ่จะไม่ขาดเรียนเลยเช่นกัน โดยคิดเป็นร้อยละ 50 ของ
ผู้ที่มีผลการเรียนปานกลาง และพบว่านักศึกษาที่มีช่วงระดับ
คะแนนอยู่ในเกณฑ์ควรปรับปรุง ส่วนใหญ่จะมีจ านวนครั้งใน
การขาดเรียน 3 ครั้งโดยคิดเป็นร้อยละ 50 ดังแสดงข้อมูลใน
ตารางที ่7 และรูปที่ 5 

ตารางที ่7 ข้อมูลพฤติกรรมการขาดเรียน 

กลุ่ม
นักศึกษา 

พฤติกรรมการขาดเรียนหรือจ านวนคร้ังท่ีขาด
เรียน (คร้ัง) 

รวมจ านวน
นักศึกษา 

0 ครั้ง 1 ครั้ง 2 ครั้ง 3 ครั้ง 
1 7 1 0 0 8 
2 12 4 0 0 16 
3 6 4 2 0 12 
4 0 3 3 1 7 
5 0 0 1 1 2 

รวม 25 12 6 2 45 
ค่าร้อยละ 55.56 26.67 13.33 4.44 100% 
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ค่าร้อยล่ะของนักศึกษาท่ีมีผลการเรียนดี

ผู้ปกครอง กู้ยืม กยศ.
ผู้ปกครองและ

กู้ยืม กยศ.
ทุนการศึกษา
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รูปที ่5 แสดงค่าร้อยละของพฤติกรรมการขาดเรียนของ
นักศึกษา 

5.2.3 พฤติกรรมการเข้าเรียนสายของนักศึกษา 
จากการศึกษาพบว่านักศึกษาที่มีช่วงระดับคะแนนอยู่

ในเกณฑ์ดี ส่วนใหญ่จะมีจ านวนครั้งในการเข้าเรียนสายเท่ากับ 
0 ครั้ง โดยคิดเป็นร้อยละ 95 และ นักศึกษาที่มีช่วงระดับ
คะแนนอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง ส่วนใหญ่จะมีจ านวนครั้งในการ
เข้าเรียนสาย 1 ครั้ง โดยคิดเป็นร้อยละ 12 และพบว่านักศึกษา
ที่มีช่วงระดับคะแนนอยู่ในเกณฑ์ควรปรับปรุงและพอใช้ ส่วน
ใหญ่จะมีจ านวนครั้งในการเข้าเรียนสาย 2 ครั้งโดยคิดเป็นร้อย
ละ 73 ดังแสดงในตารางที่ 8 และรูปที่ 6 

ตารางที ่8 ข้อมูลพฤติกรรมการเข้าเรียนสาย 

กลุ่ม
นักศกึษา 

พฤตกิรรมการเข้าเรียนสายหรือจ านวนครัง้ที่มาสายเรียน (ครั้ง) รวม
จ านวน 

นศ.  0 ครั้ง 1 ครั้ง 2 ครั้ง 3 ครั้ง 4 ครั้ง 
5 ครั้ง
ข้ึนไป 

1 7 1 0 0 0 0 8 

2 14 2 0 0 0 0 16 

3 7 4 1 0 0 0 12 
4 1 4 2 0 0 0 7 
5 0 0 0 0 1 1 2 

รวม 29 11 3 0 1 1 45 
ค่าร้อยละ 64.44 24.44 6.67 0.00 2.22 2.22 100% 

รูปที ่6 แสดงอัตราส่วนร้อยละของพฤติกรรมการเข้าเรียนสาย
ของนักศึกษา 

5.3 การใช้เวลาในกิจกรรมอื่นๆ นอกเวลาเรียน 
5.3.1  ระยะเวลาในการออกก าลังกายของนักศึกษา 
จากการศึกษาพบว่านักศึกษาที่มีผลการเรียนอยู่ใน

เกณฑ์ดี จะมีค่าเวลาเฉลี่ยของระยะเวลาที่ใช้ในการออกก าลัง
กายเฉลี่ยน้อยกว่า 3.5 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์  คิดเป็นร้อยละ 68.75 
ของกลุ่มนักศึกษาเรียนดี และพบว่านักศึกษาที่มีผลการเรียนอยู่
ในเกณฑ์ควบปรับปรุง จะมีค่าเวลาเฉลี่ยของระยะเวลาที่ใช้ใน
การออกก าลังกายเฉลี่ยมากกว่า  7 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์  คิดเป็น
อัตราส่วนร้อยละ 50 ของนักศึกษาที่มีผลการเรียนในกลุ่ม
เดียวกัน และเนื่องจากนักศึกษาส่วนใหญ่ไม่ได้มีการออกก าลัง
กาย คิดเป็นร้อยละ 62.22 ซึ่งจะรวมอยู่ในกลุ่มของนักศึกษาท่ี
มีช่วงระยะเวลาในการออกก าลังกายน้อยกว่า 30 นาที ดังแสดง
ในตารางที ่9 และรูปที่ 7 

ตารางที ่9 ระยะเวลาในกิจกรรมการเล่นกีฬาของนักศึกษา 

กลุม่
นักศึกษา 

ช่วงระยะเวลาเฉลี่ยการเล่นกีฬาของนักศึกษา 
(นาท/ีวัน) 

รวมจ านวน
นักศึกษา 

(คน) น้อยกว่า 
30 นาที 

30 นาที 60 นาที 
มากกว่า 
60 นาที 

1 6 1 1 0 8 
2 11 3 2 0 16 
3 7 3 1 1 12 

4 3 3 1 0 7 
5 1 0 0 1 2 

รวม 28 10 5 2 45 
ค่าร้อยละ 62.22 22.22 11.11 4.44 100% 

รูปที่ 7 แสดงค่าร้อยละของเวลาเฉลี่ยที่นักศึกษาใช้ในการเล่น
กีฬา 
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5.3.2 ระยะเวลาในการใช้อินเทอร์เนตของนักศึกษา 
จากการศึกษาข้อมูลพบว่านักศึกษามีการใช้อินเทอร์

เนตทุกคนเป็นประจ าทุกวัน ทั้งทางโทรศัพท์ และคอมพิวเตอร์
ส่วนตัว และพบว่านักศึกษาที่มีผลการเรียนดี จะมีค่าเฉลี่ย
ช่ัวโมงการใช้งานอินเทอร์เนตเฉลี่ยมากกว่า 4 ช่ัวโมงต่อวัน 
และคิดเป็นร้อยละ 56.25 ของนักศึกษาในกลุ่มเกณฑ์คะแนน
เดียวกัน ในทางกลับกันพบว่านักศึกษาที่มีผลการเรียนควร
ปรับปรุง จะมีค่าเฉลี่ยช่ัวโมงการใช้งานอินเทอร์เนตเฉลี่ยน้อย
กว่า  1 ช่ัวโมงต่อวัน หรือเฉลี่ยน้อยกว่า 7 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ ดัง
แสดงข้อมูลในตารางที ่10 และรูปที่ 8 

ตารางที ่10 ข้อมูลระยะเวลาเฉลี่ยในการใช้อินเทอร์เนต 

กลุ่ม
นักศกึษา 

ช่วงระยะเวลาเฉลี่ยการใช้อินเทอร์เนตของนกัศึกษา 
(ชั่วโมง/วัน) 

รวม
จ านวน 

นศ.  < 1 ช่ัวโมง 1 ช่ัวโมง 2 ช่ัวโมง 3 ช่ัวโมง 4 ช่ัวโมง > 4 ช่ัวโมง 

1 0 0 1 1 1 5 8 
2 0 1 0 3 3 9 16 
3 0 0 1 1 2 8 12 
4 0 1 2 2 1 1 7 
5 1 0 1 0 0 0 2 

รวม 1 2 5 7 7 23 45 
ค่าร้อยละ 2.22 4.44 11.11 15.56 15.56 51.11 100% 

รูปที ่8 แสดงค่าร้อยละของเวลาเฉลี่ยในการใช้งานอินเทอร์เนต
ของนักศกึษา 

6. สรุปและอภิปรายผล
กลุ่มที่ 1: กลุ่มนักศึกษาท่ีมีผลการเรียนเกณฑด์ีมาก 
ก.) ด้านทั่วไปของผู้ เรียน พบว่า ส่วนใหญ่เป็น

นักศึกษาที่เรียนในโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ คิดเป็น
ร้อยละ 62.50 และมีภูมิล าเนาอยู่นอกพ้ืนท่ีจังหวัดสกลนคร คิด
เป็นร้อยละ 75 เพราะจากจ านวนนักศึกษาทั้งหมดนักศึกษา

ส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาอยู่นอกพื้นที่จังหวัดสกลนคร คิดเป็นร้อย
ล่ะ 75.65 มีรายรับต่อเดือนเฉลี่ย  5,000 - 7,000 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 75 

ข.) ด้านการเรียน พบว่า แหล่งเงินทุนของนักศึกษาที่
มีผลการเรียนดีมากส่วนใหญ่ได้มาจาก การกู้ยืม กยศ. คิดเป็น
ร้อยละ 75   มีพฤติกรรมการเข้าเรียนทุกครั้ง คิดเป็นร้อยละ 
87.50  มีพฤติกรรมไม่เข้าเรียนสายเลย คิดเป็นร้อยละ  87.50 

     ค.)  ด้านการใช้เวลาในกิจกรรมอื่นๆ พบว่า ส่วนใหญ่
นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีมาก มีช่วงระยะเวลาเฉลี่ยในการ
ออกก าลังกายต่อเนื่อง น้อยกว่า  30 นาทีต่อวัน หรือเฉลี่ย 
3.50 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 75  และมีพฤติกรรมการ
การใช้อินเทอร์เนตต่อวันมากกว่า 4 ช่ัวโมง หรือคิดเป็นร้อยละ 
62.50 

กลุ่มที่ 2: กลุ่มทีม่ีผลการเรียนเกณฑ์ดี 
ก.) ด้านทั่วไปของผู้ เรียน พบว่า ส่วนใหญ่เป็น

นักศึกษาที่เรียนในโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ คิดเป็น
ร้อยละ 62.50  และมีภูมิล าเนาอยู่นอกพื้นที่จังหวัดสกลนคร 
คิดเป็นร้อยละ 68.75 มีรายรับเฉลี่ยต่อเดือน  5,000 - 7,000 
บาท คิดเป็นร้อยละ 68.75 

ข.) ด้านการเรียน พบว่า ส่นใหญ่นักศึกษามีแหล่ง
เงินทุนมาจาก การกู้ยืม กยศ. คิดเป็นร้อยละ 62.50   และมี
พฤติกรรมการเข้าเรียนทุกครั้ง คิดเป็นร้อยละ 75  มีพฤติกรรม
ไม่เข้าเรียนสายไม่เกิน 1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ  100 

ค.)  ด้านการใช้เวลาในกิจกรรมอื่นๆ พบว่า ส่วนใหญ่
นักศึกษา มีช่วงระยะเวลาเฉลี่ยในการเล่นกีฬาเพื่อการออก
ก าลังกายต่อเนื่อง น้อยกว่า  30 นาทีต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 
68.75  และมีพฤติกรรมการการใช้อินเทอร์เนตต่อวันตั้งแต่ 4 
ช่ัวโมงขึ้นไป หรือคิดเป็นร้อยละ 75 

กลุ่มที่ 3: กลุ่มทีม่ีผลการเรียนเกณฑ์ปานกลาง 
ก.) ด้านทั่ วไปของผู้ เรียน  พบว่าส่วนใหญ่ เป็น

นักศึกษาที่เรียนในโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ คิดเป็น
ร้อยละ 58.33  และมีภูมิล าเนาอยู่นอกพื้นที่จังหวัดสกลนคร 
คิดเป็นร้อยละ 75 มีรายรับเฉลี่ยต่อเดือน  5,000 - 7,000 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 75 

ข.) ด้านการเรียน พบว่า ส่วนใหญ่นักศึกษามีแหล่ง
เ งินทุนมาจากการกู้ยืม  กยศ. คิดเป็นร้อยละ 75 และมี
พฤติกรรมการขาดเรียนไม่เกิน 1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 83.33  มี
พฤติกรรมไม่เข้าเรียนสายไม่เกิน 1 ครั้ง  คิดเป็นร้อยละ  91.67 
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ค.)  ด้านการใช้เวลาในกิจกรรมอื่นๆ พบว่า ส่วนใหญ่
นักศึกษา มีช่วงระยะเวลาเฉลี่ยในการเล่นกีฬาเพื่อการออก
ก าลังกายต่อเนื่องน้อยกว่า 30 นาทีต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 
58.33  และมีพฤติกรรมการการใช้อินเทอร์เนตต่อวันตั้งแต่ 4 
ช่ัวโมงขึ้นไป หรือคิดเป็นร้อยละ 83.33 

กลุ่มที่ 4: กลุ่มนักศึกษาท่ีมีผลการเรียนเกณฑ์พอใช้ 
ก.) ด้านทั่ วไปของผู้ เรียน  พบว่าส่วนใหญ่ เป็น

นักศึกษาที่เรียนในโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ คิดเป็น
ร้อยละ 57.14  และมีภูมิล าเนาอยู่นอกพื้นที่จังหวัดสกลนคร 
คิดเป็นร้อยละ 85.71 มีรายรับเฉลี่ยต่อเดือน  5,000 - 7,000 
บาท คิดเป็นร้อยละ 57.14 

ข.)  ด้านการเรียน พบว่า ส่วนใหญ่นักศึกษามีแหล่ง
เงินทุนมาจากการกู้ยืม กยศ. คิดเป็นร้อยละ 85.75   และมี
พฤติกรรมการขาดเรียนไม่เกิน 2 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 85.71  มี
พฤติกรรมไม่เข้าเรียนสายไม่เกิน 1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ  71.43 

ค.)  ด้านการใช้เวลาในกิจกรรมอื่นๆ พบว่า ส่วนใหญ่
นักศึกษา มีช่วงระยะเวลาเฉลี่ยในการเล่นกีฬาเพื่อออกก าลัง
กายแบบต่อเนื่อง น้อยกว่า 30 นาทีต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 
42.86  และมีพฤติกรรมการการใช้อินเทอร์เนตต่อวันตั้งแต่ 4 
ช่ัวโมงขึ้นไป หรือคิดเป็นร้อยละ 28.57 

กลุ่มที่ 5: กลุ่มทีม่ีผลการเรียนเกณฑ์ควรปรับปรุง 
ก.) ด้านทั่วไปของผู้ เรียน พบว่า ส่วนใหญ่เป็น

นักศึกษาที่เรียนในโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอิเล็คทรอนิกส์ คิด
เป็นร้อยละ 100  และมีภูมิล าเนาอยู่นอกพื้นที่จังหวัดสกลนคร 
คิดเป็นร้อยละ 100 มีรายรับเฉลี่ยต่อเดือน  5,000 - 7,000 
บาท คิดเป็นร้อยละ 100 

ข.)  ด้านการเรียน พบว่า ส่วนใหญ่นักศึกษามีแหล่ง
เงินทุนมาจาก การกู้ยืม กยศ. คิดเป็นร้อยละ 50   และมี
พฤติกรรมการขาดเรียนไม่เกิน 2 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 50  มี
พฤติกรรมเข้าเรียนสายมากเกินกว่า 4 ครั้งขึ้นไป คิดเป็นร้อย
ละ 100 

ค.)  ด้านการใช้เวลาในกิจกรรมอื่นๆ พบว่า ส่วนใหญ่
นักศึกษา มีช่วงระยะเวลาเฉลี่ยในการเล่นกีฬาเพื่อออกก าลัง
กายแบบต่อเนื่อง น้อยกว่า  30 นาทีต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 50  
และมีพฤติกรรมการการใช้อินเทอร์เนตตอ่วันน้อยกว่า 1 ช่ัวโมง 
คิดเป็นร้อยละ 50 

จากการสรุปผลการวิจัยที่กล่าวมานั้น เป็นการสรุปผล
โดยอาศัยข้อมูลจากแบบสอบถามที่ใช้ส าหรับเก็บข้อมูลที่

เกี่ยวกับปัจจัยที่ถูกระบุมาก่อนแล้วว่าอาจจะส่งผลกระทบหรือ
มีอิทธิพลต่อการจัดการเรียนการสอนที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ซึ่ง
งานวิจัยนี้เน้นผลกระทบที่เกิดกับตัวนักศึกษาที่เรียนในวิชา
จิตวิทยาและการบริหารงานอุตสาหกรรม มากกว่าอาจารย์
ผู้สอน และงานวิจัยในอนาคตผู้วิจัยมีความตั้งใจที่จะศึกษาวิจัย
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเรียนการสอนโดยเน้นสนใจทั้ ง
นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน และคณะวิชาที่จัดการเรียนการสอน 
หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อให้ได้ข้อมูลที่แท้จริงในการน ามา
ปรับปรุงระบบการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบัน จากนั้นท า
การเปรียบเทียบเพื่อระบุแนวทางที่เหมาะสมในการปรับปรุง
ระบบการเรียนการสอน 
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การออกแบบและสร้างชุดเตาพลังงานความร้อนแบบไอระเหย 
Design and Construction of the Thermal Vapor Furnace 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้น าเสนอการแก้ไขปัญหาการน าน้ ามันพืชเก่ากลับมาใช้ซ้ า และปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการทิ้งน้ ามันพืชเก่า โดยการ

น าน้ ามันพืชเก่ามาใช้เป็นเช้ือเพลิงเพื่อให้ความร้อน ด้วยการออกแบบและสร้างชุดเตาพลังงานความร้อนแบบไอระเหย การ
ด าเนินงานวิจัยเริ่มต้นจากการศึกษาข้อมูลและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อก าหนดปัญหา วัตถุประสงค์ และแนวทางในการด าเนินงาน
วิจัย จากนั้นด าเนินการออกแบบและสร้างชุดเตาพลังงานความร้อนแบบไอระเหย และทดสอบเพื่อหาค่าอุณหภูมิความร้อนของ
เปลวไฟท่ีได้ และทดสอบหาอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงของชุดเตาพลังงานความร้อนแบบไอระเหย จากผลการทดสอบ พบว่า ชุด
เตาพลังงานความร้อนแบบไอระเหยที่ได้ออกแบบและสร้างขึ้นสามารถให้เปลวไฟสีฟ้าได้จากอัตราส่วนผสมของเชื้อเพลิง ระหว่าง
น้ ามันพืชเก่า 3,000 มิลลิลิตร และน้ ามันก๊าด 600 มิลลิลิตร (5 ต่อ 1) และให้อุณหภูมิความร้อนเฉลี่ย 829.6 องศาเซลเซียส ที่
ความเร็วลม 0.6 เมตรต่อวินาที และมีอัตราการสิ้นเปลืองของเช้ือเพลิงเท่ากับ 145 มิลลิลิตร ต่อช่ัวโมง โดยคิดเป็น 20.13 
เปอร์เซ็นต์ 
ค ำหลัก: น้ ามันพืชเก่า, ไอระเหย, เตาพลังงานความร้อน   

Abstract 
This research presents a solution to the problem of using old vegetable oil, and environmental 

problems caused by abandoning old vegetable oil. The old vegetable oil used as fuel for heating with design 
and construction of a vapor heat exchanger. The research began with the study of relevant information and 
the research to define problems of objectives and guidelines for conducting research. Then, design and build 
the thermal vapor furnace and test for flame heat temperature and fuel consumption. Form the results of 
the tests, a thermal vapor furnace can provide a blue flame from the fuel mixture ratio, between 3,000 
milliliters of old vegetable oil and 600 milliliters of kerosene (5:1). The average heat temperature was 829.6 
degrees Celsius with the wind speed 0.6 meter per second. The fuel consumption rate was 145 milliliters per 
hour, representing 20.13 percent. 

Keywords: Vegetable oil used, vapor, heat oven 
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1. บทน า
งานวิจัยนี้น าเสนอการพัฒนาเตาพลังงานความร้อนที่

สามารถน าน้ ามันพืชเก่าไปใช้ประโยชน์เป็นเช้ือเพลิง โดยการ
ออกแบบเพื่อพัฒนาและสร้างเตาพลังงานที่มีการใช้น้ ามันพืช
เก่า ซึ่งจะมีรูปแบบและหลักการท างานที่แตกต่างกันออกไป
รวมไปถึง ข้อดี ข้อเสีย ในการใช้งาน เช่น เตาน้ ามันเครื่องเก่า 
[1] ที่ได้ออกแบบเตาส าหรับน้ ามันเครื่องเก่า ข้อดี คือ สามารถ
ให้ความร้อนได้สูง และรองรับน้ ามันเก่าได้ทุกประเภท ข้อเสีย 
คือ ความร้อนที่ได้สูงเกินไปไม่สามารถควบคุมเพื่อน ามาใช้ใน
ครัวเรือนได้ และสามารถใช้งานได้กับอุตสาหกรรมโรงเรือน
เท่านั้น เช่น โรงเพาะเห็ด และโรงฆ่าสัตว์ เป็นต้น อีกทั้งยังมี
ขนาดที่ใหญ่ท าให้ล าบากต่อการเคลื่อนย้าย และเตาพลังงาน
เช้ือเพลิงน้ ามันปาล์มดิบ [2] ได้ท าการพัฒนาหัวเตาที่ใช้น้ ามัน
ปาล์มดิบได้ และพัฒนาถังเก็บน้ ามันเช้ือเพลิงให้สามารถอุ่น
น้ ามันเช้ือเพลิงที่มีความหนืดสูง ข้อดี คือ สามารถน าน้ ามัน
ปาล์มดิบ มาใช้กับเตาได้โดยตรง เพราะในตัวเครื่องมีระบบอุ่น
น้ ามัน ซึ่งจะท าให้น้ ามันเป็นของเหลวตลอดเวลา และง่ายต่อ
การน าไปใช้งาน ข้อเสีย คือ มีควันด าจ านวนมากในขณะเผา
ไหม้ และยังมีชุดหัวเผาน้ ามันพืชเก่า [3] ที่ได้ออกแบบและ
สร้างชุดหัวเผาน้ ามันพืชเก่า โดยท างานร่วมกันระหว่างระบบไอ
ระเหย และก๊าซ LPG ซึ่งคุณสมบัติในการเผาไหม้ของไอระเหย
จะสามารถเผาไหม้ได้สมบูรณ์ เมื่อท างานร่วมกับก๊าซ LPG จะ
ท าให้ประสิทธิภาพในการเผาไหม้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ข้อดี คือ 
สามารถใช้งานได้ง่าย และให้ความร้อนสูง ข้อเสีย คือ ต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายในการเติมก๊าซ LPG ที่สูง และยังมีเครื่องดักจับไอ
ระเหยจากน้ ามันเช้ือเพลิง [4] ได้ออกแบบระบบในการช่วยดัก
จับไอระเหยของน้ ามันเช้ือเพลิง ข้อดี คือ สามารถท าการแยก
ไอระเหยที่ได้มาเก็บไว้ใช้งานได้ โดยใช้อุณหภูมิลบ 30 องศา
เซลเซียส ในการกักเก็บไอระเหย ข้อเสีย คือ เครื่องดักจับไอ
ระเหยมีต้นทุนท่ีสูงและวัสดุมีราคาแพง 

จากการศึกษางานสิ่งประดิษฐ์ ได้น าเอาระบบการอุ่น
น้ ามันของเตาพลังงานเช้ือเพลิงน้ ามันปาล์มดิบ [2] ระบบไอ
ระเหย ชุดหัวเผาน้ ามันพืชเก่า [3] เข้ามาช่วยในระบบการเผา
ไหม้ จึงได้มีการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเกิดไอระเหย ว่ามี
การเกิดระเหยในลักษณะใดบ้าง จากการศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวกับ
การเกิดไอระเหย พบว่า การเกิดไอระเหยจะต้องอาศัยความ
ร้อนเข้ามาช่วย ยิ่งความร้อนสูงไอระเหยก็จะมากขึ้นด้วย
เช่นกัน และการเผาไหม้ของไอระเหยยังให้เปลวไฟสีฟ้าที่ช่วง

อุณหภูมิประมาณ 600-1,000 องศาเซลเซียส คือ ช่วงเปลวไฟ 
สีน้ าเงิน สีฟ้า และสีเขียว [5] สามารถน ามาใช้ในครัวเรือนได้ 
ผู้วิจัย จึงได้มีแนวคิดออกแบบสร้างชุดเตาพลังงานความร้อน
แบบไอระเหยที่สามารถใช้กับน้ ามันพืชเก่าได้ และน าข้อมูลที่ได้
ศึกษามาเป็นแนวทางในการออกแบบและพัฒนาเพื่อสร้างชุด
เตาพลังงานความร้อนแบบไอระเหย ทีม่ีความเหมาะสมส าหรับ
การใช้ในครัวเรือนได้ 

2. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
2.1 ลักษณะเปลวไฟและค่าความร้อน 
เปลวไฟที่มีการเผาไหม้เกิดจากการท าปฏิกิริยาของ

เชื้อเพลิงกับออกซิเจน [5]  จนสามารถท าให้เปลวไฟลุกไหม้ได้ 
ซึ่งจะต้องมีเช้ือเพลิงท่ีผสมกับอากาศ ในปริมาณพอเหมาะจึงจะ
ติดไฟได้  โดยอุณหภูมิเปลวไฟของเช้ือเพลิงแต่ละชนิดจะ
แตกต่างกัน และจะมีความร้อนแต่ละจุดที่แตกต่างกันอีกด้วย 
โดยสีของเปลวไฟสามารถอธิบายเป็นค่าอุณหภูมิความร้อนได้ 
และส่วนมากเปลวไฟท่ีเราพบเห็น จะมีลักษณะของสีต่างๆ เป็น
ตัวก าหนดอุณหภูมิ และสามารถพบเห็นได้ตั้งแต่อุณหภูมิ 477-
1,480 องศาเซลเซียส ขึ้นไป [5] ดังแสดงในรูปที ่1 

รูปที่ 1 ค่าความร้อนและสีของเปลวไฟ [5] 

2.2 กระบวนการเกิดไอระเหย 
การเกิดไอระเหย [6] จะอาศัยความร้อนที่มากระท า

กับเชื้อเพลิงจะท าให้เกิดไอระเหย และเมื่อความร้อนมากข้ึนไอ
ระเหยก็จะเพิ่มมากขึ้น ไอระเหยจะเกิดขึ้นบริเวณผิวหน้าของ
เช้ือเพลิงเท่านั้น และจะเคลื่อนที่ขึ้นสู่ด้านบนจนกลายเป็นไอ 
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ซึ่งเรียกว่า การระเหย เมื่อมีการให้ความร้อนจนกลายเป็นไอ
ระเหย จึงท าให้อัตราเฉลี่ยของไอระเหย เป็นปรากฏการณ์ซึ่ง
เกิดขึ้นได้ทั้งอุณหภูมิสูงและอุณหภูมิต่ า ตัวอย่างเช่น เมื่อเท
เอ ทิ ล แ อ ล ก อ ฮ อ ล์ ใส่ มื อ จ ะ รู้ สึ ก เย็ น  ทั้ งนี้ เพ ร า ะ ว่ า
เอทิลแอลกอฮอล์มีจุดเดือดต่ าระเหยได้ง่าย จึงดูดพลังงาน
ความร้อนจากมือเราไปช่วยในการระเหย ท าให้มือเราเย็นลง 
[6] มีค านิยาม ดังนี ้

การระเหย (Evaporation) หมายถึง การที่เชื้อเพลิง
เปลี่ยนสถานะกลายเป็นไออย่างช้าๆ และเกิดขึ้นเฉพาะผิวหน้า
ของเชื้อเพลิงเท่านั้น เมื่อเกิดการระเหยอุณหภูมิของเช้ือเพลิงที่
เหลือจะลดลงและระหว่างที่อุณหภูมิของเชื้อเพลิงที่เหลือลดลง 
ก็จะมีการถ่ายเทความร้อนคืนสู่เช้ือเพลิงที่เหลือนอกจากนั้น
การระเหยยังสามารถเกิดได้ทุกๆ อุณหภูมิที่ยังมีเช้ือเพลิงน้ันอยู่ 
เช่น น้ ามันพืชสามารถกลายเป็นไอระเหยได้ที่อุณหภูมิ  220-
250 องศาเซลเซียส 

การกลายเป็นไอ (Vaporization) หมายถึง การที่
น้ ามันเช้ือเพลิงมีการเปลี่ยนสถานะกลายเป็นไอ เมื่อเช้ือเพลิง
ได้รับความร้อนเพียงพอ ในทางตรงกันข้ามถ้าไอคายความร้อน
ออกมา ไอก็จะมีความร้อนน้อยลง ท าให้เคลื่อนที่ช้าลงและใน
ที่สุดจะรวมตัวกันเป็นเช้ือเพลิงเหมือนเดิม การที่สารเปลี่ยน
สถานะจากไอหรือก๊าซเป็นของเหลว เรียกว่า การควบแน่น 
หรือการกลั่นตัว (Condensation) 

2.3  กระบวนการเผาไหม้ 
การเผาไหม้ (Combustion) เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้น

ภายในระบบที่มีการเปลี่ยนแปลง ทางปฏิกิริยาเคมี [7] โดย
ปกติทั่วไปแล้วการเผาไหม้ เป็นกระบวนการที่ เกิดขึ้นเมื่อ
เชื้อเพลิงเกิดการออกซิเดช่ันกับอากาศจะให้ผลผลิตและความ
ร้อนออกมา การเผาไหม้ โดยปกติทั่วไปแล้วเช้ือเพลิงที่ใช้
ส าหรับการเผาไหม้จะประกอบด้วยธาตุที่ เผาไหม้ได้  คือ 
คาร์บอน ไฮโดรเจน และก ามะถัน  รวมไปถึงออกซิ เจน 
ไนโตรเจน ขี้เถ้า และความช้ืน ซึ่งมีอากาศเป็นตัวท าปฏิกิริยา
ให้เกิดการเผาไหม้ คือ ออกซิเจน (O2) โดยผลผลิตของการเผา
ไหม้จะออกมาในรูปของดายแก๊ส (Dry Gas) ชนิดต่าง ๆ และ 
น้ า (H2O) 

2.3.1 เชื้อเพลิงและการเผาไหม้ 
เช้ือเพลิง (Fuels) คือ สารที่เกิดการสันดาปได้ง่ายใน

อากาศและสามารถปลดปล่อยพลังงานออกได้ [7] เช้ือเพลิง
โดยปกติจะประกอบด้วยสารคาร์บอนเป็นหลัก ส่วนปริมาณ

สารไฮโดรเจนจะมีปริมาณไม่เกิน 14% ส่วนออกซิเจนและสาร
อื่น ๆ อีกจ านวนเล็กน้อย เช้ือเพลิงแบ่งตามสถานะได้ 3 ชนิด 
[7] คือ เชื้อเพลิงแข็ง เชื้อเพลิงเหลว และเชื้อเพลิงแก๊ส 

2.3.1.1 เชื้อเพลิงเหลว 
คุณสมบัติของเช้ือเพลิงเหลวที่ส าคัญในการพิจารณา

ประกอบการใช้งาน [7] คือ 
1) ความถ่วงจ าเพาะ และความหนาแน่น เครื่องมือที่ใช้

ทดสอบหาค่าความถ่วงจ าเพาะ คือ Hydrometer 
ค่าความถ่วงจ าเพาะนิยมก าหนดตามมาตรฐาน API 
(American Petroleum Institute) 

2) ความหนืด คือ ความสามารถในการต้านทานการ
ไหลของน้ ามัน

3) ความสามารถในการระเหย
4) คุณสมบัติในการจุดระเบิด
5) ค่าความร้อนของน้ ามันเชื้อเพลิง
6) จุดไหล เป็นค่าของอุณหภูมติ่ าที่สุดที่น้ ามันสามารถ

ไหลได้
7) จุดวาบไฟ เป็นค่าของอุณหภมูติิดไฟของน้ ามันเมื่อ

บางส่วนเกิดการระเหยจนได้ปริมาณไอน้ ามันทีม่าก
พอจะลุกเป็นไฟ

2.3.1.2 เชื้อเพลิงแข็ง 
เชื้อเพลิงแข็ง เช่น ถ่านหิน ไม้ ขยะ เป็นต้น คุณสมบัติ

ของเช้ือเพลิงแข็งที่ส าคัญในการพิจารณา ได้แก่ ความสามารถ
ในการถูกบดให้ละเอียดเพื่อให้เกิดการคลุกเคล้ากับออกซิเจนได้
ด ีส าหรับการเผาไหม้ที่สมบูรณ์ อุณหภูมิในการรวมตัวเป็นก้อน
ของขี้เถ้า และองค์ประกอบของสารในการเผาไหม้ เช่น สาร
ระเหย ความช้ืน ขี้เถ้า เป็นต้น 

2.3.1.3 เชื้อเพลิงแก๊ส 
เช้ือเพลิงแก๊สเป็นเช้ือเพลิงที่ได้มาจากแก๊สธรรมชาติ 

และผลผลิตหรือผลพลอยได้ของการผลิตเช้ือเพลิงเหลวและ
เชื้อเพลิงแข็ง 

2.3.2 กระบวนการเผาไหม้ที่สมบูรณ์ 
การเผาไหม้ที่สมบูรณ์ [7] จะเกิดขึ้นเมื่อปริมาณของ

อากาศ (O2) นั้นเพียงพอต่อการท าปฏิกริยาของคาร์บอนเพื่อให้
ได้คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) แต่ปัญหาที่พบเสมอส าหรับการ
เผาไหม้จริงที่ เกิดขึ้นนั้นปริมาณของอากาศส่วนเกินจะ
แปรเปลี่ยนผลท าให้เกิดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ขึ้น 
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หรือการเกิดกระบวนการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ของเชื้อเพลิงที่มี
คาร์บอนเป็นส่วนประกอบ 

3. การด าเนินงาน
จากการศึกษาข้อมูลและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัย [8] 

ได้น าข้อมูลที่ได้มาคิดวิเคราะห์ เพื่อหาแนวทางในการออกแบบ 
และสร้างชุดเตาพลังงานความร้อนแบบไอระเหย โดยมีขั้นตอน
ดังนี ้

1  รวบรวมข้อมูลที่ได้ศึกษามาเพื่อท าการออกแบบ 
2. ออกแบบโครงสร้าง และออกแบบช้ินส่วนต่างๆ

เพื่อน าไปเป็นข้อพิจารณาในการเลือกใช้อุปกรณ์ และช้ินส่วน
ต่างๆ ส าหรับน ามาสร้างชุดเตาพลังงานความร้อนแบบไอ
ระเหย 

3. ออกแบบระบบในการสร้างไอระเหย โดยการ
น าเอาฮิตเตอร์เข้าไปใช้ในการให้ความร้อนเพื่อสร้างไอระเหย 
ดังแสดงในรูปที่ 2 

รูปที่ 2 ลักษณะเตาพลังงานความร้อนแบบไอระเหย [8] 

จากรูปที่ 2 ช้ินส่วนต่างๆ ของชุดเตาพลังงานความ
ร้อนแบบไอระเหย ประกอบไปด้วย 8 ส่วนประกอบหลัก คือ A: 
ถังน้ ามันเชื้อเพลิง, B: กล่องควบคุมอุณหภมูิ, C: วาล์วควบคุม
เชื้อเพลิง, D: ชุดหัวเตา, E: วาล์วกันกลับ, F: ฮิตเตอร์, G: เกจ
วัดแรงดัน และ H; ข้อต่อวาล์วปรบัแรงดันลม 

4. ออกแบบระบบควบคุมอุณ หภูมิภายในถั ง
เชื้อเพลิง โดยการใช้เทมป์คอนโทรล หรือ ตัวควบคุมอุณหภูมิที่
ท างานร่วมกับเซ็นเซอร์ตรวจจับความร้อนมาติดตั้ง เพื่อใช้
ควบคุมอุณหภูมิในถังเชื้อเพลิง 

5. ออกแบบระบบท่อไอระเหย โดยออกแบบระบบ
ท่อให้เป็นท่อยางกันความร้อน และติดตั้งวาล์วกันกลับอยู่
บริเวณกลางท่อ เพื่อป้องกันการย้อนกลับของเปลวไฟ 

6. ออกแบบระบบท่อลม โดยออกแบบให้มีวาล์วใน
การควบคุมการปล่อยลมได้ เพื่อให้สามารถปรับความเร็วลมได้ 

7. ออกแบบชุดหัวเตาให้มีลักษณะเป็นทรงกลม ซึ่ง
จะติดตั้งอยู่บริเวณด้านบนสุดของโครงสร้าง และบริเวณหัวเตา
จะติดตั้งวาล์วปรับอัตราการปล่อยไอระเหย เพื่อใช้ในการปรับ
อัตราการปล่อยของไอระเหย 

8. ด าเนินการสร้างชุดหัวเตาพลังงานความร้อนแบบ
ไอระเหย ซึ่งมีลักษณะดังแสดงในรูปที่ 3 และรูปท่ี 4 

รูปที่ 3 เตาพลังงานความร้อนแบบไอระเหยที่เสร็จสมบรูณ ์

รูปที่ 4 ลักษณะเปลวไฟท่ีได้จากเตาพลังงานความร้อน 
แบบไอระเหย 

9. ทดสอบการใช้งานและปรับปรุงแก้ไข
10. ทดลองเพื่อหาอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง
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จากผลการด าเนินการสร้างชุดเตาพลังงานความร้อน
แบบไอระเหย พบว่าน้ ามันพืชเก่าที่ใช้แล้วไม่สามารถติดไฟได้
ในระดับอุณหภูมิของห้อง จึงได้มีการน าน้ ามันก๊าดมาผสมกับ
น้ ามันพืชเก่า จากนั้นด าเนินการทดสอบเพื่อหาอัตราส่วนผสมที่
เหมาะสม 

4. การทดลองและผลการทดลอง
การทดลองชุดเตาพลังงานความร้อนแบบไอระเหย ได้

แบ่งเป็น 4 หัวข้อ ดังนี ้
4.1  การทดลองเพ่ือหาอัตราส่วนผสมที่เหมาะสม 
การทดลองชุดเตาพลังงานความร้อนแบบไอระเหย เป็น

การน าน้ ามันเช้ือเพลิงที่ท าการผสมแล้ว มาทดลองเพื่อหาอัตรา
ส่วนผสมที่เหมาะที่สุด โดยท าการทดลอง 3 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 
ใช้น้ ามันพืชเก่า 3,000 มิลลิลิตร ต่อน้ ามันก๊าด 200 มิลลิลิตร 
(อัตราส่วนผสม 15 ต่อ 1) ครั้งที่ 2 ใช้น้ ามันพืชเก่า 3,000 
มิลลิลิตร ต่อน้ ามันก๊าด 400 มิลลิลิตร (อัตราส่วนผสม 7.5 ต่อ 
1) และครั้งที่ 3 ใช้น้ ามันพืชเก่า 3,000 มิลลิลิตร ต่อน้ ามันก๊าด
600 มิลลิลิตร (อัตราส่วนผสม 5 ต่อ 1) หลังจากนั้นจึงน า
ส่วนผสมที่ได้มาท าการทดลอง และผลการทดลองดังแสดงใน
ตารางที่ 1  
ตารางที่ 1 ผลการทดลองเพื่อหาอัตราส่วนผสมที่เหมาะสม 

ครั้งที่ 
ปริมาณของน้ ามัน

เชื้อเพลิง (มล.) 
ผลการทดลอง 

อุณหภูมิสูงสุด 
(องศาเซลเซียส) 

1 
3,200 

(3,000+200) 
เปลวไฟเป็นสีฟ้า  
สูงจากหัวเตา 1-2 เซนติเมตร 

480.4 

2 
3,400 

(3,000+400) 

เปลวไฟที่ได้เป็นเปลวไฟสองชั้น 
ชั้นที่ 1 มีลักษณะเป็นสีฟ้า สูง
จากหัวเตา 1-2 เซนติเมตรและ 
ชั้นที่ 2 จะเป็นสีส้มอ่อนสูงจาก
หัวเตา 10 เซนติเมตร 

550.4 

3 
3,600 

(3,000+600) 

เปลวไฟที่ได้เป็นเปลวไฟสองชั้น 
ชั้นที่  1 เป็นสีฟ้าส้มสูงจากหัว
เตา 4-5 เซนติเมตร และ 
ชั้นที่ 2 มีเปลวไฟสีส้มอ่อน สูง
จากหัวเตา 10-20 เซนติเมตร 

750.6 

 หมายเหตุ ; ก่อนการจุดไฟจะต้องให้ความร้อนกับ
เชื้อเพลิงที่อุณหภูมิ 220-250 องศาเซลเซียส เพื่อที่จะท าให้ไอ
ระเหยลอยข้ึนก่อน แล้วจุดไฟ 

4.2  การทดลองเพ่ือหาค่าความร้อน 3 ระดับ 
จากการทดลองเพื่ อหาอัตราส่วนผสมของน้ ามัน

เชื้อเพลิง จึงได้ส่วนผสมที่เหมาะส าหรับ การทดลองหาค่าความ
ร้อน 3 ระดับ โดยใช้น้ ามันเชื้อเพลิงที่ผสมแล้ว 3,600 มิลลิลิตร 

มีอุณหภูมิในถังเช้ือเพลิง 220-250 องศาเซลเซียส และใช้
ระยะเวลา 1 ช่ัวโมง ในการทดลอง โดยวัดค่าอุณหภูมิสูงสุด
ของเปลวไฟสีฟ้า ได้ผลการทดลอง ดังแสดงในตารางที ่2 

ตารางที่ 2 แสดงผลการทดลองหาค่าความร้อน 3 ระดับ 

ระดับที่ ความเร็วลม 
(เมตรต่อวินาที) 

ค่าอุณหภูมิสูงสุดของ
เปลวไฟสีฟ้า 

(องศาเซลเซียส) 

ปริมาณเชื้อเพลิงที่
เหลือ 

(มิลลิลิตร) 
1 0.4 673.4 3,468 
2 0.5 746.6 3,460 
3 0.6 829.6 3,455 

4.3  การทดลองเพ่ือหาอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง 
การทดลองเพื่อหาอัตราการสิ้นเปลืองเช้ือเพลิงของชุด

เตาพลังงานความร้อนแบบไอระเหย โดยการน าน้ ามันเช้ือเพลิง
ที่ได้จากการทดลองหาอัตราส่วนผสม ในตารางที่ 1 คือ น้ ามัน
เชื้อเพลิงที่ผสมแล้ว 3,600 มิลลิลิตร มีอุณหภูมิในถังเชื้อเพลิง 
220-250 องศาเซลเซียส และใช้ระยะเวลา 5 ช่ัวโมง ในการ
ทดลองหาอัตราการสิ้นเปลืองของเช้ือเพลิง ได้ผลการทดลอง 
ดังแสดงในตารางที ่3 

ตารางที ่3 ผลการทดลองอัตราการสิ้นเปลืองของเชื้อเพลิง 
ความเร็วลม 
(เมตรต่อ
วินาที) 

ปริมาณน้ ามัน
เชื้อเพลิงที่เหลือ

(มิลลิลิตร) 

ปริมาณน้ ามัน
เชื้อเพลิงที่ใช้ไป 

(มิลลิลิตร) 

อัตราการ
สิ้นเปลือง 

(มิลลิลิตร
ต่อชั่วโมง) 

อัตราการ
สิ้นเปลือง
เชื้อเพลิง 

(เปอร์เซ็นต์) 
0.4 2,940 660 132 18.33 
0.5 2,900 700 140 19.44 

0.6 2,875 725 145 20.13 

4.4 สรุปผลการทดลอง 
4.4.1  ผลจากการทดลองหาค่าความร้อน ชุดเตา

พลังงานความร้อนแบบไอระเหย โดยใช้ส่วนผสมของน้ ามันพืช
เก่า 3,000 มิลลิลิตร ต่อน้ ามันก๊าด 600 มิลลิลิตร ใช้อุณหภูมิ
ภายในถังเช้ือเพลิง 220-250 องศาเซลเซียส ในการทดลอง 
และวัดค่าความร้อนของเปลวไฟที่ความเร็วลม 3 ระดับ คือ
ระดับที่ 1 ใช้ความเร็วลม 0.4 เมตรต่อวินาที ค่าอุณหภูมิความ
ร้อนสูงสุดที่วัดได้ 673.4 องศาเซลเซียส ระดับท่ี 2 ใช้ความเร็ว
ลม 0.5 เมตรต่อวินาที ค่าอุณหภูมิความร้อนสูงสุดที่วัดได้ 
746.4 องศาเซลเซียส ระดับที่ 3 ใช้ความเร็วลม 0.6 เมตรต่อ

การประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสกลนคร ครั้งที่ 1 

17 – 19 พฤษภาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

A-224



วินาที ค่าอุณหภูมิความร้อนสูงสุดที่วัดได้ 829.6 องศาเซลเซียส 
โดยการทดลองที่ใช้ความเร็วลมทั้ง 3 ระดับ พบว่า มีเปลวไฟสี
ฟ้าท้ัง 3 ระดับ 

4.4.2 ผลการทดลองหาอัตราการสิ้นเปลืองของ
เช้ือเพลิง ใช้ส่วนผสมของน้ ามันพืชเก่า 3,000 มิลลิลิตร ต่อ
น้ ามันก๊าด 600 มิลลิลิตร ใช้อุณหภูมิภายในถังเชื้อเพลิง 220-
250 องศาเซลเซียส  ใช้เวลาในการทดลอง 5 ช่ัวโมง ใช้
ความเร็วลม 0.6 เมตรต่อวินาที ได้อัตราการสิ้นเปลืองเช้ือเพลิง 
145 มิลลิลิตรต่อช่ัวโมง คิดเป็น 20.13 เปอร์เซ็นต์ จากปริมาณ
เชื้อเพลิงทั้งหมด (3,600 มิลลิลิตร) 

4.4.3  จากผลการทดลอง พบว่า ชุดเตาพลังงาน
ความร้อนแบบไอระเหยสามารถท างานได้จริง และเปลวไฟมี
ลักษณะเป็นสีฟ้า แต่อุณหภูมิความร้อนที่ได้จากชุดเตาพลังงาน
ความร้อนแบบไอระเหยที่สร้างขึ้น จะให้ค่าอุณหภูมิที่ไม่ตรงกับ
ทฤษฏีที่ ได้ศึกษามา (คือ อยู่ ระหว่าง 602-1 ,080 องศา
เซลเซียส) ทั้งนี้อาจจะเกิดจากความแตกต่างของชนิดเชื้อเพลิง
ที่น ามาทดลอง คือ น้ ามันพืชเก่าที่ผสมกับน้ ามันก๊าด ซึ่งให้
ความร้อนที่สามารถท าให้เชื้อเพลิงเปลี่ยนสถานะกลายเป็นไอ
ระเหยและให้ค่าความร้อนของเปลวไฟสีฟ้าที่อุณหภูมิ 673.4-
829.6 องศาเซลเซียส 

5. สรุป
จากการศึกษาปัญ หาของงานวิจัยที่ เกี่ ยวข้ อง

คณะผู้วิจัยได้น าปัญหาต่างๆ มาเป็นแนวทางในการออกแบบ
และด าเนินการสร้างชุดเตาพลังงานความร้อนแบบไอระเหย 
จากนั้นท าการทดลองการท างานของชุดเตาพลังงานความร้อน
แบบไอระเหย พบว่า ชุดเตาพลังงานความร้อนแบบไอระเหย
สามารถท างานได้จริง และมีน้ าหนัก 15.6 กิโลกรัม สะดวกต่อ
การเคลื่อนย้าย  และลักษณะของเปลวไฟมีสีฟ้ ามีความ
เหมาะสม และสามารถน าไปใช้งานในครัวเรือนได้จริง 
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การออกแบบและสร้างชุดแม่พิมพ์ตัดเหล็กท่อสี่เหลี่ยมจัสตุรัส 
Design and Construction of the Blanking Die for Cutting Square Pipe Steel 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้น าเสนอออกแบบและสร้างชุดแม่พิมพ์ตัดเหล็กท่อสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 1 นิ้ว จากนั้นจึงท าการทดลอง โดยการ

ด าเนินงาน เริ่มจากการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสร้างชุดแม่พิมพ์ตัดเหล็กท่อสี่เหลี่ยมจัตุรัสด้วยระบบคันโยก  และได้
ด าเนินการออกแบบและสร้างชุดแม่พิมพ์ตัดเหล็กท่อสี่เหลี่ยมจัตุรัสด้วยระบบคันโยก ซึ่งมีส่วนประกอบที่ส าคัญอยู่ 3 ส่วน คือ ชุด
แม่พิมพ์ตัด โครงสร้างเครื่อง และระบบกลไกคันโยกส่งก าลัง จากนั้นทดลองการท างานของชุดแม่พิมพ์ตัด ผลการทดลอง พบว่า 
ชุดแม่พิมพ์ตัด สามารถตัดเหล็กท่อสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 1 นิ้ว ความหนาไม่เกิน 1 มิลลิเมตร โดยใช้ต้นก าลังจากแรงผู้ปฏิบัติงาน 
โดยไม่เกิดมลภาวะทางเสียง ไม่เกิดประกายไฟ มีความสะดวกต่อการใช้งานและการเคลื่อนย้าย โดยที่มุมรวมปลายมีด 120 องศา 
ใช้แรงในการตัดน้อยกว่ามุม 90 องศา 
ค ำหลัก: แม่พิมพ์ตดั, เหล็กรูปพรรณ, แรงตัดเฉือน, เครื่องมือตัด   

Abstract 
This research presents the design and construction of the 1-inch square pipe cutter. Then, experiment 

and find the performance of the square pipe cutter. The operation started with the gathering of information 
related to the construction of the square pipe cutter with the lever system. There are three main components, 
consist of cutter set machine structure and the power transmission mechanism. Then experiment with square 
pipe cutter to find the performance. The result found that the square pipe cutter could cut the square pipe 
steel 1 inch, thickness not more than 1 millimeter with power of operator without noisy pollution and spark. 
In addition, at the angle of cut tip 120 degrees cutting force less than 90 degrees. 

Keywords: blanking die, structural steel, shearing, cutting tool 

1. บทน า
ในการแปรรูปหรือการตัดเหล็กท่อรูปพรรณประเภท

ท่อสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีกรรมวิธีในการตัดเหล็กที่แตกต่างกัน
ออกไป ตามลักษณะของโครงสร้างเหล็ก หรือตามลักษณะการ
ใช้งาน ซึ่ งในปัจจุบันกระบวนการตัดเหล็กรูปพรรณใน
อุตสาหกรรมมีอยู่หลายประเภท เช่น การตัดโดยเครื่องตัด 

พลาสม่า (Plasma arc cutting) ตัดโดยการใช้แก๊ส (Oxy-fuel 
cutting) ตัดโดยระบบน้ า (Water jet cutting) ตัดโดยใช้เลื่อย 
ตัดโดยใช้แม่พิมพ์ปั๊ม ตัดโดยใช้หินเจียระไน หรือ ไฟเบอร์ 
กระบวนการตัดเหล็กแต่ละกระบวนการมีลักษณะการใช้งานท่ี
แตกต่างกันออกไป รวมทั้งยังมี ข้อดี ข้อเสีย ในการใช้งาน เช่น 
การตัดด้วยพลาสม่า มีข้อดีคือ สามารถตัดได้อย่างรวดเร็ว ผิว
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งานมีความเรียบ และสามารถตัดช้ินงานที่มีรูปร่างเว้า หรือ 
รูปร่างโค้งได้ ข้อเสีย คือ สูญเสียค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง รูปร่าง
ของเครื่องมีขนาดใหญ่ ไม่สะดวกต่อการเคลื่อนย้ายในการ
น าไปใช้งานนอกสถานท่ี เช่น การซ่อมบ ารุง การตกแต่ง ต่อเตมิ 
นิยมใช้ในภาคอุตสาหกรรมเป็นหลัก ส่วนเครื่องมือตัดเหล็กที่
นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย คือ การตัดโดยใช้หินเจียระไน หรือ 
ไฟเบอร์ ข้อดีคือ ใช้งานสะดวก ง่ายต่อการใช้งาน เหมาะกับ
การตัดแต่งเหล็กรูปพรรณที่มีขนาดเล็ก  แต่มีข้อเสียคือ 
สิ้นเปลืองใบตัด เสี่ยงต่อใบตัดแตก เกิดประกายไฟซึ่งอาจ
ก่อให้เกิดอัคคีภัยได้ รวมทั้งยังสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้าอีกด้วย 

ด้วยเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น ปัญหาที่พบคือ การ
สิ้นเปลืองใบตัดเหล็ก ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้า เครื่องมือ
บางชนิดมีราคาค่อนข้างสูง ในการใช้เครื่องมือในบางลักษณะ
งาน เช่น งานซ่อมบ ารุง หรือ งานต่อเติม ตกแต่ง อาคาร นอก
สถานท่ี ซึ่งเครื่องมือตัดบางชนิดนั้นไม่สามารถน าออกไปใช้งาน
นอกสถานท่ีได้ เพราะไม่สะดวกต่อการเคลือ่นย้าย กระบวนการ
ตัดเหล็กควรมีความปลอดภัย และควรมีประสิทธิภาพในการ
น าไปใช้งาน คณะผู้วิจัยจึงมีแนวความคิดที่จะออกแบบและ
สร้างชุดแม่พิมพ์ตัดเหล็กท่อสี่เหลี่ยมจัตุรสัดว้ยระบบคันโยก [1] 
เพื่อลดการสิ้นเปลืองต่างๆ อาทิเช่น ต้นทุนของเครื่องจักรลด
ค่าใช้จ่ายในการซื้อใบตัดเหล็ก (วัสดุสิ้นเปลือง เช่น ใบตัด ใบ
เลื่อย) และยังประหยัดพลังงานไฟฟ้าอีกด้วย 

2. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
2.1 กระบวนการตัดเฉือน 
กระบวนการตัดโลหะ [2] ให้ขาดออกจากกันโดยใช้คม

ตัดของแม่พิมพ์ตัวผู้และแม่พิมพ์ตัวเมียกดโลหะจนเลยจุดความ
แข็งแรงสูงสุด (Ultimate strength) ซึ่งท าให้โลหะฉีกขาดออก
จากกัน ดังแสดงในรูปที ่1 

รูปที ่1 ลักษณะโลหะฉีกขาดออกจากกนัด้วยแม่พิมพต์ัด [2] 
จากรูปที่ 1 ขั้นตอนในการตัดเริ่มจากการที่แม่พิมพ์ตัวผู้

กดลงบนโลหะและพาเนื้อโลหะเข้าไปในช่องห่างของแม่พิมพ์ตัว

เมียจนเลยจุดขีดจ ากัดของความยืดหยุ่นของโลหะช่วงนี้ผิว
ด้านล่างของเนื้อโลหะเริ่มไหลเข้าไปในแม่พิมพ์ตัวเมีย และ ผิว
ทางด้านบนถูกแม่พิมพ์ตัวผู้กดลงเมื่อแรงกดเพิ่มขึ้นแมพ่ิมพ์ตวัผู้
เจาะเข้าไปในเนื้อโลหะ โดยความลึกของส่วนที่ถูกกดทางผิว
ด้านบนเท่ากับส่วนที่ถูกกดลงในแม่พิมพ์ตัวเมียทางผิวด้านล่าง 
เมื่อแรงกดเพิ่มขึ้นจนเลยจุดความแข็งแรงสูงสุดของโลหะ โลหะ
ฉีกขาดออกจากกัน รายละเอียดของขั้นตอนในการตัดแสดงใน
รูปที่ 2  และระยะที่แม่พิมพ์ตัวผู้กดเข้าไปในเนื้อโลหะก่อนที่
โลหะขาดออกจากกัน คิดเป็นเปอร์เซ็นต์เทียบกับความหนา
ของโลหะ 

รูปที ่2 ลักษณะขั้นตอนการฉีกขาดของช้ินงาน [2] 

จากรูปที่ 2 แสดงลักษณะขั้นตอนการฉีกขาดออกจาก
กันของช้ินงานโลหะขณะแม่พิมพ์ปั๊มท าการตัดเฉือนช้ินงานซึ่ง
จะแสดงให้เห็นในแต่ละจุดบนเส้นกราฟ จากจุด a b c และ d 
ตามล าดับ โดยก าหนดให ้

a  คือ แม่พิมพ์ตัวผู้เริ่มกดลงบนเนื้อโลหะวัสดุจะเกิด 
การเปลี่ยนรูปแบบถาวร 

b  คือ แม่พิมพ์ตัวผู้เพิ่มแรงกดบนเนื้อโลหะรปูร่างโลหะ
เริ่มเปลี่ยนรูป 

c  คือ โลหะเริ่มฉีกขาดออกจากกัน 
d  คือ การฉีกขาดของโลหะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

ช้ินงานเกิดการแตกหัก 
2.2 การค านวณแรงที่ใช้ในการตัด [2] 
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แม่พิมพ์ตัวผู้และแม่พิมพ์ตัวเมียที่ใช้ตัดโลหะแผ่นส่วน
ใหญ่จะมีปลายคมตัดแบนราบ คือท ามุม 90 องศา กับเส้นผ่าน
ศูนย์กลางของแม่พิมพ์ตัวเมีย ขณะที่แม่พิมพ์ตัวเมียเริ่มต้น
ท างานการตัดจะเริ่มขึ้นที่เส้นรอบรูปของแม่พิมพ์ตัวผู้ที่มีปลาย
คมตัดแบนราบเป็นลักษณะสี่เหลี่ยมจัตุรัส และเมื่อน าไปตัดจะ
ท าให้เกิดการบิดงอข้ึนบนแผ่นช้ินงานน้อย ลักษณะของเส้นโค้ง
แสดงแรงท่ีใช้เพือ่ตัดโลหะแผ่น แม่พิมพ์ตัวผู้และแม่พิมพ์ตัวเมยี
ที่มีปลายคมตัดแบนราบเท่านั้น ในกรณีที่ช้ินงานมีรูปร่างเป็น
เหลี่ยมสามารถค านวณหาแรงตัดได้จากสมการที่ (1) และ (2) 

    Pp = Aσs
1

1000
(1) 

      เมื่อก าหนดให ้
Pp  คือ แรงตัดสูงสดุ (ตัน) 
 A   คือ พื้นที่ของส่วนท่ีถูกตัด (ตารางมิลลิเมตร) 
σs  คือ ความแข็งแรงเฉือนของวัสดุ (กิโลกรัมต่อ

ตารางมลิลเิมตร) 

A = l (t)   (2) 

      เมื่อก าหนดให ้
l  คือ ความยาวของส่วนท่ีถูกตัด (มิลลเิมตร) 
t  คือ ความหนาของช้ินงาน (มิลลิเมตร) 

2.3 แม่พิมพ์ปั๊มตัดโลหะ 
แม่พิมพ์ป๊ัมโลหะ (Stamping mold) หมายถึง แม่พิมพ์

ที่ใช้ในการผลิตช้ินส่วนหรือผลิตภัณฑ์โลหะแผ่น [3] ซึ่งเป็น
วิธีการน าแผ่นเหล็ก (Strip) เข้ามายังเครื่องปั๊มที่มีแม่พิมพ์
ประกอบติดอยู่กับแท่นปั๊ม เมื่อแผ่นสตริปเข้ามายังแท่นปั๊มใน
ต าแหน่งท่ีต้องการแล้ว แท่นปั๊มจะกดลงมายังแผ่นสตริปเพื่อให้
ได้ช้ินงานตามแบบแม่พิมพ์ ช้ินงานที่ได้จากแม่พิมพ์ปั๊ม เช่น 
ช้ินส่วนยานยนต์ ช้ินส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เป็น
ต้น โดยลักษณะของแม่พิมพ์ป๊ัมโลหะ ดังแสดงในรูปที่ 3 

รูปที ่3 แสดงการเอียงคมตัดของแม่พิมพ์ตัวผู้ [3] 

2.4 มุมเอียงคมตัด 
ในการเอียงคมตัดทั่วๆ ไปนั้น ผิวหน้าของคมตัด ของ

แม่พิมพ์ตัวผู้จะเป็นแบบแบนเรียบหรือขนานกัน ซึ่งลักษณะนี้
จะท าให้ต้องใช้แรงในการตัดมาก เพราะการตัดเกิดขึ้นพร้อมกนั
ทุกจุดเราสามารถหลีกเลี่ยงการตัดช้ินงานพร้อมๆ กัน ซึ่ง
สามารถท าได้โดยการออกแบบคมตัดของแม่พิมพ์ตัวผู้ให้มี
ความลาดเอียง เพื่อท่ีจะท าให้การตัดเกิดขึ้นไม่พร้อมกันในกรณี
ที่ใช้แม่พิมพ์ตัวผู้ที่มีมุมตัดเฉือน [2] ดังแสดงในรูปที่ 4 

รูปที ่4 แสดงการเอียงคมตัดของแม่พิมพ์ตัวผู้ [2] 

โดยมีสมการที่ใช้ค านวณหาแรงตัดที่เกิดจากการลดมุม
คมตัดแม่พิมพ์ ดังสมการที่ (3) 

Pps =
Pp (tfp)

sh
  (3)

เมื่อก าหนดให้ 
Pps  คือ แรงตัดที่เกิดขึ้นจากการลดมุม (ตัน) 
Pp   คือ แรงตัดสูงสุด (ตัน) 
t      คือ ความหนาของช้ินงาน (มิลลิเมตร) 
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fp    คือ ระยะที่กดเข้าไปในเนื้อโลหะก่อนที่โลหะจะ
ขาดออกจากกัน (ตารางมิลลิเมตร) 

Sh   คือ ระยะความเอียงของคมตัด (มิลลิเมตร) 

2.5 ระบบคานส่งก าลัง 
ระบบคานส่งก าลัง [4] เป็นเครื่องกลชนิดหนึ่งที่ใช้การ

ดีดหรือการงัดวัตถุให้เคลื่อนที่รอบจุดหมุน (จุด Fulcrum) มี
ลักษณะแข็งเป็นแท่งยาวหรือจะสั้นก็ขึ้นอยู่กับการน าไปใช้งาน 
เช่น ท่อนไม้ หรือโลหะยาว เป็นต้น คานอาจจะตรง หรือโค้งงอ
ก็ได้ การจ าแนกประเภทของคาน สามารถจ าแนกได้เป็น 3 
อันดับ ดังนี ้

 ก.) คานอันดับที่ 1 คือ คานที่มีจุดหมุนอยู่ระหว่าง
แรงความพยายามและแรงความต้านทาน เครื่องมือที่จัดเป็น
คานอันดับที ่1 เช่น ชะแลง กรรไกรตัดผ้า คีมตัดลวด เป็นต้น 

 ข.) คานอันดับที่ 2 คือ คานที่มีแรงความต้านทานอยู่
ระหว่างแรงความพยายามและจุดหมุน เครื่องมือที่จัดเป็นคาน
อันดับที่ 2 เช่น รถเข็นดิน ที่เปิดขวด ที่ตัดกระดาษ ที่หนีบ
กล้วย เป็นต้น 

 ค.) คานอันดับที่ 3 คือ คานที่มีแรงความพยายามอยู่
ระหว่างแรงความต้านทานและจุดหมุน เครื่องมือที่จัดเป็นคาน
อันดับที่ 3 เช่น แหนบ ตะเกียบ พลั่ว คีมคีบถ่าน ไม้กวาดด้าม
ยาว เป็นต้น  

ลักษณะของคานประกอบด้วยจุดที่ส าคัญ 3 จุด ซึ่งมี
แรงมากระท าให้สัมพันธ์กับคาน ดังแสดงในรูปที ่5 

รูปที ่5 ลักษณะการท างานของระบบคาน [4] 

การค านวณหาความยาวของคันโยก เพื่อหาแรงสูงสุด
ในการกดคันโยก เพื่อส่งก าลังในการตัดเฉือนเหล็กท่อสี่เหลี่ยม
จัตุรัส ลักษณะของคันโยก ดังรูปที ่6 

รูปที ่6 ลักษณะของคันโยกส่งก าลังในการตัดเฉือน [4] 

โดยมสีูตรที่ใช้ค านวณหาแรงท่ีกดลงดังแสดงในสมการที่ (4) 

W1 x L1 = W2 x L2   (4) 

เมื่อก าหนดให้ 
W1  คือ แรงต้นก าลัง 
W2  คือ แรงท่ีได้จากการกด 
L1   คือ ระยะความยาวของคันโยกทั้งหมด 
L2   คือ ระยะจากจุดหมุนของคันโยกถึงระยะกดตัด 

3. การด าเนินการ
การออกแบบและสร้างชุดแม่พิมพ์ตัดเหล็กท่อสี่เหลี่ยม

จัตุรัสด้วยระบบคันโยก ซึ่งคณะผู้วิจัย [1] ได้มีการวางแผนใน
การด าเนินงานการออกแบบและสร้างชุดแม่พิมพ์ตัดเหล็กท่อ
สี่เหลี่ยมจัตุรัสดว้ยระบบคันโยก โดยมีวิธีและการด าเนินการ ดัง
แสดงในรูปที่ 7 

รูปที ่7 วิธีและการด าเนินการ 
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3.1 การออกแบบและสร้างชุดแม่พิมพ์ตัด 
3.1.1 ชุดใบมีดตัด 
การด าเนินการออกแบบใบมีดตัด มุมรวมปลายมีด 90 

องศา โดยใบมีดมีขนาด กว้าง 40 มิลลิ เมตร ยาว 80.4 
มิลลิเมตร และหนา 3 มิลลิเมตร เหล็กที่ใช้ท าใบมีด เป็น
เหล็กกล้าเครื่องมือ เกรด SKD11 ชุบแข็งที่ 60-62 HRC ดัง
แสดงในรูปที ่8 และรูปที่ 9 

รูปที ่8 ลักษณะใบมีดตัดมุม 90 องศา [1] 

รูปที ่9 ลักษณะการตัดของใบมีดตัดกับช้ินงาน [1] 

3.1.2 ชุดแม่พิมพต์ัด 
จากการค านวณเบื้องต้นแล้ว ผู้วิจัยจึงได้น าทฤษฎี

แม่พิมพ์ปั๊มโลหะมาใช้ในการออกแบบและสร้างชุดแม่พิมพ์ตัด 
ในขั้นตอนต่อไป เป็นกระบวนการสร้างช้ินส่วนต่างๆ ของชุด
แม่พิมพ์ตัดขึ้นมาตามรายละเอียดที่ท าการออกแบบมา แล้ว
น ามาประกอบชุดเครื่องมือตัดให้เป็นไปตามแบบที่ก าหนดไว้ 

การสร้างชุดแม่พิมพ์ตัดเหล็กท่อสี่ เหลี่ยมจัตุรัสตามที่ได้
ออกแบบมา มีอยู่สามส่วนคือ ชุดแม่พิมพ์ตัด โครงสร้างเครื่อง 
และระบบกลไกคันโยกส่งก าลัง 

ก.) ชุดแม่พิมพ์ตัดเหล็กท่อสี่เหลี่ยมจัตุรัส ซึ่งรวมเอา
ช้ินส่วนอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในระบบแม่พิมพ์เข้าด้วยกัน รวมไป
ถึงใบมีดตัดที่ท าการออกแบบ ดังแสดงในรูปที่ 10 - 12 

รูปที ่10 ชุดแม่พิมพ์ตัดที่ได้จากการออกแบบ [1] 

รูปที ่11 ชุดแม่พิมพ์ท่ีสร้างเสร็จสมบูรณ์แล้ว [1] 
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รูปที ่12 ชุดแม่พิมพ์ตัดเหล็กท่อสีเ่หลี่ยมจัสตุรสั [1] 

3.2 การทดสอบการท างาน 
การทดลองตัดด้วยชุดแม่พิมพ์ตัดเหล็กท่อสี่เหลี่ยม

จัตุรัสด้วยระบบคันโยก ที่ออกแบบใบมีดตัด มุมรวมปลายมีด 
90 องศา และ มุม 120 องศา ดังแสดงในรูปที่ 13 

รูปที ่13 ลักษณะใบมีดมุม 120 องศาและมมุเอียง 7 องศา [1] 

4. การทดลองและผลการทดลอง
4.1 การทดลอง 
การทดลองตัดด้วยชุดแม่พิมพ์ตัดเหล็กท่อสี่เหลี่ยม

จัตุรัสด้วยระบบคันโยก ที่ออกแบบใบมีดตัด มุมรวมปลายมีด 
120 องศา และเอียงคมตัด 7 องศา ดังแสดงในรูปที่ 14  

รูปที ่14 การทดลองตัดด้วยใบมีดมุม 120 องศา [1] 

เมื่อทดลองตัดเหล็กท่อสี่เหลี่ยมจัตุรัสด้วยชุดแม่พิมพ์
ตัดเหล็กท่อสี่เหลี่ยมจัตุรัสด้วยระบบคันโยก ด้วยใบมีดตัด มุม
รวมปลายมีด 120 องศา และเอียงคมตัด 7 องศา ผลปรากฏว่า 
สามารถตัดเหล็กท่อสี่เหลี่ยมจัตุรัสให้ขาดได้ เหล็กไม่เกิดการ
เสียรูป ใช้แรงในการตัดน้อยกว่าใบมีดตัด มุมรวมปลายมีด 90 
องศา ช้ินงานท่ีท าการทดลองตัด ดังแสดงในรูปที ่15 

รูปที ่15 รอยตัดขาดที่เกิดจากชุดแม่พิมพ์ตัด [1] 

4.2 ผลการทดลอง  
4.2.1 มุมใบมีด 90 องศา 
จากการทดลองในการตัดด้วยใบมีดตัด มุมรวมปลายมดี 

90 องศา จ านวน 323 ครั้ง พบว่าใช้แรงในการตัด 10 กิโลกรัม
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ต่อตารางเซนติเมตร (kg/cm2) สามารถท าให้ช้ินงานขาด ไม่
เกิดการเสียรูป เกิดครีบเล็กน้อย สามารถยอมรับได้ ไม่เป็น
อุปสรรคต่อการน าไปใช้งาน และมีรอยฉีกขาดตรงมุมของเหล็ก
อยู่สองต าแหน่ง เป็นเพราะฐานของแม่พิมพ์ไม่สัมผัสกับมุมโค้ง
ของเหล็ก และระยะห่าง ใบมีดกับกับฐานแม่พิมพ์มากเกินไป 
ซึ่งในการทดลองจ านวน 323 ครั้ง ผลที่ได้ออกมาเหมือนกันทุก
ครั้ง จึงได้แสดงผลการทดลองมาบางส่วน เพื่อง่ายต่อการเข้าใจ 
ดังแสดงใน ตารางที ่1 และรูปที่ 16 

ตารางที่ 1 ผลการทดลองตัดด้วยมุมใบมีดตัด 90 องศา 

ครั้งที ่

ผลที่ได้จากการตัดมมุรวมปลายใบมีด 90 องศา 
ลักษณะการตัด การเกิดครีบ 

ขาด 
ไม่

ขาด 
เสีย
รูป 

ไม่เสีย
รูป 

ยอมรับ
ได้ 

ไม่สามารถ
ยอมรับได ้

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

รูปที ่16 ลักษณะเศษเหล็กท่ีเกิดจากการทดลองตดัของใบมีด
ตัดมุมรวมปลายมดี 90 องศา [1] 

จากรูปที่ 16 แสดงถึงลักษณะเศษเหล็กที่เกิดจากการ
ตัดของใบมีดตัด มุมรวมปลายมีด 90 องศา ซึ่งเศษจากการตัดมี
ลักษณะพับติดกันเป็นเส้นตรง มีขนาดความกว้าง 3 มิลลิเมตร 
และมีขนาดความยาว 25 มิลลิเมตร 

4.2.2 มุมใบมีด 120 องศา 

จากการทดลองในการตัดด้วยใบมีดตัด มุมรวมปลายมดี 
120 องศา จ านวน 323 ครั้ง พบว่าใช้แรงในการตัดน้อยกว่า 
10 kg/cm2 ช้ินงานเหล็กท่อสี่เหลี่ยมจัสตุรัสขาด ไม่เกิดการเสยี
รูป เกิดครีบเล็กน้อย สามารถยอมรับได้ ไม่เป็นอุปสรรคต่อการ
น าไปใช้งาน และเกิดรอยฉีกขาดตรงมุมของเหล็กอยู่สอง
ต าแหน่ง เป็นเพราะฐานของแม่พิมพ์ไม่สัมผัสกับมุมโค้งของ
เหล็ก และระยะห่าง ใบมีดกับกับฐานแม่พิมพ์มากเกินไป ซึ่งใน
การทดลองจ านวน 323 ครั้ง ผลที่ได้ออกมาเหมือนกันทุกครั้ง 
จึงได้แสดงผลการทดลองมาบางส่วน (จ านวน 10 ครั้ง) เพื่อง่าย
ต่อการเข้าใจ ดังแสดงใน ตารางที ่2 และรูปที่ 17 

ตารางที่ 2 ผลการทดลองตัดด้วยมุมใบมีดตัด 120 องศา 

ครั้งที ่

ผลที่ได้จากการตัดมมุรวมปลายใบมีด 120 องศา 
ลักษณะการตัด การเกิดครีบ 

ขาด 
ไม่

ขาด 
เสีย
รูป 

ไม่เสีย
รูป 

ยอมรับ
ได้ 

ไม่สามารถ
ยอมรับได ้

1   

2   

3   
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6   
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รูปที ่17 ลักษณะเศษเหล็กท่ีเกิดจากการทดลองตดัของใบมีด
ตัดมุมรวมปลายมดี 120 องศา [1] 

จากรูปที่ 17  แสดงถึงลักษณะเศษเหล็กที่เกิดจากการ
ตัดทดลองของใบมีดตัด มุมรวมปลายมีด 120 องศา ซึ่งเศษจาก
การทดลองมีลักษณะพับติดกันตามมุมของใบมีดตัด มุมรวม
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ปลายมีด 120 องศา ปลายทั้งสองข้างมีการฉีกขาดออกจากกัน 
มีขนาดความกว้างเท่ากับ 3 มิลลิเมตร 

จากการเปรียบเทียบใบมีดตัด มุมรวมปลายมีด 90 
องศา กับ ใบมีดตัดมุมรวมปลายมีด 120 องศา พบว่า ใบมีดตัด 
มุมรวมปลายมีด 90 องศา ใช้แรงในการตัดมากกว่าใบมีดตัดมุม
รวมปลายมีด 120 องศา จึงสรุปได้ว่า ในการสร้างชุดแม่พิมพ์
ตัดเหล็กท่อสี่เหลี่ยมจัตุรัสด้วยระบบคันโยกควรเลือกใบมีดตัด 
มุมรวมปลายมีด 120 องศา มาใช้ในการสร้างชุดแม่พิมพ์ตัด 
เพื่อลดแรงในการตัด 

4.2.3 ประสิทธิภาพการท างานของแม่พิมพ ์
จากการทดลองการค านวณหาประสิทธิภาพสามารถหา

ได้จาก งานที่ใส่เข้าไปทั้งหมด (Input) คือ จ านวนช้ินงานที่ใช้
ในการทดลองทั้งหมด และงานที่ได้ (Output)  คือ จ านวน
ช้ินงานท่ีสามารถตัดขาดได้ และไม่เกิดการเสียรูป  

5. สรุปและอภิปรายผล
จากการออกแบบและสร้างชุดแม่พิมพ์ตัดเหล็กท่อ

สี่เหลี่ยมจัตุรัสด้วยระบบคันโยก โดยใช้เหล็กท่อสี่เหลี่ยมจัตุรัส
ขนาด 1 นิ้ว ความหนาไม่เกิน 1 มิลลิเมตร เป็นวัสดุที่ใช้ในการ
ทดลองตัด และออกแบบใบมีดตัด มุมรวมปลายมีด 90 องศา 
และ 120 องศา ท าจากเหล็กกล้าเครื่องมือ เกรด SKD11 

จากการทดลองชุดแม่พิมพ์ตัดเหล็กท่อสี่เหลี่ยมด้วย
ระบบคันโยก ใบมีดตัด มุมรวมปลายมีด 90 องศา ไม่สามารถ
ตัดเหล็กท่อสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด 1 นิ้ว ให้ขาดได้ แต่ใบมีดตัด 
มุมรวมปลายมีด 120 องศา สามารถตัดเหล็กท่อสี่เหลี่ยมจัตุรัส
ให้ขาดได้ และไม่เกิดการเสียรูป ชุดแม่พิมพ์ตัดไม่สามารถบอก
แรงที่ใช้ในการตัดได้ จึงน าไปทดลองตัดด้วยแท่นอัดไฮดรอลิก 
พบว่า ใบมีดตัด มุมรวมปลายมีด 90 องศา เกิดแรงในการตัด
เท่ากับ 10 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร (kg/cm2) และใบมีด
ตัด มุมรวมปลายมีด 120 องศา เกิดแรงในการตัดต่ ากว่า 10 
kg/cm2 ซึ่งผลที่ได้ สามารถน าไปพิจารณาในการสร้างชุด
แม่พิมพ์ตัดเหล็กท่อสี่เหลี่ยมจัตุรัสด้วยระบบคันโยก ควรเลือก
ใบมีดตัด ที่มีมุมรวมปลายมีด 120 องศา มาใช้ในการสร้าง 
เพราะใบมีดตัด มุมรวมปลายมีด 120 องศา ใช้แรงในการตัด
น้อยกว่า ใบมีดตัด มุมรวมปลายมีด 90 องศา  และจากผลการ
ทดลองเพื่อหาประสิทธิภาพของชุดแม่พิมพ์ตัดเหล็กท่อสี่เหลี่ยม
จัตุรัสด้วยระบบคันโยก ชุดแม่พิมพ์ตัดสามารถตัดเหล็กท่อ

สี่เหลี่ยมจัตุรัสขาดได้ เหล็กไม่เกิดการเสียรูป เกิดครีบเล็กน้อย 
สามารถยอมรับได้ ไม่เป็นอุปสรรคต่อการน าไปใช้งาน 
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พัฒนาและประเมินประสิทธิภาพของสมการประมาณคาปริมาณนํ้าทารายเดือนในพ้ืนท่ีลุมนํ้าขนาดเล็กดวยเทคนิคการวิเคราะห
การถดถอยเชิงเสน โดยอาศัยความสัมพันธระหวางขอมูลปริมาณนํ้าทารายเดือนและพ้ืนท่ีรับนํ้าขนาดเล็กจากสถานีตรวจวัดใน
พ้ืนท่ีลุมนํ้าลํานํ้าชีตอนบนและลุมนํ้าลําสะพุงจํานวน 4 สถานี ไดแก E73 E74 E83 และ E84 ระหวาง พ.ศ.2531-2559 ผล
การศึกษาพบวาความสัมพันธระหวางปริมาณนํ้าทารายเดือนกับพ้ืนท่ีรับนํ้ามีความสัมพันธของขอมูลอยูในเกณฑท่ีดีซึ่งแสดงไดจาก
คา R2 อยูระหวาง 0.66-0.98 ผลการคํานวณปริมาณนํ้าทารายเดือนจากสมการท่ีพัฒนาข้ึนอยูระหวาง 81-169 ลานลูกบาศกเมตร
ตอป ซึ่งไดผลลัพธอยูในเกณฑท่ีดีเมื่อแสดงดวยคา RE อยูระหวางรอยละ -2.8-23.9 ท้ังในกรณีการปรับเทียบและสอบเทียบกับ
ขอมูลจากสถานีตรวจวัด วิธีการและผลท่ีไดจากการศึกษาน้ีคาดวาจะสามารถนําไปประยุกตใชกับการประเมินปริมาณนํ้าทาใน
พ้ืนท่ีลุมนํ้า  อ่ืน ๆ ท่ีมีพ้ืนท่ีรับนํ้าและลักษณะทางกายภาพใกลเคียงกับพ้ืนท่ีศึกษา โดยเฉพาะการใหความสําคัญดานการเปนพ้ืนท่ี
ปาตนนํ้าหรือช้ันคุณภาพลุมนํ้าระดับ 1A   
คําหลัก: ปริมาณนํ้าทา, พ้ืนท่ีรับนํ้า, เทคนิคการวิเคราะหการถดถอยเชิงเสน, ลุมนํ้าลํานํ้าชีตอนบน, ลุมนํ้าลําสะพุง    

Abstract 
Runoff in the river was varied in different seasons. Estimating runoff in a timely and appropriate manner 

will help to improve water management in the basin to increase efficiency even further. The objective of this 
study was to develop and evaluate the efficiency of the monthly runoff estimation equation in small basin 
using the linear regression analysis technique. The correlation between the monthly runoff data and the 
small catchment area from the 4 observed stations include E73, E74, E83, and E84 in the Upper-Chi Basin and 
Lamsaphung Basin during the years 1988-2016. The results showed that the relationship between the 
monthly runoff and the catchment area had a good relationship, which was indicated by the R2 between 
0.66-0.98. The calculation of monthly runoff from the developed equation is between 81-169 MCM per year, 
which was a good result when shown by the RE between 2.8%-23.9% in both calibration and validation with 
the observed data. The methodologies and results of this study are expected to be applicable to the 
assessment on runoff in other basin with similar and physical characteristics areas. In particular, priority is 
given to the upstream areas or the basin class 1A.      
Keywords: Runoff, catchment area, linear regression analysis technique, Upper-Chi Basin, Lamsaphung Basin,   

1. บทนํา
ปริมาณนํ้าทาในลํานํ้าเปนขอมูลสําคัญท่ีบงบอกถึง

ศักยภาพของลํานํ้าและพ้ืนท่ีลุมนํ้าในแตละชวงฤดูกาล [1] ใน
ปจจุบันหนวยงานหลักท่ีรับผิดชอบดานการจัดเก็บขอมูล
ปริมาณนํ้าทา ไดแก กรมชลประทานและกรมทรัพยากรนํ้า 

โดยใชการตรวจวัดปริมาณนํ้าทารายวันจากสถานีตรวจวัดซึ่ง
กระจายอยูในพ้ืนท่ีลุมนํ้าตาง ๆ ท่ัวประเทศ อยางไรก็ตาม เมื่อ
พิจารณาจํานวนสถานีตรวจวัดนํ้าทาในบางพ้ืนท่ีลุมนํ้า พบวา
ไมกระจายตัวอยางท่ัวถึง หรือในตําแหนงท่ีสําคัญของลํานํ้าเชน
จุดรวมระหวางลํานํ้าสองสายเปนหน่ึงสาย ไมมีสถานีตรวจวัด 
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เ ป น ต น  โ ด ย เ ฉ พ า ะ อ ย า ง ยิ่ ง ใ น พ้ื น ท่ี ลุ ม นํ้ า ใ น ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือ หรือในกรณี ท่ีไมมีสถานีตรวจวัด 
(Ungauged) แตตองการคํานวณหาปริมาณนํ้าทาในพ้ืนท่ีรับ
นํ้าน้ัน ๆ จําเปนตองอาศัยกราฟความสัมพันธระหวางปริมาณ
นํ้าทารายปและพ้ืนท่ีรับนํ้าของแตละสถานีตรวจวัดในพ้ืนท่ีลุม
นํ้าน้ัน [2] โดยผลลัพธท่ีไดจะเปนปริมาณนํ้าทารวมรายป
เทาน้ัน  

สําหรับการจัดสรร นํ้าจากแหล ง นํ้า โดยปกติ น้ัน 
จําเปนตองมีความสอดคลองกับปริมาณนํ้าทาท่ีเปลี่ยนแปลงไป
ตามฤดูกาล [3] หรือในแตละเดือนจะมีปริมาณท่ีแตกตางกัน 
เชน ในชวงฤดูแลงเดือนมกราคมมีปริมาณนํ้าทาท่ีนอยกวาชวง
ฤดูฝนเดือนสิงหาคม เมื่อพ้ืนท่ีลุมนํ้าท่ีไมมีสถานีตรวจวัด
ตองการใชขอมูลปริมาณนํ้าทาเพ่ือการบริหารจัดการนํ้าให
เหมาะสมตามชวงเวลาตาง ๆ น้ัน การใชกราฟความสัมพันธ
ความระหวางปริมาณนํ้าทารายปและพ้ืนท่ีรับนํ้าเพ่ือประเมิน
ปริมาณนํ้าทาท่ีใหผลลัพธเปนปริมาณรายป [4] อาจไมสะทอน
ถึงการประยุกตใชงานไดตรงเปาหมาย ดังน้ัน วัตถุประสงคของ
การศึกษาน้ีเพ่ือตองการพัฒนาสมการประมาณคาปริมาณ
นํ้าทาสําหรับพ้ืนท่ีรับนํ้าขนาดเล็กใหสามารถประเมินปริมาณ
นํ้าทาในระดับรายเดือน โดยอาศัยขอมูลสถิติปริมาณนํ้าทาราย
เดือนจากสถานีตรวจวัดในพ้ืนท่ีลุมนํ้าลํานํ้าชีตอนบน และลุม
นํ้าลําสะพุงจํานวน 4 สถานีท่ีมีขนาดพ้ืนท่ีรับนํ้าขนาดเล็กหรือ
พ้ืนท่ีระหวาง 200-900 ตารางกิโลเมตร ไดแกสถานี E73 E74 
E83 และ E84 นํามาสรางความสัมพันธดวยเทคนิคการ
วิเคราะหถดถอยเชิงเสน [5] ผลท่ีคาดวาจะไดรับจากการศึกษา
น้ี คาดวาจะสามารถทําใหเพ่ิมทางเลือกสําหรับการประเมิน
ปริมาณนํ้าทาในระดับพ้ืนท่ีลุมนํ้าขนาดเล็กใหมีความรวดเร็ว
และเหมาะสมตามชวงฤดูกาล นําไปสูการใชงานเพ่ือเปนขอมูล
สําหรับการตัดสินใจและการบริหารจัดการทรัพยากรแหลงนํ้า
ไดอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืนในอนาคต 

2. วิธีการศึกษา
2.1 พ้ืนท่ีศึกษา 
ลุมนํ้าลํานํ้าชีตอนบนและลุมนํ้าลําสะพุง เปนพ้ืนท่ีลุม

นํ้ายอยดานทิศตะวันตกของลุมนํ้าชี ครอบคลุมพ้ืนท่ีสวนใหญ
ของจังหวัดชัยภูมิและเพชรบูรณบางสวน มีพ้ืนท่ีรับนํ้า 2,490 
และ 758 ตร.กม. ดังแสดงในรูปท่ี 1 ปริมาณฝนเฉลี่ยอยู
ระหวาง 1,300-1,400 มม. มีปริมาณนํ้าทาเฉลี่ยรายปประมาณ 
559 และ 187 ลาน ลบ.ม. ตามลําดับ การใชประโยชนท่ีดิน
สวนใหญเปนปาสมบูรณมากกวารอยละ 80 เปนพ้ืนท่ีตนนํ้า
ของแมนํ้าชีและเปนลุมนํ้าท่ีมีช้ันคุณภาพระดับ 1A สําหรับ
สภาพปญหาดานทรัพยากรแหลงนํ้า เชน ในชวงฤดูแลงแหลง
นํ้าผิวดินตื้นเขิน ไมสามารถเก็บกักนํ้าไดอยางเต็มท่ี นํ้าเพ่ือการ
อุปโภค-บริโภคไมเพียงพอ สวนในฤดูฝนจะประสบกับอุทกภัย

พ้ืนท่ีการเกษตรและบานเรือน นอกจากน้ียังมีปญหาดาน
สิ่งแวดลอมเน่ืองจากสารเคมีทางเกษตรไหลลงสูลํานํ้า การตัด
ไมทําลายปาและการทําไรเลื่อนลอย [6] 

รูปท่ี 1 พ้ืนท่ีศึกษา ลุมนํ้าลํานํ้าชีตอนบนและลุมนํ้าลําสะพุง 

2.2 สมการประเมินปริมาณน้ําทารายเดือน 
การสรางสมการประเมินปริมาณนํ้าทารายเดือนสําหรับ

พ้ืนท่ีลุมนํ้าขนาดเล็ก เปนการนําเอาขอมูลสถิติของปริมาณ
นํ้าทารายเดือนจากสถานีตรวจวัดปริมาณนํ้าทาของกรม
ชลประทานในพ้ืนท่ีศึกษาดังแสดงตําแหนงท่ีตั้งในรูปท่ี 1 
ระหวาง พ.ศ.2531-2559 [7] จํานวน 3 สถานีไดแก E73 E74 
และ E84 โดยขอมูลจากท้ัง 3 สถานีน้ีจะถูกใชสําหรับสราง
สมการดวยเทคนิคการวิเคราะหการถดถอยเชิงเสน (Linear 
Regression Analysis) และเปรียบเทียบความถูกตองของ
ผลลัพธกับขอมูลปริมาณนํ้าทาท่ีสถานีตรวจวัดเดียวกันน้ี 
หลังจากน้ันจะเปนการทดสอบประสิทธิภาพของสมการดวย
การสอบเทียบกับขอมูลตรวจวัดของสถานี E83 ระหวาง พ.ศ.
2547-2559 สําหรับขอมูลจากสถานีตรวจวัดท่ีใชในการศึกษาน้ี
ไดแสดงไวตารางท่ี 1 

ตารางท่ี 1 ขอมูลปรมิาณนํ้าทาจากสถานีตรวจวัด 4 สถานี 

สถาน ี
พ้ืนท่ีรับน้ํา 
(ตร.กม.) 

ชวงเวลา 
(พ.ศ.) 

ขอกําหนด 

E73 323 2531-2559 สรางสมการ
ปริมาณนํ้าทาและ
เปรียบเทียบผล 

E74 251 2531-2559 
E84 508 2547-2559 
E83 744 2547-2559 สอบเทียบผล 

2.3 เกณฑการประเมินความแมนยําของสมการ 
สําหรับการประเมินประสิทธิภาพของสมการประเมิน

ปริมาณนํ้าทารายเดือนท่ีสรางจากเทคนิคการวิเคราะหการ
ถดถอยเชิงเสน ท้ังในการตรวจสอบความสัมพันธของการสราง
สมการและการสอบเทียบผลการคํานวณกับขอมูลจากสถานี
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ตรวจวัด ในการศึกษาน้ีไดเลือกใชการประเมินจาก 2 ดัชนี 
ไดแก 1) คาสัมประสิทธิแสดงการตัดสินใจ (Coefficient of 
Determination, R2) [8] ซึ่งจะมีคาระหวาง 0-1 โดยคา
มากกวา 0.5 น้ันแสดงถึงขอมูลท้ังสองมีความสัมพันธกันใน
ระดับท่ีมีความนาเช่ือถือ และ 2) คาความคลาดเคลื่อนสัมพันธ 
(Relative Error, RE) [8] ซึ่งแสดงผลเปนรอยละ ดังแสดงใน
สมการท่ี (1) และ (2)  
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เมื่อ 2R  คือ คาสัมประสิทธิแสดงการตัดสนิใจ 
n  คือ จํานวนขอมูลท้ังหมด 

iQ  คือ ปริมาณนํ้าทาจากการตรวจวัดลําดับท่ี i 
Q  คือ คาเฉลี่ยปริมาณนํ้าทาจากการตรวจวัดท้ังหมด 

iP  คือ คาปริมาณนํ้าทาจากสมการลําดับท่ี i 
P  คือ คาเฉลี่ยปริมาณนํ้าทาจากจากสมการท้ังหมด
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เมื่อ RE  คือ ความคลาดเคลื่อนสัมพันธ (รอยละ) 

eqQ
 
คือ ปริมาณนํ้าทาท่ีคํานวณไดจากสมการ 

 obsQ  คือ ปริมาณนํ้าทาจากสถานีตรวจวัด

นอกจากน้ี ผลการคํานวณปริมาณนํ้าทารายเดือนจาก
สมการถดถอยเชิงเสน จะถูกนําไปรวมผลเปนปริมาณนํ้าทาราย
ปอีกครั้งเพ่ือทดสอบความแมนยํากับผลการประเมินปริมาณ
นํ้าทารายปของสถานี E83 ท่ีไดจากกราฟความสัมพันธระหวาง
ปริมาณนํ้าทาและพ้ืนท่ีรับนํ้าของลุมนํ้าชี ดังแสดงในรูปท่ี 2 
โดยจะช้ีผลความถูกตองของผลการคํานวณดวยคา RE 

รูปท่ี 2 ความสัมพันธปริมาณนํ้าทาเฉลี่ยรายปและพ้ืนท่ีรับนํ้า
ของลุมนํ้าชี [7] 

3. ผลการศึกษา

3.1 สมการประเมินปริมาณน้ําทาเฉลี่ยรายเดือน 
เมื่อทําการวิเคราะหดวยวิธีถดถอยเชิงเสนระหวาง

ปริม าณ นํ้ าท า และ พ้ืน ท่ี รับ นํ้ าจาก 3  สถา นี  โดยแบ ง
ความสัมพันธออกเปนรายเดือนแลวน้ัน พบวาขอมูลไดแสดง
ความความสัมพันธดวยคา R2 สําหรับสมการประเมินปริมาณ
นํ้าทารายเดือนไดแสดงคาอยูระหวาง 0.66-0.98 ซึ่งอยูใน
เกณฑท่ีนาพอใจถึงดีมาก ดังแสดงในตารางท่ี 2 และ Scatter 
plot ดังรูปท่ี 3 (a)-(l)     

ตารางท่ี 2 สมการถอดถอยเชิงเสนสําหรับประเมินปริมาณ
นํ้าทารายเดือน 

เดือน สมการถดถอยเชิงเสน R2

มกราคม Qs-Jan  = 0.0058A+1.0134 0.67 
กุมภาพันธ Qs-Feb  = 218.09A-195.45 0.98 
มีนาคม Qs-Mar  = 0.0054A+0.1451 0.73 
เมษายน Qs-Apr  = 0.0044A+0.6843 0.66 

พฤษภาคม Qs-May = 0.0056A+3.8928 0.73 
มิถุนายน Qs-Jun  = 0.0106A+3.9894 0.67 
กรกฎาคม Qs-Jul  = 0.0251A+0.2678 0.83 
สิงหาคม Qs-Aug  = 0.038A+4.1388 0.74 
กันยายน Qs-Sep  = 0.1273A-12.17 0.89 
ตุลาคม Qs-Oct  = 0.0806A-6.143 0.90 

พฤศจิกายน Qs-Nov  = 0.0251A-1.8483 0.92 
ธันวาคม Qs-Dec  = 0.0085A+0.7779 0.73 

หมายเหต:ุ 
Qs-month คือ ปริมาณนํ้าทารายเดือน (ลาน ลบ.ม.) และ 
A คือ พ้ืนท่ีรับนํ้า (ตร.กม.) 

3.2 ปริมาณน้ําทารายเดือนท่ีคํานวณจากสมการ 
ผลการคํานวณปริมาณนํ้าทารายเดือนจากสมการ

ถดถอยเชิงเสนจากตารางท่ี 2 โดยการแทนคาพ้ืนท่ีรับนํ้าท้ัง 3 
สถานี (E73 E74 และ E84) พบวาผลการคํานวณอยูในเกณฑท่ี
ดี ดังแสดงไดจากความเขากันไดของขอมูล (Goodness of fit) 
ในรูปท่ี 3 (a)-(c) เมื่อรวมเปนปริมาณนํ้าทารายปและ
เปรียบเทียบกับขอมูลกับสถานีตรวจวัด ความถูกตองของผล
คํานวณท่ีแสดงจาก RE อยูระหวางรอยละ 23.98, -15.53 และ 
-2.77 ตามลําดับ สําหรับการสอบเทียบผลการคํานวณจาก
สมการกับขอมูลปริมาณนํ้าทาเฉลี่ยรายเดือนจากตรวจวัดท่ี
สถานี E83 (พ้ืนท่ีรับนํ้า 744  ตร.กม.) ระหวาง พ.ศ.2547-
2559 เมื่อแทนคาพ้ืนท่ีรับนํ้า พบวาผลลัพธปริมาณนํ้าทาอยูใน
เกณฑท่ีดีมาก (รูปท่ี 4 (d)) โดยแสดงไดจากคา RE เทากับรอย
ละ -5.78 ซึ่งผลการเปรียบเทียบปริมาณนํ้าทาระหวางสถานี
ตรวจวัดและสมการท้ัง 4 สถานีไดแสดงในตารางท่ี 3 
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(a) มกราคม (b) กุมภาพันธ 

(c) มีนาคม (d) เมษายน 

(e) พฤษภาคม (f) มิถุนายน 

(g) กรกฎาคม (h) สิงหาคม 

(i) กันยายน (j) ตุลาคม 

(k) พฤศจิกายน (l) ธันวาคม 
รูปท่ี 3 ความสัมพันธแบบ Scatter plot ระหวางปริมาณ

นํ้าทารายเดือนและพ้ืนท่ีรบันํ้าจากสถานี E73 E74 และ E84 

(a) สถานี E73 

(b) สถานี E74 

(c) สถานี E84 

(d) สถานี E83 (สอบเทียบ) 
รูปท่ี 4 การเปรยีบเทียบปริมาณนํ้าทาจากสมการกับขอมูล

สถานีตรวจวัด 3 สถานี และสอบเทียบ 1 สถานี 

เมื่อนําคาปริมาณนํ้าทารวมรายปท่ีคํานวณไดจาก
สมการจากสถานี E83 (249.1 ลาน ลบ.ม.) เปรียบเทียบกับผล
การคํานวณปริมาณนํ้าทารายปจากกราฟและสมการของลุมนํ้า
ชีท่ีแสดงในรูปท่ี 2 โดยแทนคาพ้ืนท่ีรับนํ้าลงในสมการ มีคา
เทากับ 214.8 ลาน ลบ.ม. หรือแสดงความแตกตางดวยคา RE 
เทากับรอยละ 15.97 ซึ่งถือวาอยูในเกณฑท่ีดีเชนเดียวกัน 

y = 0.0058x + 1.0134
R² = 0.6718
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ตารางท่ี 3 ปริมาณนํ้าทารายเดือนจากสมการเทียบกับสถานีตรวจวัด 4 สถานี 
สถานี ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม RE 

การเปรยีบเทยีบกับปรมิาณนํ้าทารายเดือนของสถานี E73 E74 และ E84 (ลาน ลบ.ม.) 

E73 
Obs  2.3  2.1  1.4  1.6  5.2  6.3  6.7  13.1  22.4  15.9  5.2  2.8  85.0 

23.9 
Sim  2.9  2.1  1.9  2.1  5.7  7.4  8.4  16.4  28.9  19.9  6.3  3.5  105.4 

E74 
Obs  2.9   2.1   1.8   2.1   5.7   7.4   7.8   16.1   24.5   16.9   5.3   3.5   96.1  

-15.6
Sim  2.5   2.1   1.5   1.8   5.3   6.7   6.6   13.7   19.7   14.1   4.5   2.9   81.2  

E84 
Obs  4.1   2.1   3.0   3.1   6.9   9.7   13.5   24.4   54.3   35.9   11.2   5.3   173.5  

-2.8
Sim  4.0   3.2   2.9   2.9   6.7   9.4   13.0   23.4   52.3   34.8   10.9   5.1   168.7  

การสอบเทียบกับปริมาณนํ้าทารายเดอืนของสถานี E83 (ลาน ลบ.ม.) 

E83 
Obs  2.1   1.0   0.5   0.6   5.3   11.6   12.7   35.7   97.8   72.2   19.9   5.0   264.4  

-5.8
Sim  5.3   4.3   4.2   4.0   8.1   11.9   18.9   32.4   82.3   53.8   16.8   7.1   249.1  

การสอบเทียบกับปริมาณนํ้าทารายปของสถานี E83 จากกราฟและสมการในรูปที่ 2 (ลาน ลบ.ม.) 

E83 
Sim จากกราฟและสมการในรูปที่ 2 214.8 

15.9 
Sim จากสมการถดถอยเชิงเสน 249.1 

หมายเหตุ: Obs คือ ปริมาณน้ําทาจากสถานีตรวจวัด และ Sim คือ ปริมาณน้าํทาจากสมการถดถอยเชิงเสน 

4. สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ
ผลการคํานวณปริมาณนํ้าทาท่ีไดจากสมการถดถอยเชิง

เสนท่ีสรางจากขอมูลปริมาณนํ้าทารายเดือนจากสถานีตรวจวัด 
E73 E74 และ E84 ระหวาง พ.ศ.2531-2559 ในพ้ืนท่ีลุมนํ้าลํา
นํ้าชีตอนบนและลําสะพุง จํานวน 12 สมการ ไดผลลัพธเทากับ 
105.4 81.2 และ 168.7 ลาน ลบ.ม. ตามลําดับ เมื่อ
เปรียบเทียบกับขอมูลจากสถานีตรวจวัด พบวาผลลัพธอยูใน
เกณฑท่ีดีและยอมรับได โดยแสดงไดจากคา RE ท่ีอยูระหวาง
รอยละ 2.8-23.9 ท้ังน้ีเปนผลเน่ืองมาจากความสัมพันธระหวาง
ปริมาณนํ้าทาเฉลี่ยรายเดือนกับพ้ืนท่ีรับนํ้าท้ัง 3 สถานี มี
ความสัมพันธของขอมูลอยูในเกณฑท่ีดี ซึ่งแสดงไดจากคา R2 
อยูระหวาง 0.66-0.98 และเมื่อนําไปทดลองสอบเทียบกับ
ขอมูลของสถานี E83 ผลของปริมาณนํ้าทามีคาเทากับ 249.1 
ลาน ลบ.ม. โดยแสดงคาแตกตางรอยละ -5.8 และ 15.9 เมื่อ
เทียบกับสถานีตรวจวัดและการใชกราฟสมการนํ้าทาของลุมนํ้า
ชี ตามลําดับ ซึ่งถือวาอยูในเกณฑท่ีดีเชนเดียวกัน อยางไรก็ตาม 
ผลลัพธท่ีไดจากสมการยังแสดงคาความคลาดเคลื่อนมากท่ีสุด
เทากับรอยละ -23.9 เมื่อเปรียบเทียบกับสถานี E73 ดังน้ัน
แนวทางท่ีจะพัฒนาใหสมการมีความแมนยํามากข้ึนอาจ
พิจารณาถึงปจจัยดานอ่ืน ๆ เชน การนําสมการไปทดสอบ
ประสิทธิภาพในพ้ืนท่ีลุมนํ้าท่ีมีลักษณะกายภาพคลายคลึงกัน 
แตมีลักษณะทางอุทกวิทยาท่ีแตกตางกัน เชน ลุมนํ้าพ้ืนท่ีตนนํ้า
ขนาดเล็กทางภาคเหนือ การทดลองใชกับพ้ืนท่ีทางกายภาพ
แตกตางกัน เชน ลุมนํ้าท่ีไมมีภูเขาสูงหรือรูปแบบการใช
ประโยชน ท่ีดินเปนพ้ืนท่ีเกษตรกรรม รวมถึงการใชการ
วิเคราะหความสัมพันธดวยวิธีถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple 
Linear Regression) กับปจจัยอ่ืน ๆ เชน ปริมาณนํ้าฝน จะ
สามารถพัฒนาใหสมการมีความเหมาะสมกับการใชงานมากข้ึน 

อยางไรก็ตาม สมการท่ีสราง ข้ึนดวยเทคนิคการ
วิเคราะหการถดถอยเชิงเสนท่ีใชในวิธีการศึกษาน้ีน้ัน เปน
เทคนิคท่ีงายและไมซับซอน สามารถนําขอมูลท่ีมีอยูมาสราง
สมการไดอยางรวดเร็ว ดังน้ัน ระเบียบวิธีการท่ีนําเสนอใน
บทความน้ี จึงคาดวาจะเปนทางเลือกหน่ึงท่ีสามารถนําไปใช
สําหรับประมาณคาปริมาณนํ้าทาระดับรายเดือนสําหรับพ้ืนท่ี
ลุมนํ้าขนาดเล็ก โดยเฉพาะอยางยิ่งพ้ืนท่ี ๆ ไมมีสถานีตรวจวัด
ปริมาณนํ้าทาหรือมีลักษณะเปนพ้ืนท่ีปาตนนํ้า ท้ังน้ีเพ่ือใหเกิด
ประโยชนตอการบริหารจัดการทรัพยากรแหลงนํ้าไดอยางมี
ประสิทธิภาพและยั่งยืนในอนาคต 

5. กิตติกรรมประกาศ
ผู เ ขี ยนขอขอบพระคุณ  คณะ วิศวกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแกน 
และศูนยอุทกวิทยาชลประทาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน ท่ีไดใหการสนับสนุนขอมูลสําหรับการศึกษาครั้งน้ี 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือทดลองแยกแร่แบไรต์ขาวและแบไรต์ด าออกจากมลทินด้วยกรรมวิธีอาศัยความแตกต่าง

ความถ่วงจ าเพาะและการลอยแร่ เพ่ือให้ได้เปอร์เซ็นต์แร่แบเรียมซัลเฟต ส าหรับใช้ในอุตสาหกรรมแก้วตามมาตรฐาน การ
ด าเนินงานเริ่มจากการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเก่ียวกับแร่แบไรต์ขาวและแบไรต์ด า ท าการบดวิเคราะห์ขนาดอยู่ในช่วง –45+60 เมช 
-60+80 เมช และ -80 เมช ถึง Pan และส่งวิเคราะห์หาเปอร์เซ็นต์แบเรียมซัลเฟตด้วยเครื่องวิเคราะห์ X-ray fluorescence หรือ 
XRF ท าการทดลองโดยการแต่งแร่ด้วยวิธีอาศัยความแตกต่างความถ่วงจ าเพาะด้วยโต๊ะแยกแร่ แบบเปียก ขนาดที่ใช้ทดลอง        
-45+60 เมช และ -60+80 เมช ผลการวิเคราะห์ธาตุจากเครื่องวิเคราะห์ XRF พบว่าแร่แบไรต์ขาว ขนาด -45+60 mesh มี
เปอร์เซ็นต์แบเรียมซัลเฟต 89.20% แร่แบไรต์ขาวขนาด -60+80 mesh มีเปอร์เซ็นต์แบเรียมซัลเฟต 89.17% และแร่แบไรต์ด า 
ขนาด -45+60 mesh เปอร์เซ็นต์แบเรียมซัลเฟต 90.18 % แร่แบไรต์ด าขนาด -60+80 มีเปอร์เซ็นต์ความบริสุทธ์ิเฉลี่ยเท่ากับ 
90.54% และการลอยแร่จะท าการทดลองเป็น 2 วิธีการ คือ ใช้หัวแร่จากการทดลองแต่งแร่ด้วยวิธีอาศัยความแตกต่างความ
ถ่วงจ าเพาะด้วยโต๊ะแยกแร่แบบเปียกมาบดและคัดขนาดที่ -100+120 เมช และ 120+150 เมช และการใช้แร่ที่ได้จากการบดและ
ไม่ผ่านกระบวนการแต่งแร่มาท าการลอยแร่  

ค ำหลัก: แบไรต์, แบเรียมซัลเฟต, XRF 

Abstract 
The objective of this research was to study the separation of white and black barium from the 

stigmatization by differentiation, gravity and mineral drift. To get a barium sulfate percentage. For the 
standard glass industry. The operation started with studying the basics of white and black barium. Milling was 
performed in the range of -45+60 mesh, -60+80 mesh and -80 mesh to Pan and analyzed for barium sulphate 
percentage by X-ray fluorescence analyzer or XRF. Distinguished gravity difference with mineral separator 
table. Analyzes of XRF analyzes revealed that the size of the -45+60 mesh barium had an average purity of 
89.20%. -60+80 mesh has an average purity of 81.17% and black -45+60 mesh has an average purity of 
90.18%. -60+80 mesh has an average purity of 90.54%. There are two ways to use mineral extraction from the 
mineral extraction using different gravity separation methods: grinding table, grinding and size -100 +120 mesh 
and -120+150 mesh. The process of grinding and not the mineral process to drift. 

Keywords: Barite, Barium Sulphate, XRF 
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1. บทน า
แร่แบไรต์ (Barite หรือ Barites ; BaSO4) มีบทบาท

ส าคัญในวงการอุตสาหกรรมการเจาะส ารวจน้ ามันและก๊าซ
ธรรมชาติ ส่วนใหญ่ประมาณ  80% ของผลผลิตของโลก 
น าไปใช้ท าโคลนผงในการเจาะส ารวจหาน้ ามันและก๊าซ
ธรรมชาติ นอกจากน้ีแบไรต์ยังใช้ในอุตสาหกรรมประเภทอื่น ๆ 
เช่น อุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผากระดาษ ยาง สี ฟอกหนัง 
เคลือบโลหะ ตลอดจนเป็นส่วนส าคัญของยารักษาโรค ใช้ใน
การท าอุตสาหกรรมแก้วที่มี ร้อยละของแบเรียมซัล เฟต 
(BaSO4) เท่ากับ 98 

แร่แบ ไร ต์ที่ น ามาศึ กษ ามาจากแหล่ ง เมื องหมื่ น      
แขวงเวียงจันทน์ ประเทศลาว ซึ่งเป็นแร่แบไรต์ที่มีมลทินปะปน
ในก้อนแร่อยู่มากและยังไม่มีการก าจัดมลทินจะถูกกองทิ้งไว้ 
โดยที่ยังสามารถสร้างมูลค่าได้ หลังจากผู้จัดท าได้ศึกษาข้อมูล
ต่าง ๆ ในเบื้องต้นพบว่า มีความเป็นไปได้ที่จะน าแร่แบไรต์ที่มี
มลทินปะปนมาท าการผ่านกระบวนการแต่งแร่ ด้วยกรรมวิธี
อาศัยความแตกต่างความถ่วงจ าเพาะและการลอยแร่ ที่จะท า
ให้ได้หัวแร่ที่มีเปอร์เซ็นต์ที่สูงข้ึน 

ดังน้ันกลุ่มผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะน าตัวอย่างแร่แบไรต์
จากแหล่งดังกล่าวมาทดลองแต่งแร่ด้วยกรรมวิธีอาศัยความ
แตกต่างความถ่วงจ าเพาะและการลอยแร่เพ่ือให้ได้เปอร์เซ็นต์ที่
สูงข้ึน และได้เปอร์เซ็นต์ตามคุณลักษณะของแร่แบไรต์ส าหรับ
ใช้ในอุตสาหกรรมท าแก้ว 

2. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง
2.1 แร่แบไรต์ (Barite-BaSO4) 
มีรากศัพท์มาจากค าว่า Barus ซึ่งเป็นภาษากรีก 

แปลว่า “หนัก” เน่ืองจากแร่แบไรต์มีความถ่วงจ าเพาะที่สูงกว่า
แร่อโลหะอื่น ๆ ท่ีมีขนาดเท่า ๆ กัน คุณสมบัติเด่นของแร่แบ
ไรต์ คือ ไม่ละลายในกรดเกลือแม้จะเผาเพ่ือเร่งปฏิกิริยา หาก
จุ่มในกรดเกลือให้เปียกแล้วน าไปเผาจะได้เปลวไฟสีเขียวอ่อน 
จึงท าให้เป็นแร่ที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ เพราะสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้หลากหลายประเภท 

สมบัติทางกายภาพ : สีของแร่แบไรต์จะข้ึนอยู่กับสิ่ง
ตกค้างระหว่างที่แร่ตกผลึก โดยทั่วไปจะเป็นสีขาว หรือสีเทา 
อาจจะใส ไม่มีสี สีเหลือง หรือสีแดงอ่อน สีผง สีขาว ความ
ถ่วงจ าเพาะ 4.3–5 ความแข็งประมาณ 3-3.5 การให้แสงผ่าน 
โปร่งใสจนถึงทึบแสง 

องค์ประกอบ : BaO 65.7 เปอร์ เซ็นต์ และ SO3 
34.3 เปอร์เซ็นต์ 

2.2 การแต่งแร่ ด้วยความแตกต่างของความ
ถ่วงจ าเพาะด้วยโต๊ะสั่น  

โต๊ะแยกแร่เป็นอุปกรณ์ แต่งแร่โดยอาศั ยความ
แตกต่างความถ่วงจ าเพาะระหว่างเม็ดแร่ขนาดของเม็ดแร่ที่แยก
ได้ผลดี คือ ขนาดประมาณ 0.83 มิลลิเมตรหรือ 20 เมช ลงไป
จนถึง 400 เมช หรือละเอียดกว่า โต๊ะแยกแร่มีทั้งแบบเปียก 
(Wet table) ท่ีใช้น้ าเป็นตัวกลางในการแยกและแบบแห้งหรือ
โต๊ะลม (Air table) ซึ่งในแรงดันของอากาศ เป็นตัวกลางในการ
แยกแร่ ด้วยโต๊ะแยกแร่น้ันข้ึนอยู่กับธรรมชาติการไหลของไหล
บนพ้ืนเอียงและความหนืด (Viscosity) ของของไหลของไหลที่
มีความหนืดสูงท าให้ความเร็วของการไหลบนพ้ืนเอียงลดลง 
รูปร่างของเม็ดแร่หรือวัตถุที่ใช้แยกมีผลต่อการแยกด้วยเช่นเม็ด
แร่ลูกกลมย่อมไหลไปได้ไกลกว่าเม็ดแร่ที่แบนหรือเป็นสี่เหลี่ยม  

โต๊ะแยกแร่สามารถแบ่งได้เป็น 2 แบบ คือ 
ก. โต๊ะแยกแร่แบบเปียก แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ 

โต๊ะแยกแร่เม็ดหยาบ (Sand table) และโต๊ะแยกแร่เม็ด
ละเอียด (Slim table) โต๊ะแยกแร่เม็ดหยาบมีจ านวนลูกข้ัน
มากและชิดกันมากกว่า โต๊ะที่ใช้กับแร่ละเอียดจ านวนความเร็ว
ของช่วงชักก็ช้ากว่า  

รูปที่ 1 โต๊ะแยกแร่แบบเปียก 

ข. โต๊ะแยกแร่แบบแห้ง ใช้หลักการเกี่ยวกับเรื่อง
ของการไหล (Fluidization) คือ อากาศรวมกับแร่ แล้วน ามา
สัมพันธ์กับความแตกต่างของความถ่วงจ าเพาะของแร่ ขนาด
และรูปร่างของแร่ก็มีผลต่อการแยก กล่าวคือ แร่ที่มีความ
ถ่วงจ าเพาะแตกต่างกันสองชนิด ขนาดของแร่ที่เบากว่าไม่ควร
จะมีขนาดใหญ่จนท าให้มีน้ าหนักเท่า ๆ กับแร่ที่หนักกว่าจะท า
ให้แยกได้ยาก การแยกจะเกิดข้ึนที่พ้ืนของโต๊ะที่มีลักษณะเป็น
รูพรุน หรือเป็นตะแกรง อากาศจากตัวเครื่องจะท าให้แร่หนัก
แยกออกจากแร่เบาแล้วไหลไปด้านท้ายของโต๊ะ ซึ่งมีความ
ลาดชันอยู่ 2 ทิศทาง คือ ด้านข้าง (Side Slope) และด้าน
ปลาย (End Slope) 
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2.3 การลอยแร่ (Flotation) 
การลอยแร่เป็นกรรมวิธีการแยกแร่วิธีหน่ึงในหลายๆ 

วิธีเพ่ือที่จะแยกเอาสินแร่บริสุทธ์ิออกจากหิน ดิน ทราย ที่อยู่
ด้วยกันตามธรรมชาติ โดยมีหลักการลอยแร่ที่ควรค านึงถึง
เบื้องต้น คือ คุณสมบัติในการที่จะลอยได้ดีของแร่แต่ละชนิด 
(Floatability)  

น้ ายาลอยแร่ (Flotation Reagent) ได้แก่ สารเคมี
ซึ่งใส่ลงไปในการลอยแร่ เพ่ือท าให้การแยกแร่ได้ผลดี แบ่งตาม
หน้าท่ีที่ใช้ออกเป็น 3 ประเภท คือ 

ก. น้ ายาเคลือบผิวแร่ (Collector Or Promoter) 
คือ น้ ายาที่ใส่ลงไปเพ่ือเคลือบผิวแร่ที่ต้องการการลอย ท าให้แร่
มีคุณสมบัติไม่เปียกน้ า  

ข. น้ ายาเคลือบฟอง (Frother) เป็นน้ ายาส าหรับท า
ให้เกิดฟองอากาศมี คุณสมบัติเหมาะแก่การเกาะติดของแร่ 
และท าให้ฟอง มีความเหนียว ไม่แตกง่าย ฟองอากาศที่เหนียว
หรือเปราะเกินไป จะท าให้การแยกแร่ไม่ได้ผลดีเท่าท่ีควร  

ค . น้ ายาปรับสภาพ  (Modifier) คื อ  น้ ายาหรือ
สารเคมีอื่น ๆ นอกเหนือไปจากน้ ายาเคลือบผิวแร่และน้ ายา
เคลือบฟอง ซึ่งใส่ลงไปในการลอยแร่ที่ส าคัญ ได้แก่ ตัวกด 
ตัวเร่งปฏิกิริยา น้ ายาปรับสภาพความเป็นกรด เป็นด่าง เป็นต้น  

 เครื่องลอยแร่ (Flotation Cell) จัดเป็นประเภทใหญ่ๆ 
ได้ 3 ประเภท คือ  

ก. Mechanical Type ลักษณะใช้ใบพัดกวน และท า
ให้เกิดฟองอากาศด้วยตัวเอง  

ข. Casecade Machine คือ สูบน้ ามาตกใส่ จะใช้ใน
สมัยต้น ๆ ของการลอยแร่ 

ค. Pary Pnueumatic Machine ใช้เป่าอากาศ ใช้ใน
สมัยต้น ๆ ของการลอยแร่ แต่ปัจจุบันยังมีใช้อยู่บ้าง 

รูปที่ 2 เครื่องลอยแร ่
ที่มา : วิศวกรรมเหมืองแร่, 2560 

2.3 งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
ปี พ.ศ. 2558 กรวิทย์ หล้าบ้านโพน และกวินนาฎ สิงห์

คราช ได้ท างานวิจัยการแต่งแร่แบไรต์จากแหล่งแขวงไชยบุรี 
ประเทศลาว เพ่ือใช้ส าหรับการท าอาหารแบเรียมในทาง
การแพทย์ โดยทดลองแต่งแร่แบไรต์ ท่ีมีทั้งแร่แบไรต์ด าและ 

แบไรต์ขาว ด้วยวิธีอาศัยความแตกต่างความถ่วงจ าเพาะด้วย
เครื่องจิ๊กและการลอยแร่ โดยแร่แบไรต์ที่ผ่านการแต่งแล้ว มี
เปอร์เซ็นต์แบเรียมซัลเฟตที่สามารถใช้ในทางเภสัชกรรมตาม
มาตรฐานได้ โดยขนาดที่ใช้ทดลองแต่งแร่ด้วยเครื่องจิ๊ก จ านวน 
2 ช่วงขนาด คือ ขนาด -25+45 เมชและ ขนาด -45+60 เมช
และขนาดที่ใช้ทดลองแต่งแร่ด้วยวิธีการลอยแร่ ท าการคัด
ขนาด  2 ช่ วงขนาด คื อ  ขนาด -60+80 เมช  และขนาด 
-80+100 เมช 

ผลการทดลองจากการแต่งแร่ด้วยจิ๊ก แร่แบไรต์ด า
ขนาด -25+45 เมช  มี เปอร์ เซ็น ต์แบเรียมซัล เฟต  97.40 
เปอร์ เซ็นต์ และขนาด -45+60 เมช  มีเปอร์เซ็นต์แบเรียม
ซัลเฟต 96.66 เปอร์เซ็นต์ ส่วนแร่แบไรต์ขาว ขนาด -25+45 
เมช มีเปอร์เซ็นต์แบเรียมซัลเฟต 95.10 เปอร์เซ็นต์ และขนาด 
-45+60 เมช มีเปอร์เซ็นต์แบเรียมซัลเฟต 93.96 เปอร์เซ็นต์ 
และผลทดลองน าหัวแร่จากการแต่งจิ๊กไปลอยแร่ แร่แบไรต์ด า 
ขนาด -60+80 เมช  มี เปอร์ เซ็น ต์แบเรียมซัล เฟต  97.12 
เปอร์เซ็นต์ และขนาด -80+100 เมช เปอร์เซ็นต์แบเรียม
ซัลเฟต 97.67 เปอร์เซ็นต์ ส่วนแร่แบไรต์ขาวขนาด -60+80 
เมช มีเปอร์เซ็นต์แบเรียมซัลเฟต 95.43 เปอร์เซ็นต์ และขนาด 
-80+100 เมช เปอร์เซ็นต์แบเรียมซัลเฟต 96.84 เปอร์เซ็นต์ 

นิคม โชติกานนท์ ได้ท าโครงการแต่งแร่แบไรต์และ
สังกะสี แหล่งแร่บ่อหินเขา จังหวัดเลย   

แห ล่ งแ ร่ แ บ ไร ต์ ที่ เกิ ด ร่ ว ม กั บ สั ง ก ะ สี ซั ล ไฟ ด์ 
(Sphalerite) แร่เฮมาไทต์ (Hematite) แร่ควอตซ์ (Quartz) 
และแร่คาร์บอเนต (Carbonate) ซึ่งได้แก่สังกะสีคาร์บอเนต 
(Smithsonite) แร่โดโลไมท์ (Dolomite) ท าให้แร่ที่ได้มีปัญหา
ยุ่งยากในการแต่งเป็นอย่างมาก ซึ่งวัตถุประสงค์ในการทดลอง
เพ่ือที่จะน าแร่ที่มีแร่หลายชนิดปะปนกัน ท าการหาวิธีการแต่ง
แร่เหมาะสมแยกแร่แต่ละชนิดออกมาให้ได้หัวแร่แต่ละชนิดมี
ความสะอาดอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องการ และมีการสูญเสียแร่น้อย
ที่สุดไปในหางแร่  จากการศึกษาวิธีการแต่งแร่พบว่า การแต่ง
แร่ด้วยวิธีการลอยแร่เป็นวิธีที่เหมาะสมที่สุดแต่จะต้องมีการ
แต่งแร่แต่ละชนิดตามข้ันตอน คือ น าแร่มาท า Thin Section 
หาองค์ประกอบของแร่ และขนาดที่ใช้ในการทดลอง คือ -80 
เมช การทดลองใช้เครื่องลอยแร่ของ Denver ท าการทดลอง
ลอยแร่ครั้งละ 1,000 กรัม มีการท า Deslime ก่อนจากน้ันจึง
ท าการลอยแร่โดยจะท าการลอยแร่ครั้งแรกจะท าการลอยแร่ใน
กลุ่มซัลไฟด์ก่อนแล้วน ามาท าการ cleaner เพ่ือให้ได้แร่ที่
สะอาด ส่วนแร่ที่จมจากการลอยแร่ในกลุ่มซัลไฟด์จะน ามาท า
การ Deslime แล้วท าการลอยในครั้งที่ 2 ลอยเอาแร่แบไรท์
แล้วน าไปท าการ Cleaner อีก 2 ครั้งให้ได้หัวแร่แบไรต์ ส่วนแร่
ที่จมหลังจากการลอยเอาแร่แบไรต์ จะน ามาท าการลอยเอาแร่
คาร์บอเนต ซึ่งผลที่ได้ สามารถลอยหัวแร่แบไรต์ที่มีความ
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บริสุทธ์ิสูงคือมี BaSO4 ที่ 92.10% 94.00% และ100% โดยมี 
Recovery ที่  82.65%  88.50% และ 88.66% ตามล าดับ 
ส าหรับแร่สังกะสีมีปริมาณน้อยมาก คือ 2.33% ใน Feed Ore 
โดยน้ าหนักเท่าน้ัน ซึ่งเมื่อท าการแต่งแร่แล้วจะได้หัวแร่มีความ
บริสุทธ์ิอยู่ระหว่าง 10.0-20.9% Zn เท่าน้ัน ถ้าต้องการให้มี
ความสะอาดหรือมีเปอร์เซ็นต์สังกะสีมากกว่าน้ีจะต้องน าไป
แยกเอาแบไรต์ออกอีกครั้ง 

3. เง่ือนไขและวัสดุ อุปกรณ์
3.1 เง่ือนไข 
ในการทดลองน้ีใช้แร่แบไรต์ขาวและแบไรต์ด าจาก

แหล่งเมืองหมื่น แขวงเวียงจันทร์ ประเทศลาว ท าการทดลอง
แต่งแร่ด้วยวิธีอาศัยความแตกต่างความถ่วงจ าเพาะด้วยโต๊ะ
แยกแร่แบบเปียก ขนาดที่ ใช้ทดลอง -45+60 เมช และ          
-60+80 เมช และการลอยแร่จะท าการทดลองเป็น 2 วิธีการ 
คือ ใช้หัวแร่จากการทดลองแต่งแร่ด้วยวิธีอาศัยความแตกต่าง
ความถ่วงจ าเพาะด้วยโต๊ะแยกแร่แบบเปียกมาบดและคัดขนาด
ที่ -100+120 เมช และ-120+150 เมช และการใช้แร่ที่ได้จาก
การบดและไม่ผ่านกระบวนการแต่งแร่มาท าการลอยแร่ 
วิเคราะห์ธาตุประกอบเบื้องต้นด้วยเครื่องวิเคราะห์ธาตุโดยการ
วาวรังสี เอกซ์  (X-ray fluorescence; XRF) ของสาขาวิชา
วิศวกรรมเหมืองแร่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

3.2 วัสดุ อุปกรณ์ 
1. เครื่องวิเคราะห์ธาตุโดยการวาวรังสีเอกซ์

รูปที่ 3 X-Ray fluorescence 
ที่มา : วิศวกรรมเหมืองแร่, 2560 

3.3 ขั้นตอนการทดลอง 

     - แร่แบไรต์ขนาด -45+60 เมช และ -60+80 เมช 

 

4. ผลการทดลอง
4.1 การแต่งแร่ด้วยวิธีอาศัยความแตกต่างความ

ถ่วงจ าเพาะด้วยโต๊ะแยกแร่แบบเปียก 
ตารางที่ 1 แร่แบไรต์ขาวขนาด -45+60 เมช ความลาดเอียง
ของโต๊ะแยกแร่แบบเปียก 1:2 ช่วงชัก 5 มิลลิเมตร 

ประเภท เปอร์เซ็นต์แบเรียมซัลเฟต 
คร้ังที่ เฉลี่ย 

1 2 3 
แร่ป้อน 86.78 86.78 86.78 86.78 
หัวแร่ 89.14 89.62 88.85 89.20 
แร่คละ 89.05 86.98 87.58 87.87 
หางแร่ 74.06 78.88 74.08 75.67 

เตรียมตัวอย่างในการทดลอง 

ทดลองแต่งแร่ด้วยวิธีอาศัยความ
แตกต่างความถ่วงจ าเพาะด้วยโต๊ะ

แยกแร่แบบเปียก 

หัวแร่ หางแร่ แร่คละ 

บดและคัดขนาดที่ -100+120 เมช 
และ -120+130 เมช 

หัวแร่ หางแร่ 

สรุปผลการทดลอง 

วิเคราะห์ด้วยเครื่องวิเคราะห์ธาตุ
โดยการวาวรังสีเอกซ์ 

 

ทดลองแต่งแร่ด้วยวิธีการลอยแร่ 
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ตารางที่ 2 แร่แบไรต์ขาวขนาด -60+80 เมช ความลาดเอียง
ของโต๊ะแยกแร่แบบเปียก 1:2 ช่วงชัก 5 มิลลิเมตร 

ประเภท เปอร์เซ็นต์แบเรียมซัลเฟต 
คร้ังที่ เฉลี่ย 

1 2 3 
แร่ป้อน 88.36 88.36 88.36 88.36 
หัวแร่ 88.91 89.33 89.27 89.17 
แร่คละ 88.59 89.21 88.29 88.69 
หางแร่ 79.29 71.48 81.74 77.50 

ตารางที่ 3 แร่แบไรต์ด าขนาด -45+60 เมช ความลาดเอียง
ของโต๊ะแยกแร่แบบเปียก 1:2 ช่วงชัก 5 มิลลิเมตร 

ประเภท เปอร์เซ็นต์แบเรียมซัลเฟต 
คร้ังที่ เฉลี่ย 

1 2 3 
แร่ป้อน 85.98 85.98 85.98 86.78 
หัวแร่ 90.09 90.18 90.29 90.18 
แร่คละ 89.89 88.99 87.01 88.63 
หางแร่ 58.02 55.95 63.72 59.23 

ตารางที่ 4 แร่แบไรต์ด าขนาด -60+80 เมช ความลาดเอียง
ของโต๊ะแยกแร่แบบเปียก 1:2 ช่วงชัก 5 มิลลิเมตร 

ประเภท เปอร์เซ็นต์แบเรียมซัลเฟต 
คร้ังที่ เฉลี่ย 

1 2 3 
แร่ป้อน 85.60 85.60 85.60 85.60 
หัวแร่ 90.18 90.53 90.92 90.54 
แร่คละ 89.15 87.28 89.77 88.73 
หางแร่ 76.30 71.33 72.34 73.32 

5. สรุปผลการทดลอง
จากการทดลองแต่งแร่โดยอาศัยความแตกต่างของ

ความถ่วงจ าเพาะด้วยโต๊ะแยกแร่แบบเปียก พบว่า แร่แบไรต์
ขาว ขนาด -45+60 เมช มีเปอร์เซ็นต์แบเรียมซัลเฟตเฉลี่ย 
89.20% แร่แบไรต์ขาวขนาด -60+80 เมช มี เปอร์ เซ็น ต์
แบเรียมซัลเฟตเฉลี่ย 89.17% และแร่แบไรต์ด า ขนาด -45 
+60 mesh เปอร์ เซ็ น ต์แบ เรี ยมซั ล เฟ ต เฉลี่ ย  90 .18%          
แร่แบไรต์ด าขนาด -60+80 มีเปอร์เซ็นต์แบเรียมซัลเฟตเฉลี่ย 
90.54% โดยเปรียบเทียบค่าเปอร์เซ็นต์แบเรียมซัลเฟตระหว่าง
แร่ป้อนก่อนท าการแต่งแร่โดยอาศัยความแตกต่างของความ
ถ่วงจ าเพาะด้วยโต๊แยกแร่แบบเปียกกับค่าเปอร์เซ็นต์แบเรียม

ซัลเฟตจากการแต่งแร่โดยอาศัยความแตกต่างของความ
ถ่วงจ าเพาะด้วยโต๊ะแยกแร่แบบเปียก พบว่าค่าเปอร์เซ็นต์
แบเรียมซัลเฟตจากการแต่งแร่โดยอาศัยความแตกต่างของ
ความถ่วงจ าเพาะด้วยโต๊ะแยกแร่แบบเปียกเพ่ิมข้ึน 

6. กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยน้ีได้รับการสนับสนุนแร่จากบริษัท หมื่นลาว 

ไมน่ิง จ ากัด แขวงเวียงจันทร์ ประเทศลาว และขอบคุณ
สาขา วิชา วิศ วกรรม เห มือ งแร่  คณ ะ วิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่ให้ความอนุเคราะห์
ในการใช้เครื่องมือและสถานที่ในการทดสอบ และขอขอบคุณ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
เชียงใหม่ ที่สนับสนุนงบประมาณในการเผยแพร่ผลงาน 
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วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2559. 
[7] มยุรี ปาลวงศ์. แร่ หิน ดิน ทราย. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ 
: ส านักพัฒนาและส่งเสริมกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการ
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การถ่ายทอดเทคโนโลยีการซ่อมบ ารุงเครื่องจักรกลเกษตรเพื่อพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูง บ้านปูแป้  
อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

Technology Transfer on Agricultural Machinery Maintenance for Rural development in the 
highland area, Ban phupar, Mae Sot District, Tak Province 

อนุรัตน์ เทวตา1,* ยุธนา ศรีอุดม1 ประสาท เจาะบ ารุง1 พิสุทธ์ิ เพชรสุวรรณ์1 สุรนารถ ฉิมภารส1 พัชรินทร์ ศิลวัตรพงศกลุ1 และ 
ซินเนีย รัตภิัทร์2 

1 สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก 63000 
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บทคัดย่อ 
โครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และฝึกทักษะด้านการซ่อมบ ารุงเครื่องจักรกลเกษตรให้กับคนในชุมชน รวมไป

ถึงการลดค่าใช้จ่ายด้านการซ่อมบ ารุงเครื่องจักรโดยการซ่อมบ ารุงเครื่องจักรได้ด้วยตนเอง และเพิ่มรายได้จากการสร้างอาชีพเสริม
ด้านการซ่อมบ ารุงเครื่องจักรให้กับคนในชุมชน โดยโครงการวิจัยเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมระหว่างคณาจารย์  
นักศึกษา และคนในชุมชน อีกทั้งยังมีการมีการจัดท าแบบทดสอบก่อน และหลังการอบรมเพื่อประเมินความรู้ความเข้าใจของ
ผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ รวมไปถึงการประเมินผลการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโดยใช้แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
5 ระดับ เพื่อประเมินความพึงพอใจในการด าเนินโครงการ โดยผลที่ได้จากการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ พบว่า มีผู้เข้ารับการอบรม 26 
คน โดยเป็นชายทั้งหมด ซึ่งผลการทดสอบความรู้ก่อนการอบรม ได้คะแนนโดยเฉลี่ย 35% และผลการทดสอบความรู้หลังการ
อบรม ได้คะแนนโดยเฉลี่ย 98% ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมฯ สามารถท าคะแนนเพิ่มขึ้นถึง 63% ส่วนการประเมินผลการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการโดยใช้แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ได้ผลการประเมิน ดังนี้ ผลการประเมินผลข้อมูลด้านการน า
ความรู้ไปใช้ประโยชน์อยู่ในเกณฑ์สูงสุด (ค่าเฉลี่ยรวม ( ̅) 4.64, SD 0.64) รองลงมาคือ การประเมินความรู้ด้านวิทยากร (ค่าเฉลี่ย
รวม ( ̅) 4.58, SD 0.64) และ การประเมินผลด้านสถานที่/ระยะเวลา/อาหาร อยู่ในเกณฑ์ต่ าสุด (ค่าเฉลี่ยรวม ( ̅) 4.37, SD 
0.67) หลังจากการฝึกอบรมผู้วิจัยได้ท าการคัดเลือกตัวแทน จ านวน 2 คน เพื่อเป็นผู้น าการผลิตช่างซ่อมบ ารุงในหมู่บ้าน รวมไปถึง
การขยายผลสู่การจัดหน่อยซ่อมบ ารุงภายในชุมชนต่อไป  
ค ำหลัก: การถ่ายทอดเทคโนโลยี, ซ่อมบ ารุง, เครื่องจักรกลเกษตร   

Abstract 
The objectives of this project were to train and practice about agricultural machinery maintenance to 

people in Ban phupar in order to reduce the agricultural machinery maintaining cost by doing it themselves 
or increase their incomes from doing it as a part time job. This project was a practical workshop by 
participation of lecturers, students and people in community. Pre-training and post-training tests were used to 
evaluate the knowledge of trainees. Including 5 point rating scale questionnaires were used to assess 
satisfaction in this project. There were 26 trainees in this training and all of them were male. From the tests, it 
was found that an average point was increased 63% from 35% in pre-training test to 98% in post-training test. 
For the results of 5 point rating scale questionnaires were as follows: knowledge application assessment was 
the maximum point ( ̅= 4.64, SD = 0.64), the second was trainer knowledge assessment ( ̅= 4.58, SD = 0.64), 
place/duration/foods assessment was the lowest point ( ̅ = 4.37, SD = 0.67). After training, 2 trainees were 
selected to be technicians of the village. Then they would be leaders to establish maintenance unit of 
community.  
Keywords: Technology Transfer, Maintenance, Agricultural machinery. 
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1. บทน า
บ้านปูแปู ต าบลพะวอ อ าเภอแม่สอด จ.ตาก คนใน

ชุมชน 90 % เป็นชุมชมกะเหรี่ยง หรือเรียกอีกอย่างว่า 
ชาวปกาเกอะญอ มีครัวเรือนทั้งสิ้น 236 ครัวเรือน มี
ประชากรในชุมชน ทั้งหมด 807 คน เป็นชาย 403 คน เป็น
หญิง 404 คน โดยพื้นที่อาศัยจะตั้งอยู่ ในเขตพื้นที่การ
ปกครองขององค์การบริหารส่วน ต.พะวอ มีพื้นที่หมู่บ้าน
รวม 4,580 ไร่ โดยแบ่งเป็นที่อยู่อาศัย 1,050 ไร่ พื้นที่
การเกษตร 2,500 ไร่ พื้นที่สาธารณประโยชน์ 300 ไร่ และ 
พื้นที่ปุาชุมชน 730 ไร่ โดยบ้านปูแปู พื้นที่ส่วนใหญ่มีสภาพ
เป็นภูเขาสูงชัน สลับซับซ้อน และมีปุาไม้ที่อุดมสมบูรณ์ 
หมู่บ้านปูแปูตั้งอยู่ในเขตปุาสงวนแห่งชาติ เป็นหมู่บ้านที่มี
โอกาสในการได้รับการสนับสนุนงบประมาณ ในการพัฒนา
หมู่บ้านค่อนน้อยเมื่อเทียบกับหมู่บ้านอ่ืน ๆ ในพื้นที่เดียวกัน 
แต่ทั้งนี้ จุดแข็งของหมู่บ้าน ได้แก่ 1. มีผู้น าค่อนข้างจะมี
ความเข้มแข็ง ซื่อสัตย์ เสียสละและมีความรับผิดชอบ เป็น
ศูนย์รวมให้กับคนในชุมชนท างานร่วมกันได้อย่างดี  การ
ท างานภายในหมู่บ้านจะเน้นกระบวนการมีส่วนร่วม ส่งเสริม
ให้ทุกคนในชุมชนได้แสดงความคิดเห็นร่วมกัน 2. มีการ
รักษาขนบธรรมเนียม ประเพณี ศาสนา พิธีกรรม วัฒนธรรม
ชนเผ่าแบบดั้งเดิม และมีเทศกาลประจ าปี 3.มีภาษาท้องถิ่น
ทั้งภาษาพูดและภาษาเขียนเป็นของตนเอง 4. มีทรัพยากร
ความหลากหลายทางชีวภาพมากมาย และมีท าเลที่ตั้งทาง
ภูมิศาสตร์ของแหล่งท่องเที่ยวมีเสน่ห์  ทั้งทางธรรมชาติ 
วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และการท่องเที่ยวเชิงผจญภัย ซึ่ง
จุดเด่นเหล่านี้จะสามารถส่งเสริมและพัฒนาให้ และ มีกลุ่ม
เยาวชนคนรุ่นใหม่ที่มีความเข้มแข็ง ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ อีกทั้ง
คนในชุมชนยังมีความตระหนักถึงการใช้ชีวิตร่วมกับ
ธรรมชาติ เลี่ยงการใช้สารเคมีในการบริโภคอาหาร และมี
ความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของชุมชนมีความเป็นอัตลักษณ์
เฉพาะพื้นที่ แต่ก็มีข้อด้วยภายในหมู่บ้าน ได้แก่ 1. คนใน
ชุมชนมีหนี้สินมาก 2. สื่อสารภาษาไทยได้ค่อนข้างล าบาก 3. 
ขาดการจัดการแหล่งท่องเที่ยวท่ีดีและเป็นระบบ ดังนั้น จาก
ปัจจัยทั้งจุดเด่น และ จุดด้อยดังกล่าว ฯ สามารถน ามาใช้
วิเคราะห์ และ ผลักดันให้คนในชุมชนสามารถยกระดับ
คุณภาพชีวิต ผ่านกลไกอาจารย์พี่เลี้ยงโดยการมีสว่นร่วมของ
คนในชุมชน ตั้งแต่เริ่มกระบวนการการค้นหาโครงการจน
กระทั้งสิ้นสุดโครงการ ตามแนวทาง “ร่วมคิด ร่วมท า ร่วม
แก้ปัญหา” ซึ่งเป็นแนวคิดและวิธีการที่ช่วยแก้ไขปัญหา
หนี้สิน และปัญหาต่าง ๆ ภายในชุมชนได้ 
โดยปัจจุบันเครื่องยนต์ต้นก าลังทางการเกษตร  หรือ
เครื่องยนต์อเนกประสงค์มีบทบาทส าคัญอย่างมากต่อ

การเกษตรบนพื้นที่สูงของประเทศ ทั้งนี้ เนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบของการท าการเกษตร และการขยาย
พื้นที่เพาะปลูกที่เพิ่มมากขึ้น ท าให้คนในชุมชนต้องการ
เครื่องยนต์ต้นก าลังทางการเกษตรเพิ่มมากขึ้น เนื่องจาก
เครื่องยนต์ต้นก าลังทางการเกษตรสามารถตอบสนองความ
ต้องการดังกล่าวได้  จากการใช้เครื่องยนต์ต้นก าลังมา
ทดแทนแรงงานคน จะท าให้ลดการใช้แรงงานคน ลดต้นทุน
ค่าจ้างแรงงาน แต่อย่างไรก็ตามการใช้เครื่องยนต์ต้นก าลัง
ของคนในชุมชนส่วนใหญ่ยังใช้กันได้ไม่เต็มสมรรถนะของ
เครื่องที่มีอยู่ ขาดการดูแล และบ ารุงรักษา ท าให้อายุการใช้
งานของเครื่องต้นก าลัง ดังกล่าวสั้นลงมาก ในขณะที่ราคา
เครื่องดังกล่าว ค่อนข้างสูง อีกทั้งเกษตรกรไม่สามารถซ่อม
บ ารุงรักษาเองได้ ดังนั้น โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยี
การซ่อมบ ารุงเครื่องจักรกลเกษตรบนพื้นที่สูง ณ บ้านปูแปู 
อ.แม่สอด จ.ตาก จึงได้จัดท าขึ้นเพ่ือให้ความรู้ และฝึกทักษะ
ด้านการซ่อมบ ารุงเครื่องจักรกลเกษตรให้กับคนในชุมชน 
รวมไปถึงเพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายด้านการซ่อมบ ารุง
เครื่องจักรกลเกษตรโดยการซ่อมบ ารุงเครื่องจักรได้ด้วย
ตนเอง อีกทั้งยังสามารถสร้างรายได้ให้กับผู้เข้ารับการอบรม
จากการเป็นช่างซ่อมบ ารุงและจัดท าหน่วยซ่อมบ ารุงขึ้นใน
ชุมชน  

2. วิธีด าเนินการวิจัย  
การด า เนินการวิจัยในครั้ งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของ

โครงการยกระดับคุณภาพชีวิต  ซึ่ งมีแนวทางในการ
ด าเนินงานดังแสดงใน รูปที่ 1 โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา เป็นสถาบันอุดมศึกษามีที่ตั้งอยู่ใน 6 
จังหวัด ในภาคเหนือ มีบทบาทส าคัญในการตอบสนองต่อ
ความต้องการของชุมชนและสังคม ในการนี้พันธกิจของ
มหาวิทยาลัยฯ ด้านการบริการวิชาการ ที่น าองค์ความรู้การ
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชนให้
สามารถถ่ายทอดไปสู่ชุมชนให้น าไปใช้ประโยชน์ได้จริง ซึ่ง
การด าเนินงานจะต้องมีการบูรณาการร่วมกันในทุกด้าน 
มหาวิทยาลัยฯ จึงสนับสนุนให้ด าเนินงาน “โครงการ
ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน และภาคอุตสาหกรรม” โดย
มีเปูาหมายเพื่อพัฒนาศักยภาพประชาชนในท้องถิ่นและ
ภาคอุตสาหกรรมให้มีความพร้อมในการด ารงชีพและมีอาชีพ
ที่มั่นคง ด้วยกระบวนการแบบมีส่วนร่วม ซึ่งเป็นการเริ่มจาก
กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนหรือภาคอุตสาหกรรมที่
เป็นเจ้าของปัญหา ด้วยการค้นหาปัญหาที่แท้จริงของ
หมู่บ้าน ชุมชนและภาคอุตสาหกรรม เพื่อวิเคราะห์ปัญหา
และหาวิธีการแก้ไขในเรื่องที่ต้องการพัฒนา รวมทั้งเป็น
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ศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  มหาวิทยาลัยฯ จึงเชิญ
ชวนให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา น าความรู้เชิง
วิชาการสมัยใหม่จากการวิจัยไปสานต่อองค์ความรู้เดิมเพื่อ
สร้างมูลค่าเพิ่มในการส่งเสริมอาชีพให้กับคนในชุมชน ให้มี
ความรู้ มีอาชีพ มีงานท า มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคง
และยั่งยืน บนฐานสังคมแห่งการเรียนรู้ ภายใต้แนวคิด การ
พัฒนาหมู่บ้าน ชุมชน ต้องสร้าง พื้นฐานคือความพอมี พอ
กิน พอใช้ก่อน แล้วจึงค่อยเสริม ค่อยสร้างความเจริญและ
เศรษฐกิจขั้นสูงต่อไป และผลักดันให้เกิดการน าผลงานวิจัย
สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมไปสู่การต่อยอด เพื่อการใช้
ประโยชน์อย่ า ง เป็นรูปธรรม  ตลอดจนการ เพิ่ มขี ด
ความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม เพื่อให้
ผู้ประกอบการไปสู่ Economic value Impact ผลผลิต วัด
จากด้าน Gross Domestic Product (GDP) Product และ
การสร้างรายได้ และให้มหาวิทยาลัย Academic value 
Impact และสะท้อนการท างานด้านบริการวิชาการที่เป็น
เอกลักษณ์ “มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อชุมชน” 

รูปที ่1 แนวคิดในการพัฒนายกระดับคณุภาพชีวิตของคนใน
ชุมชน ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

เชียงใหม่ 

2.1 ขั้นเตรียมการ ประกอบไปด้วย 
1. ประชุมวิทยากรกระบวนการเพื่อเตรียม

ความพร้อมส าหรับอบรมให้ความรู้ โดยใช้อาจารย์สาขาวิชา 
วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนาตาก 

2. ติดต่อประสานงาน และช้ีแจงท าความเข้าใจ
ใน โครงการร่ วมระหว่ า งทีม วิ จั ย  และคนใน ชุมชน
กลุ่มเปูาหมาย รวมไปถึงการศึกษาชุมชน ซึ่งการศึกษาชุมชน 
ประกอบด้วย 

2.1 ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการของ
ชุมชน จัดเรียงล าดับความส าคัญของปัญหาและความ
ต้องการ ตามความต้องการของคนในชุมชนด้านการซ่อม
บ ารุง 

2.2 ศึกษาลู่ทางในการแก้ไขปัญหา มีการวาง
แผนการด าเนินการต่าง ๆ เพื่อหาลู่ทางในการแก้ปัญหาและ
ความต้องการของชุมชน 

2.3 ประชุมวิเคราะห์ และสรุประหว่างผู้ส ารวจ
เก็บข้อมูล ผู้ปฏิบัติงานในชุมชน และผู้เช่ียวชาญ เพื่อที่จะ
ด าเนินการวางแผนในการแก้ไขปัญหาและความต้องการของ
ชุมชน 

2.4 ประชุมวิเคราะห์และสรุประหว่างผู้ส ารวจ
ข้อมูล ผู้ปฏิบัติงานและผู้น าชุมชนตลอดจนองค์กรชุมชน 
ผู้น ากลุ่มต่าง ๆ ในชุมชน เพื่อทราบความคิดเห็นทั้งสองฝุาย 
และหาข้อสรุปและมาประชุมพิจารณาวิเคราะห์สรุปร่วมกัน
อีกครั้งหนึ่ง 

3. จัดเตรียมเอกสารส าหรับเผยแพร่ เอกสาร
การอบรม และเอกสารการประเมินผลการอบรม 

4. จัดเตรียมอุปกรณ์ส าหรับอบรมให้ความรู้เชิง
ปฏิบัติการฯ ดังแสดงในรูปที่ 2 

รูปที ่2 ตัวอย่างวัสดุและเครื่องมือส าหรับซ่อมบ ารุง
เครื่องจักรกลเบื้องต้น 

2.2 ขั้นตอนการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการซ่อมบ ารุงเคร่ืองจักรกลเกษตร 
ประกอบไปด้วย 

1. การจัดท าแบบทดสอบก่อนการอบรม (Pre-
test) โดยผู้เข้ารับการอบรมจะต้องท าแบบทดสอบก่อนการ
อบรม โดยมีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 26 คน โดยเป็นชาย
ทั้งหมด และประกอบอาชีพเป็นเกษตรกรทั้งหมด 

2. ก า ร อบ ร ม เ ชิ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร ซ่ อ ม บ า รุ ง
เครื่องจักรกล ประกอบไปด้วย 

2.1 ให้ค าแนะน า อบรมให้ความรู้  และฝึก
ทักษะการซ่อมบ ารุงช้ินส่วนรถไถเดินตาม ดังแสดงในรูปที่ 3 
– 5
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รูปที ่3 การให้ค าแนะน าและฝึกทักษะการซ่อมบ ารุงช้ินส่วน
รถไถเดินตาม 

รูปที ่4 การให้ค าแนะน าและฝึกทักษะการซ่อมบ ารุงช้ินส่วน
รถไถเดินตาม 

รูปที ่5 การให้ค าแนะน าและฝึกทักษะการซ่อมบ ารุงช้ินส่วน
รถไถเดินตาม 

2.2  ให้ค าแนะน า และฝึกทักษะการซ่อม
เชื่อมรถไถเดินตาม ดังแสดงในรูปที่ 6 – 7 

รูปที ่6 การให้ค าแนะน าและฝึกทักษะการเชื่อมอย่างถูกวิธ ี

รูปที ่7 การให้ค าแนะน าและฝึกทักษะการเชื่อมอย่างถูกวิธ ี

2.3  ให้ค าแนะน าและฝึกทักษะการซ่อม
บ ารุงเครื่องสีข้าวขนาดเล็ก ดังแสดงในรูปที่ 8 – 9 

รูปที ่8 การให้ค าแนะน าและฝึกทักษะการซ่อมบ ารุงเครื่องสี
ข้าวขนาดเล็ก 
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รูปที ่9 การให้ค าแนะน าและฝึกทักษะการซ่อมบ ารุงเครื่องสี
ข้าวขนาดเล็ก 

2.3 การจัดท าแบบทดสอบหลังการอบรม (Post-
test) โดยผู้เข้ารับการอบรมจะต้องท าแบบทดสอบหลัง
การฝึกอบรมขั้นตอนการประเมินผลส าเร็จ และการ
ติดตามผลของโครงการ ประกอบด้วย 

1. การประเมินผลการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ
จะประเมินผลที่ได้จากแบบทดสอบ (Pre-test และ Post – 
test) และแบบประเมินความพึงพอใจจากผู้เข้าร่วมอบรม  

2. การประเมินผลส าเร็จของโครงการ โดยทีม
วิจัยจะท าการลงพื้นที่ติดตามผลของผู้ที่เข้ารับการอบรมเชิง
ปฏิบัติการฯ พูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อรับทราบปัญหา
หลังจากการฝึกอบรม และให้ค้าปรึกษาในการแก้ไขปัญหา 
รวมไปถึงการติดตามการน้าความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไป
ใช้ขยายผลให้กับผู้ที่ให้ความสนใจ  

3. รูปแบบในการวิเคราะห์ข้อมูล แบ่งออกเป็น
3.1 ข้อมูลพื้นฐานท่ัวไปและสถานะผู้เข้าร่วม

การฝึกอบรมใช้สถิติค่าร้อยละ 
3.2  ผลกา ร ฝึ กอบ รม เ ชิ งปฏิ บั ติ ก า ร ฯ 

ประเมินผลโดยใช้มาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 
แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ และใช้สถิติค่าเฉลี่ย 
( ̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และประมวลผล
ส าเร็จของโครงการโดยใช้สถิติค่าร้อยละ 

3. ผลการวิจัย 
3.1 ผลการประเมินความรู้จากแบบทดสอบ พบว่า 

การทดสอบความรู้ก่อนการอบรม ได้คะแนนโดยเฉลี่ย 35% 
และผลการทดสอบความรู้หลังการอบรม ได้คะแนนโดย
เฉลี่ย 98% ซึ่งผู้ เข้ารับการอบรมฯ สามารถท าคะแนน
เพิ่มขึ้นถึง 63% 

3.2 ผลการการประเมินผลการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการโดยใช้แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
5 ระดับ พบว่า ผลการประเมินผลข้อมูลด้านการน าความรู้

ไปใช้ประโยชน์อยู่ในเกณฑ์สูงสุด (ค่าเฉลี่ยรวม ( ̅) 4.64, 
SD 0.64) รองลงมาคือ การประเมินความรู้ด้านวิทยากร 
(ค่าเฉลี่ยรวม ( ̅) 4.58, SD 0.64) และ การประเมินผลด้าน
สถานท่ี/ระยะเวลา/อาหาร อยู่ในเกณฑ์ต่ าสุด (ค่าเฉลี่ยรวม 
( ̅) 4.37, SD 0.67) โดยรายละเอียดการประเมินผลการ
อบรมฯ แสดงดังตารางที ่1 
ตารางที่ 1 แสดงผลการประเมินการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
ประเด็นความคิดเห็น 

( ̅) (SD) 
ด้านวิทยากร 
1. การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมี
ความชัดเจน 

4.53 0.553 

2. ความสามารถในการอธิบายเนื้อหา 4.75 0.61 
3. การเช่ือมโยงเนื้อหาในการฝึกอบรม 4.65 0.64 
4. มีความครบถ้วนของเนื้อหาในการ
ฝึกอบรม 

4.31 0.63 

5. การใช้เวลาตามที่ก าหนดไว้ 4.82 0.69 
6. การตอบข้อซักถามในการฝึกอบรม 4.46 0.73 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.58 0.64 
ด้านสถานที่ / ระยะเวลา / อาหาร 
1. สถานท่ีสะอาดและมีความเหมาะสม 4.26 0.68 
2. ค ว า ม พ ร้ อ ม ข อ ง อุ ป ก ร ณ์
โสตทัศนูปกรณ์ 

4.52 0.61 

3. ระยะเวลาในการอบรมมีความ
เหมาะสม 

4.31 0.71 

4. อาหาร มีความเหมาะสม 4.38 0.69 
ค่าเฉลี่ยรวม 4.37 0.67 

ด้านความรู้ความเข้าใจ 
1. ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ก่อน
การอบรม 

4.46 0.68 

2. ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้หลัง
การอบรม 

4.44 0.63 

3. สามารถบอกประโยชน์ได้ 4.66 0.68 
4. สามารถบอกข้อดีได้ 4.76 0.67 
5. สามารถอธิบายรายละเอียดได้ 4.37 0.63 
6. สามารถจัดระบบความคิด/ประมวล
ความคิดสู่การพัฒนางานอย่างเป็น
ระบบ 

4.41 0.69 

7. บูรณาการทางความคิดสู่การท างาน
เป็นทีม/การปรับตัวของบุคลากร/การ
ปฏิ รู ป ร ะ บ บ ก า รท า ง า น ใน ก า ร
ปฏิบัติงาน 

4.59 0.61 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.53 0.66 

การประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสกลนคร ครั้งที่ 1 

17 – 19 พฤษภาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

A-249



ตารางที่ 1(ต่อ) แสดงผลการประเมินการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ
ประเด็นความคิดเห็น ( ̅) (SD) 
ด้านการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
1. สามารถน าความรู้ที่ได้รับไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ 

4.73 0.64 

2. สามารถน าความรู้ไปเผยแพร่/
ถ่ายทอดแก่ชุมชนได้ 

4.67 0.66 

3. สามารถให้ค าปรึกษาแก่เพื่อน
ร่วมงานได้ 

4.54 0.64 

4. มีความมั่นใจและสามารถน า
ความรู้ที่ได้รับไปใช้ได้ 

4.62 0.63 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.64 0.64 
หมายเหตุ; [3] 
ระดับคะแนนเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจหลังการฝึกอบรม 
4.51 – 5.00 มากที่สุด, 3.51 – 4.50 มาก, 2.51 – 3.50 
ปานกลาง, 1.51 – 2.50 น้อย และ 1.00 – 1.50 น้อย
ที่สุด 

3.3 ผลการติดตามการด าเนินงานการจัดตั้งหน่วย
ซ่อมบ ารุง และการติดตามผลด้านรายได้ที่เกิดขึ้นจากการ
ประกอบอาชีพเสริมด้านการซ่อมบ ารุงเครื่องจักรกลทาง
การเกษตร โดยหลังจากการฝึกอบรมทีมวิจัย ได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับผู้เข้ารับการอบรม รวมไปถึงการคัดเลือกผู้ที่
เหมาะสมที่จะประกอบอาชีพเสริมด้านการซ่อมบ ารุง โดยมี
ผู้ที่เหมาะสมจ านวน 2 คน และได้เริ่มจัดตั้งหน่วยซ่อมบ ารุง
ขึ้นมาเพื่อท าเป็นอาชีพเสริมซึ่งรายได้ที่เกิดขึ้น ยังอยู่ในช่วง
ของการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยจะน ามาวิเคราะห์ผลใน
ภายหลัง 

4. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
จากการด าเนินงานการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

เพื่อให้ความรู้และฝึกทักษะด้านการซ่อมบ ารุงเครื่องจักรกล
เกษตรให้กับคนในชุมชน รวมไปถึงการมุ่งเปูาเพื่อลด
ค่าใช้จ่ายด้านการซ่อมบ ารุงเครื่องจักรกลเกษตรโดยการ
ซ่อมบ ารุงเครื่องจักรได้ด้วยตนเอง และเพิ่มรายได้จากการ
สร้างอาชีพเสริมด้านการซ่อมบ ารุงเครื่องจักรให้กับคนใน
ชุมชน ซึ่งจะวัดผลของโครงการ ผ่านการจัดท าแบบทดสอบ
ก่อนการอบรม และหลังการอบรมเพื่อประเมินความรู้ความ
เข้าใจของผู้ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ รวมไปถึงการ
ประเมินผลการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโดยใช้แบบสอบถาม
แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ เพื่อประเมินความพึง
พอใจในการด าเนินโครงการ โดยผลที่ได้จากการอบรมเชิง

ปฏิบัติการฯ พบว่า มีผู้เข้ารับการอบรม 26 คน โดยเป็นชาย
ทั้งหมด และประกอบอาชีพเกษตรกรเป็นหลัก ซึ่งผลการ
ทดสอบความรู้ก่อนการอบรม ได้คะแนนโดยเฉลี่ย 35% 
และผลการทดสอบความรู้หลังการอบรม ได้คะแนนโดย
เฉลี่ย 98% ซึ่งผู้ เข้ารับการอบรมฯ สามารถท าคะแนน
เพิ่มขึ้นถึง 63% ส่วนการประเมินผลการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการโดยใช้แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
5 ระดับ ได้ผลการประเมิน ดังนี้ ผลการประเมินผลข้อมูล
ด้านการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์อยู่ในเกณฑ์สูงสุด (ค่าเฉลี่ย
รวม ( ̅) 4.64, SD 0.64) รองลงมาคือ การประเมินความรู้
ด้านวิทยากร (ค่าเฉลี่ยรวม ( ̅) 4.58, SD 0.64) และ การ
ประเมินผลด้านสถานที่/ระยะเวลา/อาหาร อยู่ในเกณฑ์
ต่ าสุด (ค่าเฉลี่ยรวม ( ̅) 4.37, SD 0.67) หลังจากการ
ฝึกอบรมผู้วิจัยได้ท าการคัดเลือกตัวแทน จ านวน 2 คน เพื่อ
เป็นผู้น าการผลิตช่างซ่อมบ ารุงในหมู่บ้าน รวมไปถึงการ
ขยายผลสู่การจัดหน่อยซ่อมบ ารุงภายในชุมชนต่อไป 

5. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

ตาก ที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการด าเนินงานวิจัย ขอขอบคุณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ ที่ให้ทุน
สนับสนุนการด าเนินโครงการวิจัยในครั้งน้ี จนส าเร็จลุล่วงไป
ด้วยดี 
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การทํานายพฤติกรรมของอากาศในอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนของการอบข้าวเปลือก 
เม่ือเลือกใช้โครงสร้างที่ต่างกัน 3 รูปแบบ 

Predicting the behavior of heat exchanger in a paddy dryer using three structure models 

อมร  ดอนเมือง*, นิรุต  อ่อนสลุง และ สุริยา  โชคเพ่ิมพูน 
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บทคัดย่อ  
บทความนี้ เป็นการทํานายพฤติกรรมของอากาศในอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนของการอบข้าวเปลือกเม่ือเลือกใช้

โครงสร้างท่ีต่างกัน 3 รูปแบบ เพ่ือศึกษาลักษณะการกระจายความเร็ว การกระจายอุณหภูมิ และพฤติกรรมการไหลของอากาศใน
อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนด้วยวิธีพลศาสตร์ของไหลเชิงคํานวณ (Computational Fluid Dynamics, CFD) โดยการใช้
โปรแกรม (Fluent 6.3) สําหรับจําลองการไหลดังกล่าวโดยใช้ Turbulence model แบบ The RNG k- model คํานวณร่วมกับ
แบบจําลองการแผ่รังสีความร้อนแบบ Discrete Ordinates (DO) จากผลการศึกษาพบว่า Model C มีแนวโน้มดีท่ีสุดเพราะมี
ความเร็วเฉลี่ยตํ่าท่ีสุดคือ 0.0419 m/s และมีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงท่ีสุดคือ 322.22 K ซ่ึงเกิดจากรูปร่างของแบบท่ีทําให้มีการไหลเวียน
ของอากาศร้อนท่ีดี 
คําหลัก: อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน, พฤติกรรมการไหล, วิธีพลศาสตร์ของไหลเชิงคํานวณ, Fluent 6.3, ความเร็ว   

Abstract 
This research is about predicting the airflow behavior in a heat exchanger using three different structure 

models. The model will be used to analyze the velocity distribution using Computational Fluid Dynamics 
(CFD) in Fluent 6.3 program. The situation used a turbulence model and RNG k- model to calculate along 
the simulation of Discrete Ordinances (DO) type radiation. The result showed that Model C has the best trend 
over the drying process with lowest average velocity of 0.0419 m/s with the average temperature of 322.22 K.  
Keywords: heat exchanger, Fluid Flow, Computational Fluid Dynamic, Fluent 6.3, Velocity  

1. บทนํา
ปกติข้าวเปลือกท่ีชาวนานํามาขายให้โรงสี เป็น 

ข้าวเปลือกจะมีความชื้นประมาณ  22-26% มาตรฐาน
ข้าวเปลือก [1] แต่ความชื้นท่ีเหมาะสมในการนําไปสีเป็น
ข้าวสารจะประมาณ 14 – 15% ดังนั้นเม่ือทางโรงสีซ้ือ
ข้าวเปลือกจากชาวนาจะต้องนํามาลดความชื้นให้ได้ตาม
ต้องการเพ่ือให้ได้คุณภาพข้าวสารที่ดี 

กระบวนการลดความชื้นข้าวเปลือกให้อยู่ในระดับท่ี
เหมาะสมเป็นกระบวนการท่ีมีความสําคัญก่อนการนํา
ข้าวเปลือกไปแปรสภาพเป็นข้าวสาร [1-3] การลดความชื้น
ข้าวเปลือกสามารถทําได้หลายวิธี [4-6] หากข้าวเปลือกมี
ปริมาณน้อยทําได้โดยการตากในที่โล่งแจ้งใช้แหล่งพลังงาน
ความร้อนจากแสงอาทิตย์ แบบน้ีจะไม่มีค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน 
และแบบการใช้เครื่องอบลดความชื้นข้าวเปลือก แบบน้ีจะ
สามารถลดความชื้นข้าวเปลือกได้ทุกสภาวะแวดล้อม ใช้พ้ืนท่ี

น้อย ควบคุมคุณภาพข้าวได้ และลดความชื้นให้อยู่ในระดับท่ี
ต้องการได้ แต่จะมีค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน เคร่ืองอบลด
ความชื้นข้าวเปลือกท่ีมีใช้อยู่ในประเทศ มี 6 แบบคือ แบบ
กระบะ แบบกระสอบ แบบถังหมุนเวียน แบบคอลัมน์ แบบ 
ฟลูอิดไดซ์เบด และแบบไหลคลุกเคล้า จากการศึกษางานวิจัยท่ี
เกี่ยวข้องพบว่าโรงสีขนาดใหญ่ท่ีมีกําลังการผลิตมากกว่า 100 
ตันต่อวัน พบว่าเคร่ืองอบลดความชื้นแบบไหลคลุกเคล้า เป็นท่ี
นิยมใช้มากท่ีสุด 65.4% [7] อย่างไรก็ตามการใช้เครื่องอบลด
ความชื้นข้าวเปลือกเป็นกระบวนการท่ีต้องใช้พลังงานมากซ่ึง
ผลจากการใช้พลังงานดังกล่าวจะมีผลต่อต้นทุนในการผลิต
ข้าวสาร ส่วนประกอบและกระบวนการทํางานของเครื่องอบ
ลดความชื้นข้าวเปลือกแบบไหลคลุกเคล้า 

การอบลดความชื้นข้าวเปลือกแบบคลุกเคล้าเป็นการ
อบลดความชื้นท่ีนิยมนํามาใช้ในโรงสีขนาดใหญ่เพราะวิธีนี้
เหมาะกับข้าวเปลือกในปริมาณท่ีมากโดยท่ัวไปจะมีการเผา
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แกลบเพ่ือนํามาใช้เป็นความร้อนให้กับการอบลดความชื้นเม่ือ
อากาศร้อนท่ีผ่านการอบลดความช้ืนจะถูกปล่อยท้ิง งานวิจัยนี้
จึงคิดจะนําความร้อนท่ีถูกปล่อยท้ิงกลับมาใช้ใหม่โดยผ่าน
อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนเพ่ือเป็นการลดพลังงานและลด
ค่าใช้จ่ายในการเผาแกลบด้วย  

ปัจจุบันมีการใช้วิธีพลศาสตร์ของไหลเชิงคํานวณ [4] 
มาช่วยในการออกแบบงานด้านวิศวกรรมมากมาย [5-16] ซ่ึง
ให้ผลท่ีสอดคล้องกับการทดลองจริงอีกท้ังยังสามารถลดเวลา
และค่าใช้จ่ายในการทดลองได้มากและข้อดีท่ีสําคัญอีกอย่าง
หนึ่งของวิธีพลศาสตร์ของไหลเชิงคํานวณ คือมีแถบสีท่ีสามารถ
อธิบายลักษณะการกระจายความเร็ว ลักษณะการกระจาย
อุณหภูมิ และพฤติกรรมการต่างๆ ในงานท่ีสนใจทําให้เข้าใจ
งานท่ีศึกษาได้ดีย่ิงข้ึน จากการศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องท่ีผ่าน
มายังไม่พบว่ามีการศึกษาท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษาการไหลเวียน
ของอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน เพ่ือใช้อบข้าวเปลือกโดยใช้
วิธีพลศาสตร์ของไหลเชิงคํานวณ  ดังนั้นงานวิจัยนี้จึ ง มี
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาลักษณะการกระจายความเร็ว การ
กระจายอุณหภูมิ และพฤติกรรมการไหลของอากาศในอุปกรณ์
แลกเปล่ียนความร้อน เม่ือเลือกใช้โครงสร้างท่ีต่างกัน 3 
รูปแบบ โดยใช้วิธีพลศาสตร์ของไหลเชิงคํานวณ ด้วยวิธี
พลศาสตร์ของไหลเชิงคํานวณ (Computational Fluid 
Dynamics, CFD) 

2. วิธีการวิจัย
 2.1 การกําหนดขอบเขตพ้ืนท่ี 

การกําหนดขอบเขตพ้ืนท่ีของแบบจําลองท่ีศึกษาเป็น
การจําลองในลักษณะ 3 มิติ (3D-Model) ท่ีมีความกว้าง 2 เมตร 
ความยาว 2 เมตร และมีความสูง 2 เมตร โดยกําหนดให้มีลักษณะ
โครงสร้างของอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนต่างกัน 3 รูปแบบ คือ
Model  A, B และ C ดังแสดงในรูปท่ี 1, 2 และ 3 ตามลําดับ 

C = 18.85m2 A24 m2 B 17.2m2 

รูปที่ 1 Model A 

รูปที่ 2 Model B 

รูปที่ 3 Model C 

 2.2 การกําหนดเงื่อนไขขอบเขต 
การกําหนดเงื่อนไขขอบเขตและค่าตัวแปรต่างๆ ดัง

ตารางท่ี 1  

ตารางท่ี 1 เงื่อนไขการคํานวณของ CFD 

boundary condition Pattern 
Inlet boundary condition Pressure inlet

Outlet boundary condition Pressure outlet 
Time Steady state

Near-wall treatment method Standard wall function 
Turbulence model RNG k- model 
Radiation model Discrete Ordinates (DO) 

Type Full Buoyancy Effect 
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3. ผลการวิจัย
 3.1 ลกัษณะการกระจายอุณหภูมิของอากาศ 

ลักษณะการกระจายอุณหภูมิของอากาศภายใน
อุปกรณ์แลกเปล่ียนความร้อนมีลักษณะคล้ายกันท้ัง 3 รูปแบบ 
ดังแสดงในรูปท่ี 4, 5 และ 6 ซ่ึงแสดงการกระจายอุณหภูมิ (K) 
ท่ีระนาบก่ึงกลางห้องของแบบ A, B และ C ตามลําดับ แต่
Model C จะมีลักษณะการกระจายอุณหภูมิท่ีดีกว่าแบบอ่ืน 
เพราะมีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงท่ีสุดคือ 322.22 K ซ่ึงอุณหภูมิเฉลี่ยท่ี
สูงจะทําให้เปอร์เซ็นต์ความชื้นข้าวเปลือกลดลงเร็ว ถัดมาคือ
Model A และ B ท่ีมีอุณหภูมิเฉลี่ยเท่ากับ 321.80 K และ 
315.47 K ตามลําดับ ดังแสดงในรูปท่ี 7 

รูปที่ 4 แถบสีอุณหภูมิ (K) ของ Model A  
ท่ีระนาบก่ึงกลางห้อง 

รูปที่ 5 แถบสีอุณหภูมิ (K) ของ Model B 
ท่ีระนาบก่ึงกลางห้อง 

รูปที่ 6 แถบสีอุณหภูมิ (K) ของ Model C 
ท่ีระนาบก่ึงกลางห้อง 

รูปที่ 7 อุณหภูมิเฉลี่ย (K) ท่ีระนาบก่ึงกลางห้อง 

 3.2 ลักษณะการกระจายความเร็วและพฤติกรรม
ของการอากาศ 

ลักษณะการกระจายความเร็วของอากาศภายใน
อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนมีลักษณะคล้ายกันท้ัง 3 รูปแบบ 
ดังแสดงในรูปท่ี 8, 9 และ 10 ซ่ึงแสดงเวคเตอร์การกระจาย
ความเร็ว (m/s) ท่ีระนาบก่ึงกลางห้องของ Model A, B และ 
C ตามลําดับ พบว่าพฤติกรรมของอากาศภายในอุปกรณ์
แลกเปลี่ยนความร้อนมีลักษณะคล้ายกันท้ัง 3 รูปแบบ คือ
อากาศร้อนจะไหลเข้าทางด้านท่อด้านล่างของอุปกรณ์
แลกเปล่ียนความร้อนก่อนท่ีจะไหลม้วนตัวและออกไปทางช่อง
ด้านข้าง โดย Model C มีแนวโน้มดีกว่าแบบอื่นเพราะมี
ความเร็วเฉลี่ยตํ่าท่ีสุดคือ 0.0419 m/s ซ่ึงความเร็วเฉลี่ยท่ีต่ําๆ 
จะช่วยให้อากาศร้อนท่ีไหลเวียนในห้องอบมีเวลาในการ
คลุกเคล้ากับข้าวเปลือกมากข้ึน ถัดมาคือ Model A และ B ท่ีมี
ความเร็วเฉลี่ยเท่ากับ 0.0560 และ 0.1145 m/s ตามลําดับ 
ดังแสดงในรูปท่ี 11 
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รูปที่ 8 เวคเตอร์ความเร็ว (m/s) ของ Model A 
ท่ีระนาบก่ึงกลางห้อง 

รูปที่ 9 เวคเตอร์ความเร็ว (m/s) ของ Model B 
ท่ีระนาบก่ึงกลางห้อง 

รูปที่ 10 เวคเตอร์ความเร็ว (m/s) ของ Model C 
ท่ีระนาบก่ึงกลางห้อง 

รูปที่ 11 ความเร็วเฉลี่ย (m/s) ท่ีระนาบก่ึงกลางห้อง 

4. สรุป
จากผลการทํานายพฤติกรรมของอากาศในอุปกรณ์

แลกเปลี่ยนความร้อนข้าวเปลือกเม่ือเลือกใช้โครงสร้างท่ีต่างกัน 
3 รูปแบบ คือ Model A, B และ C พบว่า ลักษณะการ
กระจายความเร็ว Model C มีความเร็วเฉลี่ยตํ่าท่ีสุดเท่ากับ 
0.0419 m/s ถัดมาคือ Model A และ B ท่ีมีความเร็วเฉลี่ย
เท่ากับ 0.0560 และ 0.1145 m/s ตามลําดับ ลักษณะการ
กระจายอุณหภูมิพบว่า Model C มีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงท่ีสุด
เท่ากับ 322.22 K ถัดมาคือ Model A และ B ท่ีมีอุณหภูมิ
เฉลี่ยเท่ากับ 321.80 K และ 315.47 K ตามลําดับ และ
พฤติกรรมของอากาศในอุปกรณ์แลกเปล่ียนความร้อน
ข้าวเปลือกพบว่า มีลักษณะคล้ายกันท้ัง 3 รูปแบบ คืออากาศ
ร้อนจะไหลเข้าทางด้านท่อด้านล่างของอุปกรณ์แลกเปลี่ยน
ความร้อนก่อนท่ีจะไหลม้วนตัวและออกไปทางช่องด้านข้าง 
และจากการวิเคราะห์พบว่า Model C มีแนวโน้มดีท่ีสุดในการ
อบข้าวเปลือกเพราะมีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงท่ีสุด และมีความเร็ว
เฉลี่ยตํ่าท่ีสุด 

ในการศึกษาครั้ ง ต่อไปจะทําการสร้างอุปกรณ์
แลกเปลี่ยนความร้อนข้าวเปลือกท่ีมีลักษณะและขนาดเท่ากับ
แบบจําลองท่ีศึกษาในครั้งนี้เพ่ือทดสอบและยืนยันผลท่ีได้กับ
การศึกษาครั้งนี้ จากนั้นจะนําผลการศึกษาท่ีได้ไปเผยแพร่แก่
เกษตรกรต่อไป 

5. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณ  นายมานะ  วิ ชางาม  มหาวิทยาลั ย

อุบลราชธานี ท่ีให้ความรู้เก่ียวกับการใช้โปรแกรม (Fluent 
6.3) และขอขอบคุณสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ท่ีให้
ทุนสนับสนุนการวิจัย 
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เคร่ืองรับซ้ือกระป๋องอตัโนมตัิ
An Automatic Cans Purchasing Machine 
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บทคัดย่อ 
วิจัยเรื่องนี้จัดท าขึ้นเพื่อสร้างเครื่องรับซื้อกระป๋องอัตโนมัติ โดยออกแบบให้รับซื้อกระป๋องอลูมิเนียมขนาด 300 มิลลิลิตร 

และสามารถจ่ายเหรียญได้จากการท ารายการตามเง่ือนไขที่ก าหนด ส่วนประกอบของเครื่องรับซื้อกระป๋องอัตโนมัติแบ่งโครงสร้าง
การท างานออกเป็น 4 ส่วน คือโครงสร้างเครื่องรับซื้อกระป๋องอัตโนมัติ ระบบกลไกชุดบีบอัดกระป๋องอลูมิเนียม ระบบกลไกชุด
จ่ายเงิน ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมและประมวลผลด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ 

สรุปผลการทดสอบประสิทธิภาพเครื่องรับซื้อกระป๋องอัตโนมัติ     สามารถจ่ายเหรียญและบีบกระป๋องอลูมิเนียมได้ 
100 % ใช้เวลาท างานเฉลี่ย คราวละ 28.3 วินาทีต่อหนึ่งกระป๋อง ก าไรประมาณ 76 บาท ต่อการบรรจุเต็ม 1 ครั้ง  
ค ำหลัก: ไมโครคอนโทรลเลอร์,กระป๋องอลูมิเนียม,ระบบกลไก 

Abstract 
The aim of this research was to construct an automatic cans purchasing machine. The machine was 

able to be purchased 300 ml. aluminum can and able to be paid coin based on assigned conditions. The 
machine was assembled of 4 main parts; compression mechanism, coin paying mechanism, electronics 
controlling system, and processing unit using microcontroller. 

The result revealed that the automatic cans purchasing machine was able to compress aluminum 
cans 100% with time consumed per a can was 28.3 seconds. The profit was about 76 baht per a full package. 
Keywords: Microcontroller, aluminum cans, mechanical systems  
1. บทน า

ในปัจจุบันไมโครคอนโทรลเลอร์ ได้พัฒนาน ามาสร้าง
เป็นบอร์ดควบคุมต่างๆมากมายในงานอุตสาหกรรมเนื่องจาก
พัฒนาได้ง่ายอุปการณ์มีขนาดเล็กซึ่งไมโครคอนโทรลเลอร์นี้
เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ช้ินหนึ่งที่ได้รับการใช้งานอย่าง
แพร่หลายมากยิ่งขึ้นและปัจจุบันการด ารงชีวิตของมนุษย์นั้น
ต้องการความรวดเร็วและประหยัดเวลาซึ่งมีการน าเทคโนโลยี
และอุปกรณ์ต่างๆมาเพิ่มความสะดวกสบายรวมทั้งมีเวลาท า
อะไรหลายอย่าง  เครื่องรับซื้อกระป๋องอัตโนมัติจึงเป็นโครงการ
ที่คิดค้นเพื่อสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ เพื่อเพิ่มความ
รวดเร็วและความสะดวกสบายในการรับซื้อกระป๋องและ
สามารถน าเครื่องรับซื้อกระป๋องไปวางกับร้านค้าหรือตามร้าน
สะดวกซื้อได้ และยังสามารถลกปริมาณขยะที่เกิดจากกระป๋อง  

เนื่องจากปัจจุบันนี้เทคโนโลยีได้เข้ามาเกี่ยวข้องกับ
ชีวิตประจ าวันของคนในประเทศเป็นจ านวนมาก ท าให้เกิด
ความสะดวกสบายในชีวิตประจ าวัน รวมถึงการรับซื้อกระป๋อง
อัตโนมัติก็ต้องการความรวดเร็วซึ่งไม่จ าเป็นที่จะต้องน าไปขาย

ตามร้านรับซื้อของเก่าทั่วไปท่ีเหมาะส าหรับผู้ที่เต็มไปด้วยความ
รีบเร่ง ในปัจจุบันมีการบริโภคน้ าอัดลมกันเป็นจ านวนมากและ
ทั้งยังก่อให้เกิดปัญหาทางด้านขยะซึ่งเป็นกระป๋องขึ้นเป็น
จ านวนมาก  

ดังนั้นผู้จัดท าจึงได้จ าท าโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อต้องการใช้
ความรู้ ทางด้ าน ไมโครคอนโทรล เลอร์ ความรู้ท างด้ าน
คอมพิวเตอร์ในการก าหนดอุปกรณ์และการประยุกต์ใช้งาน
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์โดยการคิดค้นและสร้างเครื่องรับซื้อ
กระป๋องอัตโนมัติขึ้นเพื่อความสะดวกแก่การขายกระป๋องและ
ช่วยลดปัญหาทางด้านขยะกระป๋องได้มากยิ่งขึ้น 
2. ทฤษฎแีละหลกัการทีเ่กีย่วข้อง
2.1   ทฤษฎขีองภาชนะอลูมเินียม 
2.1.1  กระบวนการผลิตกระป๋องอลูมิเนียมแบบ 2 ช้ิน 

เบื้องต้นเริ่มด้วยการขึ้นรูปถ้วย Cup เป็นลักษณะ
คล้ายถ้วยเตี้ยๆ ซึ่งขนาดแล้วแต่กระป๋องที่นจะน าไปขึ้นรูปใน
กระบวนการต่อไป ในประเทศไทยกระป๋องขนาดที่นิยมใช้
บรรจุเบียร์และน้ าอัดลมคือ ขนาด 300 มิลลิลิตรหรือเรียกว่า 
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ขนาด 211/206 x 408 โดย 211 คือขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
กระป๋องส่วนที่โตที่สุดคือ 2" 11/16"หมายถึง2 นิ้วกับ 6 หลี 
ห ลี คื อ  1/16 นิ้ ว  ตั ว เล ข ถั ด ม า  206 ห ม ายถึ ง  ขน าด
เส้นผ่าศูนย์กลางที่ปากกระป๋อง หลังจากที่ล าตัวกระป๋องนั้น
ถูกขึ้นรูปให้แคบลงเพื่ อรับกับฝา  ตรงส่วนนี้ เรียกว่าคอ 
กระป๋อง (Neck) และตัวเลขชุดสุดท้ายหมายถึง ความสูงของ
กระป๋อง 

รูป ภาพการข้ึนรูปถว้ย 
2.2   ทฤษฎไีมโครคอนโทรลเลอร์ 
ไมโครคอนโทรลเลอร์ (Microcontroller) หมายถึง  อุปกรณ์
ควบคุมขนาดเล็ก  แต่ในตัวอุปกรณ์ขนาดเล็กนี้ ได้บรรจุ
ความสามารถที่คล้ายคลึงกันกับระบบคอมพิวเตอร์ที่คนโดย
ส่วนใหญ่คุ้นเคย  กล่าวคือ  ภายในไมโครคอนโทรลเลอร์ได้รวม
เอาซีพียู หน่วยความจ าและพอร์ต ซึ่งเป็นส่วนประกอบหลัก
ส าคัญ  ของระบบคอมพิวเตอร์เข้าไว้ด้วยกันโดยบรรจุรวมกัน
อยู่ภายใต้ตัวถังเดียวกันจะแสดงส่วนประกอบหลักท่ีส าคัญและ
กลไกการท างานเบื้องต้นขอไมโครคอนโทรลเลอร์ ซีพียูจะ
ติดต่อกับหน่วยความจ าโปรแกรมเพื่ออ่านค าสั่งที่ระบุไว้  โดย
ต้ องท าการอ้ างอิ งถึ งต าแหน่ งของหน่ วยความจ าผ่ าน
สายสัญญาณที่เรียกว่า บัสแอดเดรส (address bus) แล้วท า
การอ่านข้อมูลค าสั่งออกมา จากหน่วยความจ าโปรแกรมใน
แอด เดรสนั้ น  ๆ     จากนั้ นท าการประมวลผล  โดยมี
หน่วยความจ าข้อมูลแรมเป็นที่พักของข้อมูลที่อยู่ในระหว่างการ
ประมวลผล หรืออาจมองว่าหน่วยความจ าข้อมูลแรมเป็น
เสมือนกระดาษทดในการค านวณก็ได้  ข้อมูลในการประมวลผล
จะส่งผ่านสายสัญญาณที่เรียกว่า บัสข้อมูล (data bus) แล้ว
ส่งไปยังอุปกรณ์ภายนอกผ่านทางขาพอร์ตอินพุต  เอาต์พุต 

ไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC ผลิตจาก Microchip ซึ่ง
นิยมน ามาใช้งานงานกันอย่างกว้างขวาง ซึ่งในบทความตอนนี้
จะขอกล่าวถึง ส่วนประกอบ หรือ สถาปัตยกรรมภาพรวมของ
ไมโครคอนโทรเลอร์ตระกูลนี้  โดยเบอร์ต่างๆของไอซีจะมี
สถาปัตยกรรมแต่ละตัวแตกต่างกันออกไป ซึ่งบางตัวมีให้ใช้งาน 
บางตัวไม่มีให้ใช้งาน หรือ ตัวใดมีมากกว่าตัวใด  รายละเอียด
และคุณสมบัติต่างๆของไมโครคอนโทรลเลอร์ที่ควรทราบเช่น
ความถี่สูงสุด 

ในการท างานหน่วยความจ าประเภทต่างๆมีค่า
เท่าไร  แรงดันในการท างาน  จ านวน Port I/O ตอบสนองการ
อินเตอร์รัพได้กี่แห่งมี Time กี่ตัวมี PWM กี่ชุดมี A/D ภายใน
ตัวมาให้หรือไม่เป็นต้น 
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รูป โครงสร้างสถาปตัยกรรมไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC 
16F877A 

2.3   ทฤษฎีของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 
มอเตอร์ คือเครื่องกลที่ใช้ส าหรับเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้า 

ออกมาเป็นพลังงานกลส่วนประกอบท่ีส าคัญของมอเตอร์  
- ขั้วแม่เหล็ก N และ S ซึ่งท าหน้าท่ีสร้างสนามแม่เหล็ก 

ในมอเตอร์ ขั้วแม่เหล็ก อาจเป็น แม่เหล็กถาวร หรืออาจท าจาก
แม่เหล็กไฟฟ้าก็ได้ ในมอเตอร์ เรียกขั้วแม่เหล็ก N และ S นี้ว่า 
สเตเตอร์ (Stator)  

- ขดลวดอาร์เมเจอร์ (Armature) ซึ่งหมุนได้รอบตัว 
เมื่อมีกระแสไฟฟ้าผ่านเข้าไป ใน ขดลวดอาร์เมเจอร์ ที่วางอยู่
ในสนามแม่เหล็ก จะท าให้เกิดแรงกระท าต่อขดลวด แล้วเกิด
โมเมนต์คู่ควบ หมุนขดลวดอาร์เมเจอร์  

- ว ง แ ห ว น ผ่ า ซี ก  ห รื อ  (Commutator)  เ ป็ น
ส่วนประกอบส าคัญ ที่จะท าให้กระแสที่ไหล ผ่านขดลวดอาร์
เมเจอร์ ไหลในทิศที่ท าให้เกิดโมเมนต์คู่ควบ หมุนขดลวดอาร์
เมเจอร์ในทิศเดียวกันตลอดเวลา  

       - แปรงคาร์บอน ท าหน้าที่สัมผสัเบาๆ กับ 
(Commutator) โดยที่แปรงท้ังสองอยู่กับที่ และ ใช้ส าหรับต่อ
กับวงจรไฟฟ้า  
2.4   ทฤษฎีรีเลย์ (relay) รีเลยอ์ิเล็กทรอนิกส์ Relay รีเลย ์
เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เชิงกล ชนิดหนึ่งซึ่งท าหน้าเป็นสวิตช์ 
แต่รีเลย์นั้นจะถูกควบคุมด้วย กระแสไฟฟ้าการท างานของรีเลย ์
คือ เมื่อมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านขดลวด จะท าให้ขดลวดเกิด
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สนามแมเ่หล็กไปดึง แผ่นหน้าสมัผสัให้ดึงลงมา แตะหน้าสัมผัส
อีกอันท าให้มีกระแสไหลผ่านหน้าสัมผสัไปได ้

NO
O
NC NC

O
NO

                                                 
         

              
                        

12V
RY1

30      

RY1
12V
30      

รูป รีเลย์และสญัลักษณ ์
2.5 ทฤษฎี LASER LED 

ระบบก าเนดิเลเซอรโ์ดยส่วนใหญป่ระกอบไปด้วย 3 ส่วนคือ 
สารเลเซอร์หรือเลเซอร์มเีดียม (Laser Medium) เป็นสารหรือ
วัสดุที่ท าให้เกิดแสงเลเซอร ์ที่มีโครงสร้างอะตอมหรือโมเลกุล
เหมาะสมกับการเกิดเลเซอร์ ตัวอย่างเช่น ผลึกทับทิม (Ruby 
Crystal) แก๊สผสมระหว่างแกส๊ฮเีลียมกับนีออน (He+No Gas) 
สารละลายสยี้อมผา้ (Dye Solution) สารกึ่งตัวน า 
(Semiconductor)  ระบบจ่ายก าลัง (Power Supply)   เป็น
ระบบทางไฟฟ้าหรือทางแสงส าหรบักระตุ้นใหส้ารเลเซอร์
ปลดปล่อยแสงเลเซอร ์ระบบสะทอ้นแสง หรือ ระบบออฟติ
คอล เรโซเนเตอร์ (Optical Resonator) เป็นระบบสะท้อน
แสง เพื่อช่วยกระตุ้นการปลดปล่อยแสงเสเซอร์ให้มคีวามเขม้สูง 
ประกอบด้วยกระจก 2 บานท่ีมีค่าการสะท้อนแสง 100% ที่
ด้านหนึ่ง และมคี่าการสะท้อนแสง 85-95% ในอีกด้านหนึ่งซึ่ง
เป็นด้านที่แสงเลเซอร์ส่องผ่านออกมา 
2.6 ทฤษฎี LDR  (Light Dependent Resistor)  

การท างานของ LDR เพราะว่าเปน็สารกึ่งตัวน า เวลามีแสงตก
กระทบลงไปกจ็ะถ่ายทอดพลังงาน ให้กับสาร ที่ฉาบอยู ่ท าให้
เกิดโฮลกับอิเล็กตรอนวิ่งกันพล่านการที่มีโฮลกับอิเล็กตรอน 
อิสระนีม้ากก็เท่ากับ ความต้านทานลดลงนั่นเอง ยิ่ง ความเข้ม
ของแสงท่ีตกกระทบมากเท่าไร ความต้านทานก็ยิ่งลดลงมาก
เท่านั้น ในส่วนแสงตกกระทบนั้น มิใช่ว่าจะเป็นแสงอะไรกไ็ด้ 
เฉพาะแสงในช่วงความยาวคลื่นประมาณ 4,000 อังสตรอม ( 1 
อังสตรอม เท่ากับ 10 - 10 เมตร ) ถึงแระมาณ 10,000 
อังสตรอมเท่านัน้ท่ีจะใช้ได้ ( สายตาคนจะเห็นได ้ในช่วง
ประมาณ 4,000 อังสตรอม ถึง 7,000 อังสตรอม ) ซึ่งคิดแล้วก็
เป็นช่วงคลื่นเพียงแคบ ๆ เมื่อเทียบกับการท างาน ของอุปกรณ์
ไวแสง ประเภทอ่ืน ๆ แต่ถึงอย่างไรแสงในช่วงคลื่นนี้ ก็มีอยู่ใน
แสงอาทิตย์ แสงจากหลอดไฟแบบไส้ และ แสงจากหลอด
ฟลูออเรสเซนต์ ด้วย หรือ ถ้าจะคดิถึงความยาวคลื่น ที่ LDR 
จะตอบสนองไวท่ีสุดแล้ว ก็มีอยู่หลาย ความยาวคลื่น โดยทั่วไป 
LDR ที่ท าจากแคดเมยีมซลัไฟด์ จะไวต่อแสงที่มีความยาวคลื่น
ในช่วง 5,000 กว่า อังสตรอม. ซึ่งเราจะเห็นเป็นสีเขียว ไป
จนถึงสีเหลือง ส าหรับ บางตัวแล้ว ความ ยาวคลื่นท่ีไวท่ีสุดของ

มันใกล้เคียงกับความยาวคลื่นท่ีไวที่สุดของตาคนมาก ( ตาคนไว
ต่อความ ยาวคลื่น ประมาณ 5,550 อังสตรอม ) จึงมักจะใช้ท า
เป็นเครื่องวัดแสง ในกล้องถ่ายรูป ถ้า LDR ท าจาก แคดเมียมซี
ลิไนด์กจ็ะไวต่อ ความ ยาวคลื่นในช่วง 7,000 กว่า อังสตรอม 
ซึ่งไปอยู่ใน ช่วงอินฟราเรดแล้ว 
3. วธีิด าเนินการ
3.1 ออกแบบเคร่ืองรับซ้ือกระป๋องอัตโนมัติ        
ในการสร้างเครื่องต้นแบบ เครื่องรับซื้อกระป๋องอัตโนมัติจะต้อง
ประกอบส่วนที่เป็นระบบกลไกและส่วนท่ีเป็นวงจร
อิเล็กทรอนิกสเ์พื่อควบคุมการท างานระบบกลไกท้ังหมดให้
สามารถรับกระป๋องแล้วจ่ายเงินไดไ้ด้ตามความต้องการของ
ผู้ขาย ซึ่งมีส่วนประกอบดังรูป 
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รูปที่ 3.2 โครงสร้างเครื่องรับซื้อกระป๋องอัตโนมตั ิ
รายละเอียดที่แสดงในรูปที่ 3.3 เครื่องรับซื้อกระป๋องอัตโนมัติมี
ดังต่อไปนี้ 

หมายเลข  1   คือ หน้าจอแสดงผล 
หมายเลข  2   คือ ไฟโชว์สถานะงดให้บริการ 
หมายเลข  3   คือ ปุ่มสั่งปิดประตู 
หมายเลข  4   คือ ปุ่มสั่งให้คิดเงิน 
หมายเลข  5 คือ ไฟโชว์สถานะวางกระป๋องถูกต าแหน่ง 
หมายเลข  6   คือ ช่องใส่กระป๋อง 
หมายเลข  7   คือ ช่องรับเงิน 
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START

WAITING WAITING….

IF S11=0
And S12=0

IF S8=1

Check Money

Check Full Can

IF S5=0 

Start............

IF S1=0 
PLEASE..INSERT

CAN  AGAIN

IF S2=0

CHECKING CAN

COMPRESSING COMPRESSING

STORING STORING……..

CHECK NUM 

IF S5=0 
OR IF S6=0 

02

SELECT

01

PAY 0.50 Bath PAY 0.50 Bath

Thank… youEND

PAY 1 Bath PAY 1 Bath

NUM = 2NUM = 1

NUM = 1

No MoneyNo Money

Full Can

PAY 0.50 BathPAY 0.50 Bath

OUT OF SERVICE

RETURNRETURN

Check Num

NO

Yes

NO

NO

NO

Yes

Yes

Yes

Yes

NO

Yes

Num = 2Num = 1

S5=0

S6=0

NO

PLEASE..INSERT
CAN  AGAIN

รูปที ่3.4 โฟว์ชาร์ทโปรแกรมเครือ่งรับซื้อกระป๋องอัตโนมตั ิ
3.3  ระบบกลไกลของเคร่ืองรับซ้ือกระป๋องอัตโนมัติ 

              

           14    
   

            

                    

            

           45    

              

              

                      

            

รูปที ่โครงสร้างชุดบีบอัดกระป๋อง 
3.4  ออกระบบอิเล็กทรอนกิส์หละหลักการท างาน 

4. ผลการด าเนินงาน
4.1   ขั้นตอนการใช้งานเคร่ืองรับซ้ือกระป๋องอัตโนมัติ 
1. กรุณาเทน้ าออกจากกระป๋องให้หมด และแน่ใจว่าเป็น
กระป๋องอลูมีเนยีมขนาด 300 ml. ตัวอย่างดังรูป 

รูปที่ 4.1   ภาพตังอย่างกระป๋องที่เครื่องรับซื้อ 

2. โปรดสังเกตุ หากหน้าจอแสดงค าว่า START หมายถึง เครื่อง
รอให้บริการ OUT OF SERVICE หมายถึง เครื่องงดให้บริการ 
3. กรุณาวางกระป๋องในช่องใส่กระป๋องให้หลอดไฟสีเขียวติด
จากนั้นกดปุ่มปิดประตูประตูจะปิดและเครื่องจะท างาน
อัตโนมัติ 

4. กรุณาสังเกตหากหน้าจอแสดงค าว่า  Select  หากท่าน
ต้องการขายกระป๋องอีกให้ท าตามข้อที่1 หากท่านต้องการ
คิดเงินกรุณากด ปุ่มคิดเงิน และรอรับเงินที่ช่องคิดเงิน 

5. หากกระป๋องที่ท่านน ามาขายครบ 2 กระป๋องเครื่องจะ
จ่ายเงิน 1 บาทอัตโนมัติ 
คู่มือการใช้งานเคร่ืองรับซ้ือกระป๋องอัตโนมัติ 
1. เครื่องรับซื้อกระป๋องในราคากระป๋องละ 50 สตางค์ และ

2 กระป๋องเท่ากับ 1 บาท
2.เครื่องจ่ายเงิน50 สตางค์และ 1 บาท เท่านั้น
3.เครื่องรับซื้อกระป๋องอลูมีเนียมขนาด 330 ml. เท่านั้น
4.กรุณาท าตามขั้นตอนการใช้งานเท่านั้น
5.โปรดระวัง! เครื่องมีระบบบีบอัดกระป๋อง
4.3  การทดลองการจ่ายเหรียญ 
ตารางการทดลองการจ่ายเหรียญของเครื่องรับซื้อกระป๋อง
อัตโนมัติ  
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จากตาราง เป็นการทดลองการจ่ ายเหรียญของ
เครื่องรับซื้อกระป๋องอัตโนมัติ จ านวน  10  ครั้ง  เช่น ครั้งที่ 1 
จ านวนกระป๋องที่น ามาขาย 1 กระป๋อง เหรียญ 50 สตางค์  ที่
ได้ คือ 1 เหรียญ ครั้งที่  2 จ านวนกระป๋องที่น ามาขาย 2  
กระป๋อง  เครื่องจะไม่จ่ายเหรียญ 50 สตางค์ แต่จะจ่ายเหรียญ 
1 บาท แทนคือ 1 เหรียญ ครั้งที่ 3 จ านวนกระป๋องที่น ามาขาย 
3 กระป๋อง  เครื่องจะจ่ายเหรียญ 50 สตางค์ 1 เหรียญ และ
เหรียญ 1 บาท 1เหรียญ ครั้งที่ 4 จ านวนกระป๋องที่น ามาขาย 
4 กระป๋อง เครื่องจะจ่ายเหรียญ 1 บาท 2 เหรียญ ครั้งที่ 5 
จ านวนกระป๋องที่น ามาขาย 5 กระป๋อง  เครื่องจะจ่ายเหรียญ 
50  สตางค์ 1 เหรียญ และเหรียญ 2 บาท เหรียญ ครั้งที่ 6 
จ านวนกระป๋องที่น ามาขาย 6 กระป๋อง  เครื่องจะจ่ายเหรียญ 1 
บาท 3 เหรียญ เป็นต้นข้อสังเกตุ เครื่องรับซื้อกระป๋องอัตโนมัติ 
จะท าการจ่ายเหรียญตามจ านวนกระป๋องที่น ามาขาย ตาม
เงื่อนไขที่ตั้งไว้คือ 2 กระป๋องเท่ากับ 1 บาท โดยหากกระป๋องที่
น ามาขาย มีจ านวนเป็นคู่เครื่องจะจ่ายเหรียญ 1 บาทเท่านั้น 
4.4 การทดลอง การใช้งานเคร่ืองรับซ้ือกระป๋องอัตโนมัติ 

    ตาราง การทดลองการใช้งานเครื่องรับซื้อกระป๋อง
อัตโนมัติจ านวน 

จากตาราง ผลการทดลองการใช้งานเครื่องรับซื้อ
กระป๋องอัตโนมัติ เพื่อตรวจสอบการท างานว่าเป็นไปตามตาม

เงื่อนไขหรือไม่โดยใส่กระป๋องคราวละชุดสลับไปมาจ านวน 20 
ครั้ง เครื่องรับซื้อกระป๋องอัตโนมัติ เมื่อเริ่มใส่กระป๋องไฟสีเขียว
ติด ซึ่งแสดงว่ากระป๋องที่น ามาขายนั้นเป็นกระป๋องอลูมีเนียม
ขนาด 300 มิลิลิตร หลังจากเครื่องท างาน แล้วจ่ายเงินตรงตาม
เงื่อนไขที่ตั้งไว้คือ ใส่ครั้งละ 1 กระป๋อง หลังการบีบอัดกระป๋อง 
แล้วกดคิดเงิน ทั้งสิบครั้งเงินเหรียญ50 สตางค์ที่ได้คือ 10 
เหรียญ หรือเท่ากับ 5 บาทตามเง่ือนไขคือ 2 กระป๋องเท่ากับ 1 
บาท เวลาที่ เครื่องท างานซึ่งเริ่มนับจากกดปุ่มปิดประตูถึง
จ่ายเงินเสร็จ เฉลี่ย คราวละ 28.3 วินาทีต่อหนึ่งกระป๋อง เช่น
ครั้งที่  19 กระป๋องจ านวน  1 กระป๋อง เหรียญ 50 สตางค์ 
จ านวน 1 เหรียญ เวลาที่ใช้คือ 29วินาที และเครื่องรับซื้อ
กระป๋องอัตโนมัติท างานตามเงื่อนไขท่ีตั้งไว้ ในการทดลองคราว
ละ 20 กระป๋องขณะที่หน้าจอแสดงค าว่า SELECT แล้วท าตาม
ข้อ 1 อีกครั้งเครื่องจะท าการจ่ายเหรียญ 1 บาทอัตโนมัติเวลา
ทั้ง 2 ครั้งที่ใช้เฉลี่ยคือ 67 วินาทีต่อ 1 ครั้ง แล้วจ่ายเงินตรง
ตามเง่ือนไขที่ตั้งไว้คือ ใส่คราวละ 2 กระป๋อง หลังการบีบอัด
กระป๋อง ท้ังสิบครั้งเงินเหรียญ 1 บาทที่ได้คือ 10 เหรียญ หรือ
เท่ากับ 10 บาทตามเง่ือนไขคือ 2 กระป๋องเท่ากับ 1 บาท 20 
กระป๋องเท่ากับ 10 บาท  

จากผลการทดลองจ านวน 20 ครั้ง เครื่องรับซื้อ
กระป๋องอัตโนมัติท างานได้ 100 เปอร์เซ็นต์ และเครื่องยัง
ตรวจกระป๋องที่ไม่ใช่กระป๋องอลูมีเนียมขนาด 300 มิลลิลิตร
ได้ 

5. สรุป
1.การรับซื้อกระป๋องอัตโนมัติรับเฉพาะกระป๋องขนาด 300 ml.
2. เครื่องรับซื้อกระป๋องอัตโนมัติจ่ายเหรียญแบบ 50 สตางค์
และ1 บาทได้ 
3. เครื่องเครื่องรับซื้อกระป๋องอัตโนมัติบีบกระป๋องได้
4. เครื่องรับซื้อกระป๋องอัตโนมัติมีไฟเตือนเมื่อเงินหมด
5. เครื่องรับซื้อกระป๋องอัตโนมัติมีไฟเตือนเมื่อกระป๋องเต็ม

จากการทดลองใช้งานเครื่องรับซื้อกระป๋องอัตโนมัติ
ตามที่ได้น าไมโครคอนโทรลเลอร์มาควบคุมการท างานของ
เครื่องรับซื้อกระป๋องอัตโนมัตินั้นพบว่าเครื่องใช้งานได้จริงโดย
เครื่องจะรับซื้อกระป๋องรับเฉพาะกระป๋องขนาด 300 มิลิลิตร
โดยการท างานของเครื่องเริ่มจาก เมื่อใส่กระป๋องและ เครื่องจะ
ตรวจสอบขนาดของกระป๋องว่าใช่หรือไม่ใช่โดยใช้ชุดเซ็นเซอร์
ตรวจสอบกระป๋อง ถ้าใช่ไมโครคอนโทรลเลอร์จะส่งสัญญาณไป
ยังวงจรจ่ายไฟให้แก่ดีซีมอเตอร์ เพื่อบีบอัดกระป๋อง ถ้าไม่ใช่
ไมโครคอนโทรลเลอร์จะส่งสัญญาณไปวงจรจ่ายไฟให้แก่ดีซี
มอเตอร์เพื่อปัดกระป๋องออก จากการทดสอบสามารถจ่ายเงิน
ได้ตรงตามเงื่อนไขที่ตั้งไว้ได้จริง เมื่อเครื่องท างานตามขั้นตอนที่
ออกแบบเสร็จสมบรูณ์แล้วเครื่องจะกลับไปยังจุดเริ่มต้นใหม่อีก
ครั้งเพื่อเตรียมท างานในรอบต่อไป 
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จากการทดลองพบว่าเครื่องสามารถท างานได้ตรง
ตามที่ออกแบบแต่ยังมีส่วนที่ต้องปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้เครื่องมี
ประสิทธิภาพมากกว่าน้ี 
6.กติตกิรรมประกาศ

ในการท าวิจัยเครื่องรับซื้อกระป๋องอัตโนมัติส าเร็จได้
ด้วยความอนุเคราะห์ให้ค าแนะน าค าปรึกษาจากท่านอาจารย์
ในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าที่ ช่วยเหลือในการตรวจสอบแก้ไข
ข้อบกพร่อง และให้ค าแนะน าต่างๆ ในการจัดท าวิจัยมาตลอด 
จนส าเร็จลุล่วงไปด้วยดีคณะผู้จัดท าขอกราบขอบพระคุณเป็น
อย่างมากไว้ ณ ท่ีนี้ด้วย  

ขอขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่าน ที่ช่วยประสาทวิชา
ให้ความรู้ความช านาญและเกิดทักษะจนสามารน าความรู้ไปท า
ให้ เกิดประโยชน์เป็นอย่างดีขอขอบคุณเพื่อนๆแผนกวิชา
อิเล็กทรอนิกส์ที่ให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ ขอขอบพระคุณ
บิดา มารดา ที่ ให้ โอกาสทางการศึกษาให้ก าลังใจและให้
ค าแนะน าตลอดมา จนท าให้โครงงานนี้ส าเร็จลุล่วง ไปด้วยดี
ผู้จัดท ารู้สึกซาบซึ้งเป็นอย่างยิ่ง จึงใคร่ขอขอบพระคุณเป็นอย่าง
สูงไว้ ณ โอกาสนี้       
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การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพของลีโอนาร์ไดต์และไบโอชาร์เพ่ือใช้เป็นวัสดุปรับปรุงดิน 
Study of physical properties of Leonardite and Biochar for Soils amendment 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพของอัตราส่วนผสมระหว่างลีโอนาร์ไดต์และไบโอชาร์ โดยการหา

ค่าสัมประสิทธ์ิการเคลื่อนที่ของน้ าผ่านมวลดินด้วยวิธี Falling head test set และ ลักษณะพ้ืนผิวทางกายภาพ การถ่ายภาพจาก

กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดชนิดฟิลด์อิมิสชั่น เพื่อเปรียบเทียบระหว่างลีโอนาร์ไดต์กับลีโอนาร์ไดต์ ดัดแปลง

จากผลการศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพของลีโอนาร์ไดต์และไบโอชาร์ ได้แก่ แกลบ ซังข้าวโพด และ เปลือกล าไยในอัตราส่วนต่าง ๆ  

พบว่า ลีโอนาร์ไดต์กับเปลือกล าไย อัตราส่วน 70:30 ทดสอบ ได้ค่าสัมประสิทธ์ิการเคลื่อนที่ของน้ าผ่านมวลดิน (k) เฉลี่ย 6.931x10-6 cm/s 

ผลท าให้ทราบถึงคุณสมบัติที่ส าคัญ คือ มีพ้ืนที่ผิวภายในมาก ความพรุนสูงสามารถกักเก็บน้ าและเป็นที่อยู่อาศัยของจุลินทรีย์  ซึ่ง

เป็นตัวสร้างสารอาหารในดินท าให้ดินชุ่มชื้นและอุดมสมบูรณ์ปลดปล่อยธาตุอาหารให้แก่พืชแบบช้า ๆ เพ่ิมคุณภาพของปุ๋ยอินทรีย์ 

สร้างความสมดุลให้กับระบบนิเวศน์ 

ค ำหลัก: ลีโอนาร์ไดต์, ลีโอนาร์ไดต์ดัดแปลง, ไบโอชาร,์ FE-SEM 

Abstract 

This research  to study the physical properties of the mixture ratios between Leonardite and Biochar. 

The coefficient of motion of the water through the soil mass was determined by the Falling head test set and 

physical surface characteristics. Photomicrograph of Field Emission Scanning Electron Microscope A comparison 

between Leonardite and the adapted Leonardite. From the results of physical studies of Leonardite and Biochar, 

husk, corn and longan peel. The ratio of Leonardite and longan peel ratio was 70:30. Water content through the soil 

mass (k) averages 6.931x10-6 cm/s. High porosity can trap water and is a habitat of microorganisms. The nutrient 

in the soil makes the soil moist and fertile, releasing nutrients to the plants slowly, increasing the quality of 

organic fertilizers. Ecologically balanced  

Keywords: Leonardite, Adapted Leonardite, Biochar, FE-SEM 
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1. บทน า
ประเทศไทยมีการท าเหมืองขุดเอาถ่านลิกไนต์ เพ่ือ

การผลิตกระแสไฟฟ้า ในกระบวนการท าเหมืองแร่ดังกล่าวจะมี
ผลผลิตที่เป็นของเสียเกิดข้ึน โดยเฉพาะชั้นดินที่ถูกจ าแนกเป็น
ดินปนถ่านหิน เรียกว่า “ลีโอนาร์ไดต์ (Leonardite)” ซึ่งมี
ปริมาณเพ่ิมมากข้ึนทุกวันจนกลายเป็นปัญหาใหญ่ให้กับเหมือง 
จากหลายงานวิจัย รายงานว่า ลีโอนาร์ไดต์ มีองค์ประกอบที่
เป็นประโยชน์ทางการเกษตร คือ สารฮิวมิก [6] มีคุณสมบัติที่ดี
ต่อการเกษตรหลายประการ โดยมีค่าความจุแลกเปลี่ยน
แคตไอออนสูง [5]  สามารถกักเก็บน้ าและธาตุอาหารพืชไว้ได้ดี 
รวมทั้งมีธาตุอาหารพืชเป็นองค์ประกอบอยู่หลายธาตุ [8] 

ในทางเกษตรกรรมถ่านชีวภาพช่วยปรับสภาพดินมี
สถานะเป็นประจุลบ สามารถดูดซับหรือจับธาตุอาหารที่เป็นบวก
ได้ดีช่วยท าให้ ดินมีธาตุอาหารที่อุดมสมบูรณ์เมื่อท าการ
เพาะปลูกพืชท าให้พืชเจริญเติบโตได้ดีนอกจากน้ีถ่านชีวภาพยัง
มีคุณสมบัติที่ส าคัญคือมีพ้ืนที่ผิวภายในมาก ความพรุนสูง ทั้งน้ี
ข้ึนอยู่กับชนิดของวัตถุดิบและอุณหภูมิในการเผา สามารถกัก
เก็บน้ าและเป็นที่อ ยู่อาศัยของจุลินทรี ย์ ซึ่ ง เป็นตัวสร้าง
สารอาหารในดินท าให้ดินชุ่มชื้นและอุดมสมบูรณ์ปลดปล่อย
ธาตุอาหารให้แก่พืชแบบช้า ๆ เพ่ิมคุณภาพของปุ๋ยอินทรีย์ให้
สูงข้ึนสร้างความสมดุลให้กับระบบนิเวศน์ [9] 

ดังน้ันผู้จัดท าจึงได้ศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพของ 
อัตราส่วนผสมของลีโอนาร์ไดต์และไบโอชาร์เพ่ือใช้เป็น วัสดุ
ปรับปรุงดิน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือปรับปรุงสมบัติดินใหมีความ
เหมาะสมในการเพาะปลูกพืช ปรับสภาพดิน แตไม่ไดใชเพ่ือ
แทนปุย ถึงแมวาบางวัสดุชนิดจะมีธาตุที่พืชต้องการ [1] 

2. เง่ือนไข วัสดุ และอุปกรณ์ในการทดลอง
2.1 เง่ือนไขในการทดลอง 
1. แ ห ล่ ง แ ร่ ลี โ อ น า ร์ ไ ด ต์ จ า ก ถ่ า นหิ น ลิ ก ไน ต์      

แหล่งแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 
2. ถ่านชีวภาพท ามาจาก แกลบ ซังข้าวโพด และ

เปลือกล าไย 
3. อัตราส่วนผสมระหว่างลีโอนาร์ไดต์และไบโอชาร์
3. วิเคราะห์สมบัติทางกายภาพด้วยชุดอุปกรณ์ทดสอบ

ด้วยวิธี Falling head test set เพ่ือหาค่าสัมประสิทธ์ิการ
เคลื่อนที่ของน้ าผ่านมวลดิน [2] และ กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน
แบบส่องกราดชนิดฟิลด์อิมิสชั่น (Field Emission Scanning Electron 
Microscope; FE-SEM) เพ่ือหาลักษณะพ้ืนผิวทางกายภาพ [10] 

2.2 วัสดุและอุปกรณ์ 
1. ชุดอุปกรณ์ทดสอบ Falling head test set ประกอบด้วย

Permeater, Standpipe พร้อมอุปกรณ์จับยึด 
2. ทดสอบด้วย FESEM

3. ขั้นตอนการทดลอง

- ลีโอนาร์ไดต์ ขนาด -200 เมช 
- ไบโอชาร์ ได้แก่ แกลบ ซังข้าวโพด 
และ เปลือกล าไย ขนาด -200 เมช 

สูตรหาลักษณะพ้ืนผิวของลีโอนาร์ไดต์และถ่านชีวภาพ 

เมื่อ     a  เป็นพ้ืนที่ห น้าตัดภายในของ burette หรือ 
standpipe (ซม2) 

L เป็นความยาวของตัวอย่างดิน หรือ ระยะทางที่น้ า
ไหลผ่านมวลดินภายใต้การทดลอง (ซม) 

A เป็นพ้ืนที่หน้าตัดของตัวอย่างดิน ในทิศทางต้ังฉาก
กับทิศทางการไหลของน้ า (ซม2) 

t ระยะเวลาที่น้ าไหลผ่านมวลดิน หรือ ระยะเวลาที่น้ า
ใน standpipe ลดลงจากระดับ h1 ลงมาถึงระดับ h2  (วินาที) 

h1 เป็นค่า total head difference ที่ท าให้ น้ าผ่ าน
ตัวอย่างดินเมื่อเริ่มจับเวลาการทดสอบ (ซม) 

h2 เป็นค่า total head difference ที่ท าให้น้ าไหลผ่าน
ตัวอย่างดินเมื่อสิ้นสุดการทดสอบที่เวลา t (ซม) 

เตรียมตัวอย่างในการทดลอง 

ผสมตามอัตราส่วนที่ศึกษา 

ทดสอบด้วย 

 เครื่อง FESEM 

ทดสอบด้วยวิธี 
Falling head test 

set ศึกษา

หาค่าสัมประสิทธ์ิการ
เคลื่อนที่ของน้ าผ่านมวลดิน 

หาลักษณะพื้นผิว 
ทางกายภาพ 

สรุปผลการทดลอง 

k=2.3
aL

At
log (  

h1

h2
 ) 
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4.ผลการทดลอง 
4.1 ค่าสัมประสิทธิ์การเคลือ่นที่ของน้ าผ่านมวลดิน

เมื่อ     a มีค่า 0.236 ตารางเซนติเมตร 
L มีค่า 12.950 เซนติเมตร 
A มีค่า 77.756 ตารางเซนติเมตร 

ตารางที่ 1 ค่าสัมประสิทธ์ิการเคลื่อนที่ของน้ าผ่านมวลดิน 

ชื่อ ครั้งที ่
total head  

difference (cm) t (s) k (cm/s) 

h1 h2 

ลีโ
อน

าร
์ได

ต์ 

1 108.5 107.5 600 6.059x10-7 

2 108.5 107.7 600 4.843x10-7

3 108.5 105.3 1800 6.530x10-7

เฉลี่ย 5.811x10-7 

LG
5-

5*
 

1 108.5 106 600 1.525x10-6

2 108.5 106.2 600 1.402x10-6

3 108.5 106.3 600 1.340x10-6

เฉลี่ย 1.422x10-6 

LG
7-

3*
* 

1 108.5 96.3 600 7.805x10-6

2 108.5 97.8 600 6.794x10-6

3 108.5 98.7 600 6.194x10-6

เฉลี่ย 6.931x10-6 
*LG5-5 คือ ลีโอนาร์ไดต์ผสมกับเปลือกล าไย อัตราส่วนร้อยละ 50:50
**LG7-3 คือ ลีโอนาร์ไดต์ผสมกับเปลือกล าไย อัตราส่วนร้อยละ 70:30 

จากตารางที่ 1 ค่าสัมประสิทธ์ิการเคลื่อนที่ของน้ าผ่าน

มวลดิน (k) ลีโอนาร์ไดต์ผสมกับเปลือกล าไย อัตราส่วนร้อยละ 
70:30 มีค่ามากที่สุด รองลงมาคือลีโอนาร์ไดต์ผสมกับเปลือกล าไย 
อัตราส่วนร้อยละ 50:50 และสุดท้ายคือ ลีโอนาร์ไดต์ โดยมีค่าเฉลี่ย 
6.931x10-6 1.422x10-6 แ ล ะ  5.811x10-7 cm/s ต า ม ล า ดั บ

จากค่าสัมประสิทธ์ิการเคลื่อนที่ของน้ าผ่านมวลดิน (k) 
ดินเหนียวคงสภาพมีค่า 10-5-10-9 cm/s [11] ส่งผลให้ลีโอนาร์ไดต์
มีลักษณทางกายภาพคล้ายกับดินเหนียว เมื่อผสมลีโอนาร์ไดต์
กับเปลือกล าไยในอัตราส่วน 70:30 และ  50:50 ท าให้ลีโอนาร์ไดต์
ดัดแปลงมีขนาดของช่อง ว่างเ พ่ิม ข้ึนเ น่ืองจากไบโอชาร์
มีค ุณสมบัติที ่ เ ป็น ร ูพ รุนสูง  พื ้นที ่ผ ิวม าก  โ ดยผลการ
ทดลองที่ดีที ่สุดคือ  ลีโ อนาร์ไดต์ผสมกับ เปลือกล า ไ ย 
อัตราส่วนร้อยละ 70:30  

4.2 สมบัติทางกายภาพ ลักษณะพื้นผิว ขนาดและรูปร่าง 

รูปที่ 1 ลีโอนาร์ไดต์ จุดท่ี 1 
ก าลังขยาย 12,500 เท่า 

รูปที่ 2 ลีโอนาร์ไดต์ จุดท่ี 2 
ก าลังขยาย 12,500 เท่า 

รูปที่ 3 ลีโอนาร์ไดต์ จุดท่ี 3 
ก าลังขยาย 12,500 เท่า 

จากรูปที่ 1 2 และ 3 สมบัติทางกายภาพของลีโอนาร์ไดต์ 
มีลักษณะพ้ืนผิวเรียบ ไม่มีรูพรุน ขนาดเล็กและรูปร่างแบนจึงท าให้
เกาะตัวกันแน่น ส่งผลให้มีค่าสัมประสิทธ์ิการเคลื่อนที่ของน้ าผ่าน

มวลดิน (k) เฉลี่ย 6.530x10-7 cm/s 
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รูปที่ 4 ลีโอนาร์ไดต์กับเปลือกล าไย อัตราส่วน 50:50 จุดที่ 1 
ก าลังขยาย 12,500 เท่า 

รูปที่ 5 ลีโอนาร์ไดต์กับเปลือกล าไย อัตราส่วน 50:50 จุดที่ 2
ก าลังขยาย 12,500 เท่า 

รูปที่ 6 ลีโอนาร์ไดต์กับเปลือกล าไย อัตราส่วน 50:50 จุดที่ 3
ก าลังขยาย 12,500 เท่า 

จากรูปที่ 4 5 และ 6 สมบัติทางกายภาพของลีโอนาร์ไดต์
กับเปลือกล าไย อัตราส่วน 50:50 มีลักษณะพ้ืนผิวเรียบ มีรูพรุน
เพ่ิมมากข้ึนเมื่อเทียบกับลีโอนาร์ไดต์ ขนาดเล็กและรูปร่างเรียวยาว
จึงท าให้เกิดช่องว่างเพ่ิมมากข้ึน ส่งผลให้มีค่าสัมประสิทธ์ิการ

เคลื่อนที่ของน้ าผ่านมวลดิน (k) เฉลี่ย 1.422x10-6 cm/s 

รูปที่ 7 ลีโอนาร์ไดต์กับเปลือกล าไย อัตราส่วน 70:30 จุดที่ 1
ก าลังขยาย 12,500 เท่า 

รูปที่ 8 ลีโอนาร์ไดต์กับเปลือกล าไย อัตราส่วน 70:30 จุดที่ 2 
ก าลังขยาย 12,500 เท่า 

รูปที่ 9 ลีโอนาร์ไดต์กับเปลือกล าไย อัตราส่วน 70:30 จุดที่ 3
ก าลังขยาย 12,500 เท่า 

จากรูปที่ 7 8 และ 9 สมบัติทางกายภาพของลีโอนาร์ไดต์
กับเปลือกล าไย อัตราส่วน 70:30 มีลักษณะพ้ืนผิวเรียบ มีรูพรุน
เพ่ิมมากข้ึนเมื่อเทียบกับลีโอนาร์ไดต์ ขนาดเล็กและรูปร่างเรียวยาว
จึงท าให้เกิดช่องว่างเพ่ิมมากข้ึน ส่งผลให้มีค่าสัมประสิทธ์ิการ

เคลื่อนที่ของน้ าผ่านมวลดิน (k) เฉลี่ย 6.931x10-6 cm/s 
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งานที่จะด าเนินการต่อไป คือ น าอัตราส่วนผสมระหว่าง
ลีโอนาร์ไดต์และไบโอชาร์ ไปท าการทดสอบปลูกกับพืชเพ่ือหา
อัตราส่วนผสมที่ดีที่สุดและท าการศึกษาร่วมกับหน่วยงานของ
โครงการหลวง 

5. สรุปผลการทดลอง
จากผลการศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพของลีโอนาร์ไดต์

และไบโอชาร์ ได้แก่ แกลบ ซังข้าวโพด และ เปลือกล าไยใน
อัตราส่วนต่าง ๆ พบว่าลีโอนาร์ไดต์กับเปลือกล าไย อัตราส่วน 
70:30 ท ด ส อ บ ด้ ว ย  วิ ธี  Falling head test set ไ ด้ ค่ า
สัมประสิท ธ์ิการเคลื่อนที่ของน้ าผ่านมวลดิน  (k) เฉลี่ ย 
6.931x10-6 cm/s ผลการ ถ่ายภาพจากกล้องจุ ลทรรศน์
อิเล็กตรอนแบบส่องกราดชนิดฟิลด์อิมิสชั่น ท าให้ทราบถึง
คุณสมบัติที่ส าคัญคือมี พ้ืนที่ผิวภายในมาก ความพรุนสูง
สามารถกักเก็บน้ าและเป็นที่อยู่อาศัยของจุลินทรีย์ ซึ่งเป็นตัว
สร้างสารอาหารในดินท าให้ ดินชุ่มชื้นและอุดมสมบูรณ์
ปลดปล่อยธาตุอาหารให้แก่พืชแบบช้า ๆ เพ่ิมคุณภาพของปุ๋ย
อินทรีย์ สร้างความสมดุลให้กับระบบนิเวศน์ 

6. กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัย น้ีไ ด้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก 

โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย 
(ITAP) ห้างหุ้นส่วนจ ากัดแม่เมาะวิศวกรรมเหมืองแร่ที่สนับสนุน
ทุนในการท าวิจัย และขอขอบคุณ ภาควิชาวิศวกรรม โยธา 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ให้ความอนุเคราะห์
ในการใช้เครื่องมือและสถานที่ในการทดสอบ และขอขอบคุณ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
เชียงใหม่ ที่สนับสนุนงบประมาณในการเผยแพร่ผลงาน 
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การใช้ใบจามจุรี (Samanea saman) เป็นส่วนผสมของขี้เลื่อยไม้ยางพาราที่มีผลต่อการ
เจริญเติบโตของเส้นใยและผลผลิตของเห็ดหูหนู 

Effect of Admixture of Rain Tree Leaves (Samanea saman) with Sawdust on 
Growth and Yield of Jew's Ear Mushroom 
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*ผู้ติดต่อ: kanchalika.ra@rmu.ac.th

บทคัดย่อ 
การเพาะเห็ดหูหนูด้วยการน าใบจามจุรี (Samanea saman) มาเป็นส่วนผสมกับขี้เลื่อยไม้ยางพาราในการเพาะเห็ดใน

ถุงพลาสติก โดยใช้ส่วนผสมของขี้เลื่อยไม้ยางพาราต่อใบจามจุรีในอัตราส่วนต่างกัน (100:0  75:25  50:50  25:75 และ 0:100 
w/w) วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely Randomized Design; CRD) มี 5 กรรมวิธี กรรมวิธีละ 4 ซ้ า ผลการ
ทดลองพบว่า การใช้ส่วนผสมของขี้เลื่อยไม้ยางพาราต่อใบจามจุรีในอัตราส่วน 25:75 และการใช้ส่วนผสมของขี้เลื่อยไม้ยางพารา
ต่อใบจามจุรีในอัตราส่วน 50:50 ท าให้เส้นใยของเห็ดเจริญเติบโตได้ดีที่สุด โดยใช้ระยะเวลาในการบ่มก้อนเชื้อเห็ดสั้นที่สุด (31.10 
และ 31.25 วัน ตามล าดับ) แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับกรรมวิธีอื่น ๆ ในขณะที่การใช้ส่วนผสมของ 
ขี้เลื่อยไม้ยางพาราต่อใบจามจุรีในอัตราส่วน 75:25 และขี้เลื่อยไม้ยางพารา 100% ใช้เวลาในการบ่มก้อนเชื้อเห็ดเท่ากับ 39.02 
และ 40.50 วัน ตามล าดับ แต่อย่างไรก็ตามการใช้วัสดุเพาะเห็ดเป็นขี้เลื่อยไม้ยางพาราท าให้เห็ดหูหนูมีน้ าหนักสดมากที่สุด 
(115.56 กรัม/ก้อน) แต่มีค่าไม่แตกต่างจากการใช้ขี้เลื่อยไม้ยางพาราและใบจามจุรีในอัตราส่วน 75:25 (113.40 กรัม/ก้อน) 
ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่าใบจามจุรีมีศักยภาพในการน ามาเป็นวัสดุในการเพาะเห็ดหูหนูร่วมกับการใช้ขี้เลื่อยไม้ยางพาราได้ 
ค ำหลัก: ใบจามจุรี , เห็ดหูหนู , การเพาะเห็ด   

Abstract 
Jew’s ear mushroom cultivation in plastic bag was studied by using mixture between para rubber 

sawdust and rain tree leaves (Samanea saman) in different ratio (para rubber sawdust and rain tree leaves 
with ratio – 100:0, 75:25, 50:50, 25:75 and 0:100 w/w). The experimental design was using Completely 
Randomized Design (CRD) with 5 treatments, 4 replications. The results showed that the use of para rubber 
sawdust and rain tree leaves with ratio - 25:75 and 50:50 gave the lowest time for incubation (31.10 and 31.25 
days, respectively) and significant differed to the other treatments. While, the incubation time of para rubber 
sawdust and rain tree leaves with ratio - 75:25 and 100:0 were 39.02 and 40.50 days, respectively. However, 
the use of para rubber sawdust gave the highest product of fruiting bodies (115.56 g/bag) which was not 
significantly different with the use of para rubber sawdust and rain tree leaves with ratio 75:25 (113.40 g/bag).  
Thus, rain tree leaf has the potential to be used as a material for Jew's Ear mushroom cultivation mixed with 
para rubber sawdust. 
Keywords: Rain tree leaf , Jew’s ear mushroom , Mushroom cultivation 
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1. บทน า
เห็ดหูหนู (Jew's Ear Mushroom) มีชื่อวิทยาศาสตร์

ว่า Auricularia auricular ดอกเห็ดหูหนู มีลักษณะเป็นวุ้น 
รูปร่างคล้ายหูหนู เนื้ออ่อนนิ่มและเหนียว แผ่นใบด้านบนเรียบ
เป็นมันเงา ส่วนขอบแผ่นมีรอยจีบหรือเป็นลอน ก้านดอกสั้น
หรือบางพันธุ์ไม่มีก้านดอก เป็นเห็ดที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย 
นิยมน ามาประกอบอาหารเนื่องจากเป็นเห็ดที่มีลักษณะกรอบ
ท าให้รู้สึกเหมือนได้กินเนื้อสัตว์มากกว่าผัก สามารถน ามาปรุง
เป็นอาหารได้หลายชนิด จากการวิ เคราะห์ คุณ ค่ าทาง
โภชนาการพบว่า เห็ดหูหนูเป็นแหล่งโปรตีน วิตามิน และแร่
ธาตุที่ส าคัญ โดยเห็ดหูหนู 100 กรัม มีธาตุเหล็กสูงถึง 6.1 
มิลลิกรัม ซึ่งสูงกว่าในเนื้อสัตว์บางชนิด นอกจากนี้ยังมีเส้นใย
สูง มีไขมันและโซเดียมต่ าจึงเหมาะที่จะเป็นอาหารส าหรับลด
น้ าหนัก มีสรรพคุณในการบ ารุงเลือดและป้องกันการเกิดโรค
โลหิตจาง [1] เห็ดหูหนูในธรรมชาติพบอยู่ตามขอนไม้หรือไม้ 
ที่ผุโดยอาศัยการย่อยสลายอาหารจากท่อนไม้ ได้แก่ เซลลูโลส 
เฮมิเซลลูโลส และลิกนิน เจริญได้ดีในสภาพที่มีอากาศอบอุ่น
ค่อนข้างร้อนและชื้น การเพาะเห็ดหูหนูในอดีตนิยมใช้ไม้โอ๊ค 
ตัดเป็นท่อนยาว ประมาณ 3–10 ฟุต มากองสุมกันไว้ เมื่อไม้
เริ่มผุในช่วงฤดูฝน เห็ดหูหนูก็จะเกิดขึ้นมาเอง ส่วนในประเทศ
ไทยนั้นจะใช้ต้นแคมากองสุมกันไว้ เพื่อให้ดอกเห็ดชนิดนี้เกิด
ขึ้นมาและสามารถเก็บดอกเห็ดหูหนูได้เรื่อย ๆ จนขอนไม้จะผุ
พัง [2] แต่ในปัจจุบันนิยมการเพาะเห็ดหูหนูในถุงพลาสติกกัน
มากเพราะมีความสะดวกหาวัสดุเพาะได้ง่าย นอกจากนี้ยังมี
ระยะเวลาในการเจริญเติบโตและให้ผลผลิตได้เร็วกว่าการเพาะ
ในท่อนไม ้

ส าหรับการเพาะเห็ดในถุงพลาสติกการเลือกใช้วัสดุ
เพาะที่เหมาะสมเป็นปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและ
การให้ผลผลิตของเห็ด เนื่องจากวัสดุเพาะเป็นแหล่งธาตุอาหาร
ที่จ าเป็นต่อการเจริญเติบโต โดยเฉพาะธาตุคาร์บอน ซ่ึงจัดเป็น
ธาตุอาหารหลักที่ใช้ในการสร้างโครงสร้างของเซลล์ และเป็น
แหล่งพลังงานแก่เห็ด โดยวัสดุหลักที่นิยมน ามาใช้ในการเพาะ
เห็ดในถุงพลาสติกได้แก่ ขี้เลื่อยไม้ยางพาราเนื่องจากเป็นไม้
เนื้ออ่อนเส้นใยเห็ดสามารถใช้เป็นอาหารได้ง่าย แต่อย่างไรก็
ตามปัญหาในการเพาะเห็ดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือคือ
ปริมาณขี้เลื่อยไม้ยางพาราไม่เพียงพอต่อความต้องการของ
เกษตรกร จึงต้องมีการสั่งซื้อขี้ เลื่อยไม้ยางพาราจากภาค
ตะวันออกและภาคใต้ซึ่งมีราคาแพง ดังนั้นจึงได้มีหลาย ๆ 
งานวิจัยได้ศึกษาการหาวัสดุอื่นมาใช้ทดแทนการใช้ขี้เลื่อยไม้
ยางพารา โดยเลือกใช้วัสดุที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น เช่น ใบไม้หมัก
และกิ่งไม้หมัก ฟางข้าว ใบมะม่วง หญ้าอุบลพาสพาลัม และใบ
หูกระจงมาใช้เป็นส่วนผสมของขี้เลื่อยไม้ยางพาราส าหรับท า
ก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้าภูฐาน เห็ดหลินจือ และเห็ดหูหนู พบว่า 
วัสดุที่หาได้ในท้องถิ่นมีศักยภาพในการน ามาเป็นวัสดุหลักใน

การเพาะเห็ดร่วมกับการใช้ขี้เลื่อยไม้ยางพาราได้ [3,4,5] วัสดุ
เหลือใช้ที่สามารถหาได้ในท้องถิ่นที่น่าจะมีศักยภาพในการ
น ามาเป็นวัสดุเพาะเห็ดอีกชนิดหนึ่ง คือ ใบจามจุรี เนื่องจาก
ต้นจามจุรีเป็นไม้ประดับยืนต้นที่มีผู้คนนิยมปลูกไว้เป็นจ านวน
มากและมีใบร่วงหล่นจ านวนมาก โดยใบจามจุรีสามารถ
น ามาใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงสภาพดินให้ดีขึ้น เนื่องจาก
เป็นพืชตระกูลถั่วจึงมีคุณสมบัติในการปรับปรุงคุณภาพของดิน
ให้ดีขึ้น ใบใช้ท าปุ๋ยหมักได ้โดยเฉลี่ยมีไนโตรเจนถึง 3.25% [6]  

ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้ใบ
จามจุรีที่ เป็นส่วนผสมของขี้เลื่อยไม้ยางพาราที่มีผลต่อการ
เจริญของเส้นใยและผลผลิตของเห็ดหูหนู ซึ่งเป็นการน าวัสดุที่
หาได้ง่ายในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์และเป็นการลดต้นทุน
การผลิต โดยองค์ความรู้พื้นฐานที่ ได้จะเป็นประโยชน์ต่อ
เกษตรกรผู้สนใจเพาะเห็ดและเป็นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
ในท้องถิ่นอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 

2. วิธีด าเนินการวิจัย
2.1 การวางแผนการทดลอง 
การศึกษาผลของการใช้ใบจามจุรีเป็นส่วนผสมของ 

ขี้เลื่อยไม้ยางพาราที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของเส้นใยและ
ผลผลิตของเห็ดหูหนู มีการวางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ 
(Completely Randomized Design; CRD) ประกอบด้วย 5 
กรรมวิธี จ านวน 4 ซ้ า แต่ละซ้ าใช้ก้อนเห็ดจ านวน 10 ก้อน 
กรรมวิธีที่ 1 ขี้เลื่อยไม้ยางพารา 100% (Control) 
กรรมวิธีที่ 2 ขี้เลื่อยไม้ยางพารา 75% ต่อใบจามจุร ี25% (w/w) 
กรรมวิธีที่ 3 ขี้เลื่อยไม้ยางพารา 50% ต่อใบจามจุร ี50% (w/w) 
กรรมวิธีที่ 4 ขี้เลื่อยไม้ยางพารา 25% ต่อใบจามจุร ี75% (w/w) 
กรรมวิธีที่ 5 ใบจามจุรี 100% 

2.2 การเพาะเห็ดหูหนูในถุงพลาสติก 
สูตรในการทดลองจะมีขี้เลื่อยไม้ยางพาราต่อใบจามจุรี

ที่แตกต่างกันตามอัตราส่วนในแต่ละกรรมวิธี ยกเว้นอัตราส่วน
ของร าละเอียด 5 กิโลกรัม ดีเกลือ 200 กรัม และปูนขาว 1 
กิโลกรัม ต่อวัสดุเพาะหลัก 100 กิโลกรัม ในปริมาณเท่ากันทุก
สูตร [5,7] ผสมวัสดุเพาะให้เข้ากันและมีความชื้นประมาณ 
65% บรรจุวัสดุเพาะในถุงพลาสติกทนร้อนขนาด 7×11 นิ้ว 
อัดให้แน่นแล้วจึงใส่คอขวดพลาสติกและปิดด้วยจุก จากนั้นน า
ก้อนเชื้อที่ได้ไปนึ่งฆ่าเชื้อด้วยหม้อนึ่งไม่อัดความดัน เป็นเวลา 3 
ชั่วโมงหลังน้ าเดือด เมื่อนึ่งฆ่าเชื้อเสร็จแล้วน าก้อนเชื้อออกมา
พักไว้ให้ เย็นจึงน าไปหยอดหัวเชื้อเห็ดหูหนูและบ่มเชื้อที่
อุณหภูมิห้อง จนเส้นใยเห็ดเจริญเต็มก้อนจึงน าไปเปิดดอกใน
โรงเรือนโดยกรีดข้างถุงโดยรอบถุงละ 6 แผล รักษาความชื้นใน
โรงเรือนอย่างสม่ าเสมอให้มีความชื้นประมาณ 90% และดูแล
รักษาความสะอาดภายในโรงเรือนตรวจดูโรคและแมลงศัตรูเห็ด
อย่างสม่ าเสมอ 
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2.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1) การเจริญเติบโตของเส้นใย

 การเจริญเติบโตของเส้นใยเห็ด เก็บข้อมูลโดยนับ
จ านวนวันตั้งแต่เริ่มหยอดเชื้อเห็ดลงในก้อนจนถึงวันที่เส้นใย
เห็ดเจริญเต็มก้อนเชื้อ 

2) ผลผลิต
 การเก็บข้อมูลผลผลิตเห็ดหูหนู ท าโดยเก็บดอกเห็ด

ในระยะที่เป็นดอกที่โตเต็มวัย ขอบดอกเริ่มย่นและงอนขึ้น ซึ่งมี
เส้นผ่าศูนย์กลางของดอกเห็ดอยู่ที่ประมาณ 3-8 เซนติเมตร 
(เนื่องจากดอกเห็ดหูหนูออกมาเป็นกระจุกใหญ่ อาจมีดอกเห็ด
ขนาดที่แตกต่างในตอนเก็บผลผลิต) จากนั้นน าดอกเห็ดมาชั่ง
น้ าหนักสดด้วยเครื่องชั่งทศนิยม 2 ต าแหน่ง (กรัม/ก้อน) ท า
การเก็บผลผลิตเห็ดหูหนู เป็นเวลา 90 วัน หลังจากเปิดดอก 

2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
น าข้อมูลที่ได้มาท าการวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง

สถิติ (ANOVA) และเปรียบเทียบ ค่าเฉลี่ยด้วยวิธี Duncan’s 
Multiple Range Test (DMRT) 

3. ผลการวิจัยและการอภิปรายผลการวิจัย
3.1 การเจริญเติบโตของเส้นใย 
ผลของการใช้ใบจามจุรีเป็นส่วนผสมของขี้ เลื่อยไม้

ยางพาราในอัตราส่วนที่แตกต่างกันมีผลต่อการเจริญเติบโตของ
เส้นใยเห็ดแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ โดยกรรมวิธี
ที่  4 (ขี้ เลื่อยไม้ยางพารา 25% ต่อใบจามจุรี  75%) และ
กรรมวิธี 3 (ขี้เลื่อยไม้ยางพารา 50% ต่อใบจามจุรี 50%) ท าให้
เส้นใยเห็ดมีการเจริญ เติบโตจนเต็มก้อนเร็ วที่ สุด โดยใช้
ระยะเวลาเพียง 31.10 และ 31.25 วัน ตามล าดับ รองลงมา
ได้แก่กรรมวิธี 2 (ขี้เลื่อยไม้ยางพารา 75% ต่อใบจามจุรี 25%) 
และกรรมวิธีที่ 1 (ขี้เลื่อยไม้ยางพารา 100%) ใช้ระยะเวลาใน
การบ่มก้อนเชื้อเห็ดเฉลี่ย 39.02 และ 40.50 วัน ตามล าดับ 
ขณะที่การใช้ใบจามจุรีเป็นวัสดุเพาะอย่างเดียวท าให้เส้นใยของ
เห็ดไม่สามารถเจริญได้ (Table 1) ซึ่งการเจริญเติบโตของเส้น
ใยเห็ดหูหนูในวัสดุเพาะที่แตกต่างกันอาจจะมีผลมาจากความ
หนาแน่นของวัสดุเพาะ โดยในกรรมวิธีที่มีการผสมขี้เลื่อยไม้
ยางพารากับใบจามจุรีท าให้ก้อนเชื้อเห็ดมีความหนาแน่นน้อย
กว่าการใช้ขี้เลื่อยไม้ยางพาราเพียงอย่างเดียว จึงท าให้เส้นใย
ของเห็ดสามารถเจริญได้เต็มก้อนเชื้อเห็ดในระยะเวลาที่สั้นกว่า
การใช้ขี้เลื่อยไม้ยางพาราเพียงอย่างเดียว ซึ่งสอดคล้องกับ
รายงานของ วัลยา [8] ได้ศึกษาการใช้ฟางข้าว และหญ้าอุบล
พาสพาลัมเป็นวัสดุหลักในการเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐานเพื่อหา

วัสดุหลักในการเพาะเห็ดเพื่อทดแทนการใช้ขี้เลื่อยไม้ยางพารา 
พบว่า ระยะเวลาที่ใช้ในการบ่มเชื้อก้อนเห็ดที่ใช้ฟางข้าวเป็น
วัสดุเพาะสั้นกว่าการใช้ขี้เลื่อยไม้ยางพารา เนื่องจากฟางข้าวมี
ความหนาแน่นในวัสดุน้อยกว่าขี้เลื่อยไม้ยางพารา แต่อย่างไรก็
ตามการใช้วัสดุเพาะที่เป็นใบจามจุรีเพียงอย่างเดียว (กรรมวิธีที่ 
5) พบว่า เส้นใยของเห็ดหูหนูไม่สามารถเจริญเติบโตได้เลย อาจ
เนื่องมาจากสารแทนนินที่มีอยู่ในใบจามจุรีอาจไปยับยั้งการ
เจริญของเส้นใยเห็ดได้ [3,4] 

3.2 ผลผลิต 
จากการศึกษาการใช้ใบจามจุรีเป็นส่วนผสมของขี้เลื่อย

ไม้ยางพาราที่มีผลต่อผลผลิตของเห็ดหูหนู เมื่อเปรียบเทียบ
ผลผลิตเห็ดหูหนูสดโดยการเก็บผลผลิตน้ าหนักสดต่อก้อนเป็น
ระยะเวลา 90 วัน หลังจากเปิดดอกในโรงเรือน พบว่า กรรมวิธี
ที่ 1 (ขี้เลื่อยไม้ยางพารา 100%) และกรรมวิธีที่ 2 (ขี้เลื่อยไม้
ยางพารา 75% ต่อใบจามจุรี 25%) ให้ผลผลิตน้ าหนักสดเห็ด 
หูหนูสูงที่สุดเฉลี่ย 115.56 และ 113.40 กรัม/ก้อน ตามล าดับ 
ซึ่งมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับกรรมวิธีอื่น ๆ 
รองลงมาเป็นกรรมวิธีที่ 3 (ขี้เลื่อยไม้ยางพารา 50% ต่อใบ
จามจุรี 50%) ให้ผลผลิตน้ าหนักสดเห็ดหูหนูเฉลี่ย 35.10 กรัม/
ก้อน ในขณะที่กรรมวิธีที่ 4 (ขี้เลื่อยไม้ยางพารา 25% ต่อใบ
จามจุรี 75%) และกรรมวิธีที่  5 (ใบจามจุรี 100%) ไม่ให้
ผลผลิตดอกเห็ดหหูนู (Table 2) 

การเพาะเห็ดหูหนูโดยใช้ใบจามจุรีร่วมกับขี้เลื่อยไม้
ยางพาราในอัตราส่วนใบจามจุรีที่เพิ่มขึ้น มีผลท าให้ผลผลิตลด
น้อยลงมาตามล าดับ จนกระทั่งไม่ให้ผลผลิตเลยในการใช้ใบ
จามจุรีในอัตรา 75% ต่อขี้เลื่อยไม้ยางพารา 25% และการใช้ใบ
จามจุรีเป็นวัสดุเพาะเพียงอย่างเดียว สอดคล้องกับรายงานของ
กัญชลิกา และคณะ [5] พบว่า การเพาะเห็ดหูหนูโดยใช้ใบหู
กระจงร่วมกับขี้เลื่อยไม้ยางพาราในอัตราส่วนใบหูกระจงที่
เพิ่มขึ้น มีผลท าให้ผลผลิตลดน้อยลงมาตามล าดับ จนกระทั่ง
ไม่ให้ผลผลิตเลยในการใช้ใบหูกระจงเพียงอย่างเดียว อาจเป็น
ผลจากการที่ เห็ดไม่สามารถใช้อาหารจากใบไม้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เนื่องจากมียางไม้บางชนิดที่เป็นพิษต่อก้อนเชื้อ 
ส่งผลให้เกิดการยับยั้งการเจริญของเส้นใย แม้ว่าในกรรมวิธีที่ 4 
การใช้ใบจามจุรีในอัตรา 75% ต่อขี้เลื่อยไม้ยางพารา 25% มี
การเจริญเติบโตของเส้นใยเห็ดที่ดีที่สุดก็ตาม แต่เส้นใยที่เจริญก็
ไม่สามารถพัฒนาเป็นดอกเห็ดได้  [4] นอกจากนี้ผลของ
คาร์บอนต่อไนโตรเจนและแร่ธาตุในวัสดุเพาะส่งผลต่อการ
เจริญเติบโตและให้ผลผลิตเห็ด โดยอัตราส่วนของคาร์บอนต่อ
ไนโตรเจนที่เหมาะสมจะท าให้เพิ่มผลผลิตและคุณค่าทางอาหาร
ของเห็ดได ้[7] 
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Table 1:  Incubation time of mushroom which cultivated in mixture between para rubber sawdust and 
rain tree leaves in different ratio 

Mixture Incubation time (days) 
Para rubber sawdust 100%  40.50a

Para rubber sawdust 75% and Rain tree leaves 25% 39.02b

Para rubber sawdust 50% and Rain tree leaves 50% 31.25c

Para rubber sawdust 25% and Rain tree leaves 75% 31.10c

Rain tree leaves 100% - 
F- test ** 
C.V. (%) 0.76 

a,b,c Average of four replications. Means followed by the same letter in a column were not significantly 
different by Duncan, s Multiple Range Test at P ≤ 0.05. 

** Significantly different at P ≤ 0.01 

Table 2: Fresh weight of Jew’s ear mushroom after 90 days of harvesting 

Mixture Fresh weight (g/bag) 
Para rubber sawdust 100%  115.56a

Para rubber sawdust 75% and Rain tree leaves 25% 113.46a

Para rubber sawdust 50% and Rain tree leaves 50% 35.10b

Para rubber sawdust 25% and Rain tree leaves 75% 0.00c

Rain tree leaves 100% 0.00c

F- test ** 
C.V. (%) 35.12 

a,b,c Average of four replications. Means followed by the same letter in a column were not significantly 
different by Duncan, s Multiple Range Test at P ≤ 0.05. 

** Significantly different at P ≤ 0.01 

4. สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาการใช้ใบจามจุรีเป็นส่วนผสมของขี้เลื่อย

ไม้ยางพาราที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของเส้นใยและผลผลิต
ของเห็ดหูหนูที่เพาะในถุงพลาสติก พบว่า การใช้ใบจามจุรี 50-
75% เป็นส่วนผสมของขี้เลื่อยไม้ยางพารา ท าให้เส้นใยเห็ดมี
การเจริญ เติบโตในก้อนเชื้อเห็ดได้ดีกว่าการใช้ขี้ เลื่อยไม้
ยางพาราเพียงอย่างเดียว แต่อย่างไรก็ตาม การใช้ใบจามจุรี 
(25%) เป็นส่วนผสมของขี้เลื่อยไม้ยางพารา (75%) ท าให้ 
น้ าหนักสดของดอกเห็ดหูหนูมีค่าไม่แตกต่างกับการใช้ขี้เลื่อยไม้
ยางพาราเพียงอย่างเดียว จากผลการทดลองแสดงให้เห็นว่า 
ใบจามจุรีมีศักยภาพในการน ามาเป็นวัสดุในการเพาะเห็ดหูหนู
ร่วมกับการใช้ขี้เลื่อยไม้ยางพาราเพื่อลดปริมาณการใช้ขี้เลื่อยไม้
ยางพาราลงได้ 
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ต้นทุนและผลตอบแทนการเลี้ยงปลานิลในบ่อดินในจังหวัดสกลนคร 
Cost and Return Production of Nile tilapia ponds culture in Sakon Nakhon province 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนการเลี้ยงปลานิลในบ่อดิน ท าการรวบรวม

ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (purposive sampling) จ านวน 16 ราย เกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลในบ่อ
ดินในเขตอ าเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ท าการส ารวจข้อมูลจ านวน 1 รอบการผลิต ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือน
กรกฎาคม พ.ศ. 2558 พบว่า เกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลในบ่อดินส่วนใหญ่มีอายุเฉลี่ย 56.06 ปี เลี้ยงปลานิลในบ่อดินขนาด 1 ไร่ 
ปล่อยลูกปลาน้ าหนัก 0.25 กรัมต่อตัว อัตราปล่อยเฉลี่ย 3,543.25 ตัวต่อไร่ เลี้ยงนาน 6 - 7 เดือน เกษตรกรได้ผลผลิตเฉลี่ย 
2,466.72 กิโลกรัมต่อไร่ ต้นทุนการผลิตทั้งหมดเฉลี่ยต่อไร่ 81,679.51 บาท ค่าอาหารปลาเป็นสัดส่วนต้นทุนการผลิตที่มากที่สุด 
โดย ราคาขายเฉลี่ย 59.31 บาทต่อกิโลกรัม เกษตรกรมีก าไรสุทธิจากการเลี้ยงปลานิลในบ่อดิน 64,621.65 บาทต่อไร่ต่อรอบผลิต 
ปัญหาและอุปสรรคการเลี้ยงปลานิลในบ่อดินของเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลในเขต อ าเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร พบว่า ปัญหา
ช่วงปริมาณน้ าน้อย น้ าขาดออกซิเจนส่งผลให้ปลาตาย และปริมาณน้ าไม่เพียงพอท าให้เกษตรกรลดปริมาณการให้อาหาร ลด
ปริมาณการปล่อยปลา 
ค ำหลัก: ต้นทุนและผลตอบแทน, ปลานิล, บ่อดิน  

Abstract 
This research aimed to study the cost and return of tilapia pond culture. The purposive sampling 

technique was used and the data were collected from 16 samples are the fish farmers in Phanna Nikhom 
districts Sakon Nakhon province on 1 round fish production was conducted during January to July 2015. The 
result showed that fish farmers had average age 56.06 years, pond 1 rai sized was produced fish, and the 
average stocking density was 3,543.25 fish per rai and the stocking size of fish was 0.25 grams per fish. The 
during culture was 6-7 months, the fish yield was 2,466.72 kg. per rai. The total production cost was 81,679.51 
baht per rai, the most proportion production cost was feed cost, and the farm gate price of tilapia was 59.31 
baht per kg. The total net return per 1 round fish production was 64,621.65 baht per rai. The Problems of 
Tilapia pond culture of Farmers in Phanna Nikhom Districts Sakon Nakhon province not only low water 
volume and lack of oxygen that read to the death of fish and also the water is not enough to produce fish. 
Therefore, the amount of feed and stocking fish was reduced by the fish farmer. 
Keywords: Cost and Return, Nile tilapia, ponds 
1. บทน า

ปลานิล (Oreochromis niloticus) เป็นปลาน้ าจืดชนิดหนึ่ง
ที่มีศักยภาพในการเพาะเลี้ยง และมีคุณค่าทางเศรษฐกิจ 
สามารถเพาะเลี้ยงได้ในสภาพท้องถิ่นต่างๆ เป็นปลาที่สามารถ
กินอาหารได้แทบทุกชนิดทั้งพืชและสัตว์ มีความแข็งแรง ทน
ต่อโรคพยาธิ เลี้ยงง่าย มีการเจริญเติบโตดี และที่ส าคัญมี

ความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมทั้งในธรรมชาติ
และระบบการเพาะเลี้ยงได้เป็นอย่างดี ประกอบกับทิศทางการ
บริโภคปลานิลของตลาดโลกที่ขยายตัว ท าให้เกษตรกรหันมา
นิยมเลี้ยงปลานิลอย่างกว้างขวาง ปริมาณการผลิตปลานิล ป 
พ.ศ. 2560 เพิ่มขึ้น จากปี พ.ศ. 2559 โดยมีเนื้อที่การผลิต 
424,696 ไร่ หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 2.47 มีผลผลิตปลานิล 
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187.97 พันตัน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.44 และผลผลิตปลานิล
เฉลี่ย 443 กิโลกรัมต่อไร่ หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.02 เพื่อเป็น
การเพิ่มอัตราการรอด จึงมีการอนุบาลลูกพันธุปลาใหมีขนาด
ใหญ่ก่อนที่จะปล่อยลงบ่อเลี้ยงหรือกระชัง แม้วาในชวงเดือน
กรกฎาคม - สิงหาคม พ.ศ. 2560 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประสบอุทกภัย มีผลกระทบกับปลานิลในกระชังเพียงเล็กน้อย 
แต่ส่วนใหญ่มีผลกระทบกับปลานิลที่เลี้ยงในบอดิน และเป็น
การเลี้ยงแบบผสมกับปลาชนิดอื่น และผลจากอุทกภัยท าใหต
องลดเนื้อที่เลี้ยงซึ่งเป็นการเลี้ยงในบอดิน สงผลใหผลผลิตตอไร
และผลผลิตปลานิลในป พ.ศ. 2560 ยังคงเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบ
กับป พ.ศ. 2559 [1]  จังหวัดสกลนครมีการเลี้ยงปลานิล ทั้ง
การเลี้ยงในกระชังตามแหล่งน้ าธรรมชาติและการเลี้ยงในบ่อ
ดิน เกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลแปลงเพศในอ าเภอพรรณานิคม 
จังหวัดสกลนคร มีระบบคลองชลประทานซึ่งสามารถน าน้ าจาก
คลองชลประทานมาใช้ในการเลี้ยงปลานิลได้ตลอดทั้ งปี 
เกษตรกรประสบปัญหาทั้งทางด้านการผลิตและการตลาด เช่น 
คุณภาพลูกปลานิลที่น ามาเลี้ยง เทคนิคการเลี้ยง ต้นทุนการ
เลี้ยงที่สูงขึ้น และขาดตลาดรองรับซื้อผลผลิตปลานิลในบาง
ฤดูกาล เป็นต้น ท าให้เกษตรกรมีรายได้ลดลงและไม่แน่นอน 
นอกจากนี้ยังพบว่าเกษตรกรยังต้องพึ่งปัจจัยการผลิตส่วนใหญ่
จากภายนอก ราคาปัจจัยการผลิตสูงขึ้นตามกลไกตลาด เช่น 
ราคาพันธุ์ปลา ราคาอาหารปลา ราคาน้ ามัน รวมทั้งค่าการ
ด าเนินงานในส่วนอื่นๆ ส่งผลให้เกษตรกรผู้เลี้ยงต้องรับภาระ
ค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นตามไปด้วย ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้จึ งมี
วัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนการเลี้ยงปลา
นิลในบ่อดิน เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดการต้นทุนการเลี้ยงปลา
นิลที่เหมาะสมส าหรับเกษตรกร ซึ่งจะท าให้ธุรกิจเลี้ยงปลานิล
ในบ่อดินของเกษตรกร เป็นไปอย่างยั่งยืนและเกษตรกรผู้เลี้ยง
สามารถพึ่งตนเองได้ 

2. วิธีด าเนินการวิจัย
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ในการศึกษาครั้งนี้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบ

สัมภาษณ์ (interview schedule) เป็นเครื่องมือในการเก็บ
ข้อมูล แบบสัมภาษณ์ประกอบไปด้วยค าถามในด้านข้อมูลทั่วไป 
สภาพการเลี้ยงปลานิล ต้นทุนและผลตอบแทนจากการเลี้ยง
ปลานิลในบ่อดิน ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการเลี้ยงปลา
นิลในบ่อดินของเกษตรกร 

กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจง (purposive sampling) ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง 
[2] จากประชากรผู้เลี้ยงปลานิลในบ่อดินทั้งหมด 16 ราย และ
ผู้วิจัยได้เลือกรวบรวมข้อมูลจากประชากรทั้งหมด 16 ราย ใน
เขตอ าเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร ซ่ึงเป็นพื้นที่ที่ปรากฏ
ว่ามีการเลี้ยงปลานิลในบ่อดิน ณ ปัจจุบัน ท าการส ารวจข้อมูล

จ านวน 1 รอบการผลิต คือระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือน
กรกฎาคม พ.ศ. 2558 

การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทน 
การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนการเลี้ยงปลานิลใน

บ่อดินโดยวิธีทางเศรษฐศาสตร์ [3] ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายใน
การลงทุนและค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน โดยใช้วิธีถัวเฉลี่ยต่อ
ไร่ ประกอบด้วย 1) ค่าใช้จ่ายเพื่อการลงทุน ได้แก่ ค่าใช้จ่ายใน
การสร้าง และปรับพื้นที่บ่อดิน  และ 2) ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงาน ได้แก่ค่าพันธุ์ปลา ค่าอาหารปลา ค่ายารักษาโรค 
ค่าแรงงาน ค่าไฟฟ้า ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง เป็นต้น มีรายละเอียด
การค านวณดังนี้ 

ต้นทุนทั้งหมด = ต้นทุนผันแปร + ต้นทุนคงที่ 
ต้นทุนผันแปร = ค่าพันธุ์ปลา + ค่าอาหาร + ค่าแรงงาน 

+ ค่ายาปฏิชีวนะและสารเคมี + ค่าน้ ามัน
เชื้อเพลิง/ไฟฟ้า + ค่าวัสดุอุปกรณ์  + ค่า
ซ่อมแซมเครื่องมือ +ค่าใช้จ่ายอื่นๆ + ค่า
ดอกเบี้ยเงินกู้ และค่าเสียโอกาสเงินทุน 

ต้นทุนคงที่ = ค่าภาษี ค่าเช่าและค่าใช้ที่ดิน + ค่าเสื่อม
ราคาเครื่องมือและอุปกรณ์ + ค่าเสียโอกาส
บ่อ เครื่องมือ และอุปกรณ์ 

รายได้ทั้งหมด = จ านวนผลผลิตทั้งหมด x ราคาปลานิลที่
เกษตรกรขายได ้

รายได้สุทธ ิ= รายได้ทั้งหมด – ต้นทุนผันแปร 
ก าไร = รายได้ทั้งหมด – ต้นทุนทั้งหมด 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
ก ารวิ เค ร าะห์ ข้ อ มู ล โด ย ใช้ ส ถิ ติ เชิ งพ ร รณ น า 

(Descriptive Analysis)  ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย ส ถิ ติ พื้ น ฐ า น
ประกอบการอธิบาย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และร้อยละ 
(Percentage) เพื่อใช้อธิบายลักษณะข้อมูลสภาพทั่วไปการ
เลี้ยงปลานิลในบ่อดิน และข้อมูลต้นทุนผลตอบแทน ตลอดจน
ปัญหาและอุปสรรคในการเลี้ยง โดยโปรแกรม Microsoft 
office 2010 

3. ผลการวิจัย
ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลในบ่อดิน 
เกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลในบ่อดินมีอายุเฉลี่ย 56.06 ปี 

เกษตรกรร้อยละ 43.75 จบการศึกษาระดับประถมศึกษา 
เกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลในบ่อดินท านาเป็นอาชีพหลัก โดยมี
รายได้จากการท านา คิดเป็นร้อยละ 53.77 ของรายได้ทั้งหมด
ของครัวเรือนต่อปี ในที่นี้ไม่ได้รวมรายได้จากการเลี้ยงปลานิล
ในบ่อดิน เกษตรกรเลี้ยงปลานิลในบ่อดินเพื่อการค้าเป็นอาชีพ
เสริม คิดเป็นร้อยละ 64.00 ส าหรับด้านแหล่งที่มาของเงินทุน
เพื่อใช้เลี้ยงปลานิลเพื่อการค้า เกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลร้อยละ 
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57.85 มีแหล่งเงินทุนเพื่อใช้ในการเลี้ยงปลานิลในบ่อดินจาก
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

สภาพทั่วไปการเลี้ยงปลานิลในบ่อดินของเกษตรกร 
เกษตรกรที่เลี้ยงปลานิลในบ่อดินมีพื้นที่ดินเป็นของตนเอง 

ซึ่งผู้เลี้ยงต้องได้รับอนุญาตจากชุมชนและจดทะเบียนเป็นผู้
เลี้ยงปลานิลในบ่อดินกับส านักงานประมง การเลี้ยงปลานิลใน
บ่อดิน มีการซื้อลูกปลาใบมะขามขนาด 0.25 กรัมต่อตัว มา
ปล่อยเลี้ยงในอัตราการปล่อยเฉลี่ย 3,543.25 ตัวต่อไร่ ขนาด
บ่อที่ใช้ในการเลี้ยงปลานิลในบ่อดิน ขนาด 1,600 ตารางเมตร 
(1 ไร่) ให้อาหารปลาวันละ 2 ครั้ง เช้า – เย็น ใช้ระยะเวลาใน
การเลี้ยง 6-7 เดือน ขนาดผลผลิตปลานิลเฉลี่ย 0.87 กิโลกรัม
ต่อตัว เลี้ยงปลานิลจ านวน 2 รอบต่อปี 

ต้นทุนและผลตอบแทนการเลี้ยงปลานิลในบ่อดิน 
การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนการเลี้ยงปลานิลในบ่อ

ดินของเกษตรกรในเขตอ าเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 
จ านวน 1 รอบการผลิต ระยะเวลาการผลิตต่อรอบเท่ากับ 6 
เดือน โดยการค านวณต้นทุนและผลตอบแทนการเลี้ยงปลานิล
ในบ่อดินขอน าเสนอต่อหนึ่งไร่ ผลการวิเคราะห์พบว่า ต้นทุนใน
การเลี้ยงปลานิลในบ่อดินทั้งหมดเฉลี่ย 81,679.51 บาทต่อไร่ 
เป็นต้นทุนผันแปรเท่ากับ 75,036.16 บาทต่อไร่ต่อรอบ คิดเป็น
ร้อยละ 91.87 ของต้นทุนทั้งหมด และเป็นต้นทุนคงที่เท่ากับ 
6,643.35 บาทต่อไร่ต่อรอบ คิดเป็นร้อยละ 8.13 ของต้นทุน
ทั้งหมด เมื่อพิจารณาประเภทต้นทุนที่เป็นเงินสดและไม่เป็นเงิน
สด พบว่า เกษตรกรมีต้นทุนการเลี้ยงปลานิลในบ่อดินเป็นเงิน
สดเท่ากับ 74,430.50 บาทต่อไร่ต่อรอบ โดยค่าอาหารปลาเป็น
สัดส่วนของต้นทุนที่มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 66.39 รองลงมา
เป็นค่าพันธุ์ปลา คิดเป็นร้อยละ 10.21 ส าหรับต้นทุนที่ไม่เป็น
เงินสดส่วนใหญ่เป็นค่าแรงงานในครัวเรือน ค่าเสื่อมราคาบ่อ 
และเสียโอกาสเงินลงทุน ส่วนค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์เป็นสัดส่วน
ที่น้อย  

ผลตอบแทนจากการเลี้ยงปลานิลในบ่อดินของเกษตรกร 
พบว่า ผลผลิตเฉลี่ยปลานิล 2,466.72 กิโลกรัมต่อไร่ต่อรอบ 
เกษตรกรขายปลานิลราคาเฉลี่ยต่อกิโลกรัม 59.31 บาท 
เกษตรกรมี รายได้ทั้ งหมดจากการขายปลานิ ล เท่ ากั บ 
146,301.16 บาทต่อไร่ต่อรอบ ก าไรสุทธิที่เกษตรกรได้รับ
เท่ากับ 64,621.65 บาทต่อไร่ต่อรอบ หรือเกษตรกรมีก าไร
เฉลี่ย 26.20 บาทต่อกิโลกรัม (ตารางที่ 1) 

4. อภิปรายผล
เกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลในจังหวัดสกลนครส่วนใหญ่มีอาชีพ

ท านาเป็นหลัก มีการเลี้ยงปลานิลเป็นอาชีพเสริม การเลี้ยงปลา
นิลในบ่อดิน [4] การเลี้ยงปลานิลในบ่อดินในเขตอ าเภอ
พรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร โดยการใช้ลูกปลาขนาด 0.25 

กรัมต่อตัว อัตราการปล่อยเฉลี่ย 3,543.25 ตัวต่อไร่ เลี้ยงนาน 
6 - 7 เดือน มีต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 33.11 บาทต่อกิโลกรัม 
ผลผลิตเฉลี่ย 2,466.72 กิโลกรัมต่อไร่ ก าไรสุทธิต่อกิโลกรัม 
26.20 บาท ในขณะที่ต้นทุนการผลิตปลานิลในบ่อดินเฉลี่ยทั้ง
ประเทศของทุกขนาดปลา (100 - 1,000 กรัม) อยู่ระหว่าง 
30 - 40 บาทต่อกิโลกรัม ผลผลิตเฉลี่ย 550 กิโลกรัมต่อไร่ 
ราคาขายปากบ่อเฉลี่ย 41.88 - 54.17 บาทต่อกิโลกรัม [5] 
การเลี้ยงปลานิลในบ่อดินมีพื้นที่การเลี้ยงกระจายทั่วทุกภาค
ของประเทศ [5,6] การผลิตปลานิลในบ่อดินบริเวณจังหวัด
ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ มีต้นทุนการเลี้ยงปลานิลใน
บ่อดินจ านวน 3,000 ตัวต่อไร่ต่อรุ่น จ านวน 17,246 บาท และ
ค่าอาหารปลาคิดเป็นร้อยละ 46.00 ของต้นทุนทั้งหมด ให้
ผลผลิตปลานิลแบบคละขนาดเฉลี่ย 694 กิโลกรัมต่อไร่ ต้นทุน
การผลิตต่อกิโลกรัมเฉลี่ย 24.87 บาท ราคาที่เกษตรกรขายได้
กิโลกรัมละ 42.50 บาท ก าไรสุทธิต่อกิโลกรัม 17.63 บาท [7] 
การเลี้ยงปลานิลในจังหวัดในภาคกลางและภาคตะวันตก มี
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 29.96 บาทต่อกิโลกรัม โดยสัดส่วนต้นทุน
ค่าอาหารปลาเป็นค่าใช้จ่ายที่มากที่สุด และมีก าไรสุทธิต่อ
กิโลกรัม 15.04 บาท [8] เช่นเดียวกันกับการเลี้ยงปลานิลในบ่อ
ดินจังหวัดนครปฐม ชลบุรี และราชบุรี ซึ่งมีต้นทุนทั้งหมดใน
การเลี้ยงปลานิลต่อกิโลกรัมเท่ากับ 35.80 บาท (เป็นต้นทุนเงิน
สด 20.95 บาท เป็นต้นทุนคงที่ 14.85 บาท) ราคาที่เกษตรกร
ขายได้ 41.47 บาทต่อกิโลกรัม เกษตรกรได้รับผลตอบแทนหรือ
รายได้สุทธิต่อกิโลกรัมเท่ากับ 5.57 บาท หากคิดผลตอบแทน
เทียบเฉพาะต้นทุนที่เป็นเงินสด ปรากฏว่า เกษตรกรผู้เลี้ยงปลา
นิลในบ่อดินมีรายได้เหนือต้นทุนเงินสดเท่ากับ 20.51 บาทต่อ
กิโลกรัม เกษตรกรผู้ เลี้ยงปลานิลในบ่อดินจะเป็นกลุ่มวัย
กลางคนที่มีประสบการณ์ในการเลี้ยงและมีความรู้พร้อมในการ
บริหารจัดการธุรกิจปลานิล [9] ปัญหาและอุปสรรคการเลี้ยง
ปลานิลในบ่อดินเพื่อการค้าของเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลในเขต 
อ าเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร พบว่า ปัญหาปลาตาย 
ปัญหาช่วงปริมาณน้ าน้อย น้ าจะเสียและขาดออกซิ เจน 
ปริมาณน้ าไม่เพียงพอและมีการแก้ไขปัญหาด้วยลดปริมาณการ
ให้อาหาร ลดปริมาณการปล่อยปลา หรือเกษตรกรบางราย
ถึงกับหยุดเลี้ยง 

5. สรุปผลการวิจัย
เกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลในบ่อดินในเขตอ าเภอพรรณา

นิคม จังหวัดสกลนครส่วนใหญ่เลี้ยงปลานิลในบ่อขนาด 1 ไร่ 
ปล่อยลูกปลาขนาดน้ าหนัก 0.25 กรัมต่อตัว เกษตรกรได้ผล
ผลิตเฉลี่ย 2,466.72 กิโลกรัมต่อไร่ต่อรอบ ใช้ระยะเวลาในการ
เลี้ยง 6 - 7 เดือน 

ต้นทุนในการเลี้ยงปลานิลในบ่อดินส่วนใหญ่เป็นต้นทุน
ค่าอาหารปลา คิดเป็นร้อยละ 66.39 ของต้นทุนทั้งหมด ต้นทุน
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ต่อกิโลกรัมเฉลี่ย 33.11 บาท ราคาขายเฉลี่ย 59.31 บาทต่อ
กิโลกรัม เกษตรกรมีก าไรสุทธิจากการเลี้ยงปลานิลในบ่อดิน
64,621.65 บาทต่อไร่ต่อรอบผลิต 

6. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลในบ่อดินในเขตอ าเภอ

พรรณานิคม จังหวัดสกลนครทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการ
ให้ข้อมูลที่ เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา และขอขอบคุณ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร ที่ให้ทุน
สนับสนุนทุนการวิจัยในครั้งนี้ 

ตารางท่ี 1 ต้นทุนและผลตอบแทนการเลี้ยงปลานิลในบ่อดิน ในเขต อ าเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 
รายการ เงินสด 

(บาท) 
ไม่เป็นเงินสด 

(บาท) 
รวม 

(บาท) 
ร้อยละ 

ต้นทุนผันแปร 
ค่าพันธุ์ปลา 8,338.89 - 8,338.89 10.21 
ค่าอาหารปลา 54,225.06 - 54,225.06 66.39 
ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 2,606.47 - 2,606.47 3.19 
ค่ายาและสารเคมี  1,173.08 - 1,173.08 1.44 
ค่ายารักษาโรค 1,871.88 - 1,871.88 2.29 
ค่าแรงงาน 2,272.22 - 2,272.22 2.78 
การซ่อมแซมบ่อและอุปกรณ์ 2,011.11 - 2,011.11 2.46 
ค่าเสียโอกาสเงินลงทุน - 2,537.45 2,537.45 3.11 

รวม 72,498.71 2,537.45 75,036.16 91.87 
ต้นทุนคงที่ 

ค่าดอกเบี้ยเงินกู้ 1,931.79 - 1931.79 2.37 
ค่าเสื่อมบ่อดิน - 3,893.84 3,893.84 4.77 
ค่าเสื่อมอุปกรณ์คงทน - 750.11 750.11 0.92 
ค่าเสียโอกาสเงินลงทุน - 67.61 67.61 0.08 

รวม 1,931.79 4,711.56 6,643.35 8.13 
ต้นทุนทั้งหมด 74,430.50 7,249.01 81,679.51 100.00 

อัตราการปล่อยเฉลี่ย (ตัวต่อไร่) 3,543.25 
อัตราการรอดเฉลี่ยต่อไร่ (ร้อยละ) 80.02 
ผลผลิตเฉลี่ย (กิโลกรัมต่อไร่ต่อรอบ) 2,466.72 
ราคาที่เกษตรกรขายได้ (บาทต่อกิโลกรัม) 59.31 
ต้นทุนการผลิต (บาทต่อกิโลกรัม) 33.11 
รายได้ทั้งหมด (บาทต่อไร่ต่อรอบ) 146,301.16 
ก าไรสุทธิ (บาทต่อไร่) 64,621.65 
ก าไรต่อกิโลกรัม (บาท) 26.20 
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ประสิทธิภาพของเชื้อราไตรโคเดอร์มา Trichoderma harzianum ต่อการเจริญเติบโตและ 
ผลผลิตของพริกชี้ฟ้า 

Efficiency of Tricoderma sp. on growth and yield of chilli  
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บทคัดย่อ 
การศึกษาประสิทธิภาพของเชื้อราไตรโคเดอร์มา (Trichoderma harzianum) ที่มีต่อการเจริญเติบโต และผลผลิตของ

พริกชี้ฟ้า วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (CRD) จ านวน 3 ซ้ า 5 ทรีตเมนต์ ประกอบด้วยทรีตเมนต์ที่ 1 Control (ไม่ใส่เชื้อรา 
T. harzianum) ทรีตเมนต์ที่ 2 ผสมเชื้อรา T. harzianum ในวัสดุปลูก อัตรา 25 กิโลกรัมต่อไร่ ทรีตเมนต์ที่ 3 ผสมเชื้อรา T. 
harzianum ในวัสดุปลูก อัตรา 25 กิโลกรัมต่อไร่ + ฉีดพ่นสารละลาย เชื้อรา T. harzianum ทุก 15 วัน ทรีตเมนต์ที่ 4 ผสมเชื้อ
รา T. harzianum ในวัสดุปลูก อัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ และทรีตเมนต์ที่ 5 ผสมเชื้อรา T. harzianum ในวัสดุปลูก อัตรา 50 
กิโลกรัมต่อไร่ + ฉีดพ่นสารละลาย เชื้อรา T. harzianum ทุก 15 วัน ผลการทดลองพบว่า การผสมเชื้อรา T. harzianum ในวัสดุ
ปลูกอัตรา 25 กิโลกรัมต่อไร่ และวิธีการผสมเชื้อรา T. harzianum ในวัสดุปลูกอัตรา 25 กิโลกรัมต่อไร่ ร่วมกับการฉีดพ่น
สารละลาย เชื้อรา T. harzianum ทุก 15 วัน มีประสิทธิภาพในการส่งเสริมการเจริญเติบโต ทางด้านความสูงของต้น ความยาว
ราก น้ าหนักต้นและน้ าหนักราก ซึ่งมีความแตกต่างทางสถิติกับการไม่ใส่เชื้อรา T. harzianum ในวัสดุปลูก (control) นอกจากนี้
การผสมเชื้อรา T. harzianum ทรีตเมนต์ที่ 2 (ผสมเชื้อรา T. harzianum ในวัสดุปลูก อัตรา 25 กิโลกรัมต่อไร่) มีประสิทธิภาพ
ในการเพิ่มผลผลิตพริกชี้ฟ้าซึ่งมีความแตกต่างทางสถิติ กับการไม่ใส่ (control) อย่างไรก็ตามการผสมเชื้อรา T. harzianum 
ร่วมกับการฉีดพ่น เชื้อรา T. harzianum ยังส่งผลให้คุณภาพของผลผลิตพริกชี้ฟ้า ทางด้านความยาวและเส้นผ่านศูนย์กลางของ
ผลสูงกว่าการไม่ใส่เชื้อรา T. harzianum ในวัสดุปลูกอีกด้วย  
ค ำหลัก: พริกชี้ฟ้า  ปุ๋ยชีวภาพ เชื้อราไตรโคเดอร์มา (Trichoderma harzianum)   

Abstract 
The experimental design of efficiency of Trichoderma harzianum on growth and yield of chilli using 

Completely Randomized Design (CRD) 3 replications, 5 treatments as follow: Treatment 1 Control (non-
treated with T. harzianum), Treatment 2 added  T. harzianum at 25 kg/rai, Treatment 3 added T. harzianum 
at 25 kg/rai + sprayed with T. harzianum every 15 days, Treatment 4 added T. harzianum at 50 kg/rai and 
Treatment 5 added T. harzianum at 50 kg/rai + sprayed with T. harzianum every 15 days. Results showed 
that addition of T. harzianum at 25 kg/rai and addition of T. harzianum at 25 kg/rai + sprayed with T. 
harzianum every 15 days affected to plant growth promotion such as plant height, root length, plant weight 
and root weight which were significantly different with control. Moreover, addition of T. harzianum at 25 
kg/rai affected to increasing yield, which was significantly different with control. However, addition T. 
harzianum in substrate and spraying with T. harzianum gave higher in quality of chilli such as fruit length and 
fruit diameter than control. 
Keywords: Chilli , Bio-fertilizer , Trichoderma harzianum .  

1. บทน า
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พริก (Chilli) เป็นพืชผักสวนครัวชนิดหนึ่งที่มีความ
จ าเป็นแทบขาดไม่ได้ส าหรับการประกอบอาหารหลายชนิด 
เนื่องจากให้รสเผ็ดท าให้เพิ่มรสชาติอาหารได้เป็นอย่างดี ซึ่งเป็น
พืชที่นิยมปลูกมากเป็นอันดับต้นๆ ทั้งปลูกเพื่อบริโภคเอง และ
ส่งจ าหน่ายในประเทศ และต่างประเทศ ปัจจุบันพบว่า มีการ
ปลูกพริกเป็นอาชีพในทุกภาคของประเทศไทยและสามารถท า
รายได้เป็นอย่างดีให้กับเกษตรกร ผลผลิตพริกของประเทศไทย
ใช้บริโภคเป็นพริกสดภายในประเทศประมาณ 87 เปอร์เซ็นต์
หรือประมาณ 530,000 ตัน ในปี พ.ศ. 2557 มีการส่งออกไป
ยังประเทศมาเลเซียและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียตนามแต่กลับ
พบว่าประเทศไทยยังมีการน าเข้าพริกแห้งจากสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนและเวียตนามในปริมาณและมูลค่าที่ค่อนข้างสูงใน
แ ต่ ล ะ ปี  [1] ทั้ ง นี้ เพ ร าะ ป ริ ม าณ ค ว าม ต้ อ งก า รพ ริ ก
ภายในประเทศเพื่อบริโภคสดและส่งโรงงานแปรรูปมีสูงมาก 
ในขณะที่ผลผลิตพริกต่อพื้นที่ต่ า มีการขาดแคลนพริกในบาง
ฤดูกาล คุณภาพของผลผลิตไม่ได้มาตรฐาน มีปัญหาดินขาด
ธาตุอาหาร และการเข้าท าลายของโรคและแมลง 

แม้ว่าพริกสามารถปลูกได้ตลอดปี แต่การผลิตพริกของ
เกษตรกรไทยกลับยังคงมีปัญหา เนื่องจากปริมาณและคุณภาพ
ผลผลิตพริกขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่ พันธุ์  สภาพอากาศ และ
ปัจจัยด้านดิน อย่างไรก็ดี คุณสมบัติของดินที่เหมาะสมในการ
ปลูกพริกคือ มีค่า pH เท่ากับ 6.0-7.0 ปริมาณอินทรียวัตถุไม่
น้อยกว่า 2-3 เปอร์เซ็นต์ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ 
35-60 ppm และ ปริมาณโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ 100-
120 ppm หากในดินมีธาตุอาหารน้อยกว่านี้ย่อมส่งผลกระทบ
ต่อผลผลิตพริกของเกษตรกรได้ ดังงานของวาสนา [2] พบว่า
ในดินที่มีธาตุอาหารเพียงพอท าให้พริกมีผลผลิตสูงได้ถึง 1,261 
กิโลกรัมต่อไร่เมื่อเทียบกับดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ าได้
ผลผลิตเพียง 804 กิโลกรัมต่อไร่ เกษตรกรจึงมีการใช้ปุ๋ยเคมี
เพื่อมุ่งเน้นเพิ่มผลผลิตสูงต่อพื้นที่ เมื่อพบโรคและแมลงมีการ
ใช้สารเคมีเป็นหลัก จึงท าให้ต้นทุนการผลิตสูง ซึ่งการใช้ปุ๋ยเคมี
และสารเคมีก าจัดโรคและแมลงศัตรูพืชต่อเนื่องเป็นเวลานาน

อาจส่งผลให้เกิดความไม่สมดุลของธาตุอาหารในดิน ดินมีความ
อุดมสมบูรณ์ต่ า นอกจากนี้สารเคมีที่ใช้อาจตกค้างทั้งในผลผลิต
และในสภาพแวดล้อม  

การใช้ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยชีวภาพและปุ๋ยอินทรีย์ในระบบการ
ปลูกพริกและพืชอื่นจึงถูกน ามาใช้ในระบบการผลิตพืชอินทรีย์
หรือพืชปลอดภัยเพิ่มมากขึ้นเพื่อรักษาความอุดมสมบูรณ์ของ
ดินเพิ่มมากขึ้น แต่ก็ยังคงพบการระบาดของโรคและแมลงที่
ส าคัญต่อการเจริญเติบโตของพริกอยู่ จากปัญหาดังกล่าวจึงมี
การควบคุมโรคโดยชีววิธีมากขึ้น  ส่วนใหญ่ ใช้ราปฏิปักษ์ 
(Antagonistic microorganism) โดยตรง เชื้อจุลินทรีย์ที่มี
ประโยชน์มาใช้ทั้งควบคุมโรคและส่งเสริมการเจริญของพืช โดย
พบว่า เชื้อรา Tricoderma sp. เป็นเชื้อราปฏิปักษ์ที่น าไปใช้
เป็นสารชีวภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมเชื้อราโรคพืช
ได้หลายชนิด  [3] นอกจากสามารถควบคุมโรคพืชโดยตรงแล้ว 
เชื้อรา Tricoderma sp. ยังสามารถส่งเสริมการเจริญเติบโต
และเพิ่ มผลผลิตของพื ชหลายชนิ ด  [4], [5] โดยเชื้ อ รา 
Tricoderma sp. จะด ารงชีพได้ดีและมีจ านวนเซลล์เพิ่มขึ้น
มากสัมพันธ์กับปริมาณอินทรียวัตถุในดินที่สูงขึ้น [6] สามารถ
ทนต่อสภาพดินกรดได้ดีและมีความทนทานต่อสภาวะที่มีการ
ใช้สารเคมีก าจัดวัชพืชและศัตรูพืชด้วย อีกทั้งยังมีผลท าให้ดินมี
ค่า pH เพิ่มขึ้นจาก 6.04 เป็น 7.12 ปริมาณธาตุอาหารหลักใน
ดินเพิ่มขึ้น ส่งเสริมการแปรสภาพหรือตรึงธาตุอาหารให้กับราก
พืช และรากพืชจะผลิตสารกลูโคส และกรดอินทรีย์ให้กับกลุ่ม
จุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ดังกล่าวด้วย [7], [8] จากปัญหาดังกล่าว
จึงมีการศึกษา เชื้อจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์มาใช้ทั้งควบคุมโรคได้
และสามารถส่ งเสริมการเจริญของพื ช โดยพบว่ าเชื้ อรา 
Trichoderma harzianum เป็นเชื้อราปฏิปักษ์ที่น าไปใช้เป็นสาร
ชีวภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพควบคุมเชื้อโรคพืชหลายชนิด [9] ดังนั้น
งาน วิ จั ยค รั้ งนี้ จึ งมุ่ ง เน้ น ศึ กษ าป ระ สิ ท ธิ ภ าพ เชื้ อ ร า 
Trichoderma harzianum ต่อการเจริญเติบโตและผลผลิต
ของพริกชี้ฟ้าในกระถางทดลองเพื่อเป็นแนวทางในการน าไป
ประยุกต์ใช้ต่อไป  

2. วิธีด าเนินการวิจัย
1) การวางแผนการทดลอง
การศึกษาประสิทธิภาพของเชื้อรา T. harzianum ที่มี

ต่อการเจริญเติบโต และผลผลิตของพริกชี้ฟ้า ท าการศึกษาใน
สภ าพ โร ง เรื อ น  ใน พื้ น ที่ ค ณ ะ เท ค โน โลยี ก า ร เก ษ ต ร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือน
กันยายน พ.ศ.2560 โดยวางแผนทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ 
(Completely Randomized Design : CRD) จ านวน  3 ซ้ า 
ปลูก 2 กระถางต่อซ้ า จ านวน 5 ทรีตเมนต์ ดังนี้ ทรีตเมนต์ที่ 1 
Control (ไม่ใส่เชื้อรา T. harzianum) ทรีตเมนต์ที่ 2 ผสมเชื้อ
รา T. harzianum ในวัสดุปลูก อัตรา 25 กก./ไร่ ทรีตเมนต์ที่ 
3 ผสมเชื้อรา T. harzianum ในวัสดุปลูก อัตรา 25 กก./ไร่ 

ฉีดพ่นสารละลาย เชื้อรา  T. harzianum ทุก 15 วัน ทรีต
เมนต์ที่ 4 ผสมเชื้อรา T. harzianum ในวัสดุปลูก อัตรา 50 
กก./ไร่ และทรีตเมนต์ที่ 5 ผสมเชื้อรา T. harzianum ในวัสดุ
ปลูก  อัตรา 50 กก./ไร่  +  ฉีดพ่ นสารละลาย เชื้ อรา  T. 
harzianum ทุก 15 วัน  

2) การเตรียมเชื้อราไตรโคเดอร์มา
น าหัวเชื้อไตรโคเดอร์มาชนิดผง (T. harzianum) ที่ผลิต

โดยภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยา
เขตก าแพงแสน นครปฐม มาเพาะเลี้ยงเชื้อราสดและขยายเชื้อใน
ปลายข้าวสุกตามกรรมวิธีของจิระเดชและวรรณวิไล [10] เมื่อเชื้อ
ราเป็นแล้วน ามาผสมกับปุ๋ยคอก (มูลโค) หมักไว้เป็นระยะเวลา 
15 วันจากนั้นจึงน าปุ๋ยที่ได้ไปผสมในวัสดุปลูกตามทรีตเมนต์ที่
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ก าหนด และเก็บรักษาเชื้อราไตรโคเดอร์มาสดที่ได้ใส่ตู้เย็น
ส าหรับทรีตเมนต์ที่มีการฉีดพ่นสารละลาย 

3) การเตรียมวัสดุปลูก
น าเอาวัสดุปลูกคือ ดินร่วน ขุยมะพร้าว ถ่านแกลบ ปุ๋ย

คอก (มูลโค) และแกลบดิบ อัตราส่วน 1:1:1:1:1 โดยปริมาตร 
ผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันโดยไม่ต้องหมัก สามารถน าไปใช้ในการ
ทดลองได้ทันที ท าการสุ่มเก็บตัวอย่างวัสดุปลูกก่อนและหลัง
การทดลองเพื่อวิเคราะห์สมบัติทางเคมี ได้แก่ ความเป็นกรด
เป็นด่างของดิน ค่าการน าไฟฟ้าของดิน ปริมาณอินทรียวัตถุใน
ดิน ความจุในการแลกเปลี่ยนไอออนในดิน ไนโตรเจนทั้งหมด 
ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ และโพแทสเซียมท่ีแลกเปลี่ยนได้ 

4) การปลูกและการดูแลรักษา
เพาะกล้าพริกในถาดเพาะ จากนั้นย้ายปลูกต้นกล้าพริก

ที่อายุ 30 วันลงในวัสดุปลูกที่บรรจุใส่กระถางพลาสติกขนาด 
12 นิ้วตามทรีตเมนต์ที่ก าหนด ดูแลโดยการให้น้ าที่พอดีกับ
ความต้องการของพืช ทุกทรีตเมนต์ดูแลและใส่ปุ๋ยเช่นเดียวกัน
คือ ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 30 กก./ไร่ เมื่ออายุ 25 วัน
หลังย้ายปลูกและปุ๋ยเคมีสูตร 13-13-21 อัตรา 30 กก./ไร่ 
ส าหรับทรีตเมนต์ที่มีการฉีดพ่นสารละลายเชื้อรา T. harzianum 
ในแปลงทุกๆ 15 วัน (โดยใช้เชื้อรา T. harzianum 1 กิโลกรัมต่อ
น้ า 50 ลิตร) ฉีดพ่นเวลาเย็นที่ไม่มีแสงแดด ดูแลและก าจัด
วัชพืชโดยวิธีการของเกษตรกรแต่ไม่ใช้สารเคมีก าจัดแมลง 
จากนั้นวัดผลการเจริญเติบโตด้านความสูงของล าต้น น้ าหนัก
สดต้น น้ าหนักแห้งต้น น้ าหนักสดราก น้ าหนักแห้งราก และ
ข้อมูลด้านผลผลิตของพริก  

5) การวิเคราะหผ์ลทางสถิติ
การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติ (analysis of 

Variance) ตามแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (CRD) และ
เปรียบ เที ยบค่ า เฉลี่ ยข้ อมู ล โดยวิ ธี  Duncan’s Multiple 
Range Test (DMRT) 

3. ผลการวิจัยและอภิปรายผล
1) คุณสมบัติทางเคมีของวัสดุปลูกก่อนการทดลอง
ผลการวิเคราะห์คุณสมบัติของวัสดุปลูกก่อนการปลูก

พริก พบว่า ค่าความเป็นกรด-ด่างของดิน (pH) เท่ากับ 5.29 
ค่าการน าไฟฟ้าของดิน (EC) เท่ากับ 0.049 dS/m ปริมาณ
อินทรียวัตถุในดิน (OM) เท่ากับ 0.35 เปอร์เซ็นต์ ค่าความจุใน
การแลก เปลี่ ยน ไอออนบวกในดิน  (CEC) เท่ ากั บ  3.12 
cmol+/kg ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดในดิน ( Total N) เท่ากับ 
0.016 เปอร์เซ็นต์ ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (Available P) 
เท่ ากับ  5.38 mg/kg และโพแทสเซี ยมที่ แลก เปลี่ ยน ได้ 
(Exchangable K) เท่ ากั บ  25.57 mg/kg  (Table 1) ต าม
เกณฑ์การประเมินคุณสมบัติของดินของกรมพัฒนาที่ดิน [11] 
พบว่า ดินที่ใช้ศึกษาเป็นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ ามาก มี

ความเป็นกรดจัด และเป็นดินที่ไม่เค็มจึงไม่กระทบต่อการ
เจริญเตบิโตของพืช  

Table 1 Preliminary data of some chemical 
properties of materials 

Parameters Values 
pH (soil:H2O; 1:5) 5.29 
EC (soil:H2O; 1:5) (dS/m) 0.049 
OM (%) 0.35 
CEC (cmol+/kg) 3.12 
Total N (%) 0.0167 
Total P (mg/kg) 15.50 
Total K (mg/kg) 153.55 
Available P (mg/kg) 5.38 
Exchangeable K (mg/kg) 25.57 

2) คุณสมบัติทางเคมีของวัสดุปลูกหลังการทดลอง
คุณสมบัติของดินหลังเก็บเกี่ยวผลผลิตพริกแสดงให้

เห็นว่าดินมีค่าความเป็นกรด-ด่างของดิน ค่าการน าไฟฟ้าปริมาณ
อินทรียวัตถุในดิน ค่าความจุในการแลกเปลี่ยนไอออนบวกในดิน 
ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดในดิน ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ และ
โพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ในทุกทรีตเมนต์ไม่มีความแตกต่าง
กันทางสถิติ แต่มีแนวโน้มว่าดินมีคุณสมบัติทางเคมีเพิ่มขึ้นทุกท
รีตเมนต์ นอกจากนี้ปริมาณฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมทัง้หมดใน
ดินมีความแตกต่างกันทางสถิติ โดยปริมาณฟอสฟอรัสทั้งหมดใน
ดิน พบว่า ทรีตเมนต์ที่ 4 (ผสมเชื้อรา T. harzianum ในวัสดุ
ปลูก อัตรา 50 กก./ไร่) และ ทรีตเมนต์ที่ 5 (ผสมเชื้อรา T. 
harzianum ในวัสดุปลูก อัตรา 50 กก./ไร่ + ฉีดพ่นสารละลาย 
เชื้อรา T. harzianum ทุก 15 วัน)ให้ค่าสูงที่สุดคือ 69.50 และ 
59.50 mg/kg ตามล าดับ ในขณะที่ปริมาณโพแทสเซียมทั้งหมดใน
ดิน พบว่า ทรีตเมนต์ที่ 2 (ผสมเชื้อรา T. harzianum ในวัสดุปลูก 
อัตรา 25 กก./ไร่) และ ทรีตเมนต์ที่ 3 (ผสมเชื้อรา T. harzianum 
ในวัสดุปลูก อัตรา 25 กก./ไร่ + ฉีดพ่นสารละลาย เชื้อรา T. 
harzianum ทุก 15 วัน) มีค่าสูงที่สุดคือ 153.55 และ 152.55 
mg/kg ตามล าดับ (Table 2) ในการทดลองครั้งนี้ปริมาณ
อินทรียวัตถุในดิน ปริมาณฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมทั้งหมด
ในดิน ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์หลังการทดลองมีการ
เปลี่ยนแปลงไปมากและมีปริมาณเพิ่มขึ้นในวัสดุปลูกอาจ
เนื่องจากการใส่ปุ๋ยคอก (มูลโค) ซึ่งเป็นปุ๋ยอินทรีย์มีการย่อยสลาย
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และปลดปล่อยธาตุอาหารไนโตรเจนและฟอสฟอรัสลงสู่ดินและมี
แนวโน้มในการรักษาระดับความอุดมสมบูรณ์ของดิน [12], [13] 
จากข้อมูลดังกล่าวยังพบว่า ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ใน
ดินที่วิเคราะห์ได้มีค่าใกล้เคียงกับปริมาณฟอสฟอรัสทั้งหมดใน
ดินซึ่งแสดงให้เห็นว่า พืชสามารถดูดใช้ธาตุฟอสฟอรัสที่เป็น
ประโยชน์ในดินได้จากปริมาณฟอสฟอรัสทั้งหมดในดิน ในขณะ
ที่ธาตุโพแทสเซียมมีมากแต่พืชสามารถดูดใช้ธาตุโพแทสเซียมที่

แลกเปลี่ยนได้จากปริมาณโพแทสเซียมทั้งหมดในดินได้เพียง 2-
3 เท่า สอดคล้องกับ Aryantha and Guest [14] รายงานว่า 
เชื้อราไตรโคเดอร์มามีความสามารถในการช่วยย่อยสลาย
อินทรีย์สารในดินรวมถึงสารประกอบฟอสฟอรัสให้อยู่ในรูปที่
เป็นประโยชน์ต่อพืช สามารถเจริญร่วมกับรากพืช อีกทั้งยังมีผล
ท าให้ดินมปีริมาณธาตุอาหารหลักในดินเพิ่มขึ้น [7], [8]

Table 2 Material properties after planting 
Treatment pH 

(soil:H2O; 1:5)
EC (dS/m) 

(soil:H2O; 1:5) 
OM 
(%) 

CEC 
(cmol+/kg) 

Total 
N (%) 

Total P 
(mg/kg) 

Total K 
(mg/kg) 

Available 
P (mg/kg) 

Exchangeable 
K (mg/kg) 

1 5.38 0.067 1.0 4.18 0.055 45.25c 100.77c 34.64 33.93 
2 5.99 0.065 1.1 4.75 0.060 57.25b 153.55a 42.63 40.32 
3 5.38 0.065 1.3 4.24 0.060 57.00b 152.55a 46.82 45.24 
4 5.41 0.074 1.5 4.54 0.062 69.50a 100.77c 44.38 44.74 
5 5.37 0.084 1.3 4.46 0.061 59.50ab 143.96b 42.60 43.40 

F-test ns ns ns ns ns * * ns ns 
CV. (%) 7.82 2.25 7.75 15.59 17.74 16.25 22.35 15.19 12.60 

Means within each column followed by the same letters are not significantly different by DMRT 
* = significant at P < 0.5 ; ns = not significant

3) ความสูงล าต้น
พบว่า ทรีตเมนต์ที่ต่างกันท าให้พริกมีความสูงล าต้นที่

อายุ 7 วันหลังย้ายปลูกไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ ส่วนต้น
พริกที่อายุ 14, 21, 28, 35 และ 42 วันหลังย้ายปลูก มีความ
สูงล าต้นแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ โดยทรีตเมนต์ที่ 3 
(ผสมเชื้อรา T. harzianum ในวัสดุปลูก อัตรา 25 กก./ไร่ + 
ฉีดพ่นสารละลาย เชื้อรา T. harzianum ทุก 15 วัน) ทรีต
เมนต์ที่ 2 (ผสมเชื้อรา T. harzianum ในวัสดุปลูก อัตรา 25 
กก./ไร่) มีความสูงมากที่สุด ในขณะที่ทรีตเมนต์ที่ 1 (Control 
ไม่ใส่เชื้อรา T. harzianum) มีความสูงของต้นพริกน้อยที่สุด 
(Table 3)  

ต้นพริกที่อายุ 42 วันหลังย้ายปลูก เมื่อได้รับทรีตเมนต์
ที่ต่างกัน ท าให้ต้นพริกมีความสูงแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง
ทางสถิติ โดยทรีตเมนต์ที่ 2 (ผสมเชื้อรา T. harzianum ใน
วัสดุปลูก อัตรา 25 กก./ไร่) ทรีตเมนต์ที่  3 (ผสมเชื้อรา T. 
harzianum ใน วั ส ดุ ป ลู ก  อั ต ร า  25 ก ก ./ ไร่  +  ฉี ด พ่ น

สารละลาย เชื้อรา T. harzianum ทุก 15 วัน) ต้นพริกมีความ
สูงมากที่สุด เท่ากับ 34.50 และ 33.45 เซนติเมตร ตามล าดับ 
ในขณะที่ทรีตเมนต์ที่ 5 (ผสมเชื้อรา T. harzianum ในวัสดุ
ปลูก  อัตรา 50 กก./ไร่  +  ฉีดพ่ นสารละลาย เชื้ อรา  T. 
harzianum ทุ ก  15 วัน ) ทรีต เมนต์ที่  4 (ผสม เชื้ อ รา  T. 
harzianum ในวัสดุปลูก อัตรา 50 กก./ไร่) และทรีตเมนต์ที่ 1 
(Control ไม่ ใส่ เชื้ อรา T. harzianum) ต้นพริกมีความสู ง 
เท่ ากับ  25.00, 24.47 และ 18.67 เซนติ เมตร ตามล าดับ 
(Figure 1) ซึ่งสอดคล้องกับ จิระเดช [15] กล่าวว่าเชื้อราไตรโค
เดอร์มาช่วยในการเจริญเติบโตของพืช เช่น ไม้ดอกไม้ประดับที่
ปลูกในกระถาง พืชผัก โดยช่วยเพิ่มขนาดความสูงและน้ าหนัก
ของต้น และงานของ วิพรพรรณ์ และคณะ [9] ที่พบว่า ต้น
แคนตาลูปที่ใส่เชื้อรา Trichoderma sp. รองก้นหลุมก่อนปลูก 
ต้นแคนตาลูปมีการเจริญเติบโตที่เพิ่มมากขึ้น มีล าต้นที่แข็งแรง
สมบูรณ์ส่งผลท าให้มีการเจริญเติบโตทางล าต้นมากที่สุด 

Table 3 Efficiency of Trichoderma harzianum on growth of chilli at different periods 

Treatment 
Height (cm) 

7 14 21 28 35 42 
(day after plant) 

1 7.83 7.55c 8.28c 9.67c 14.66c 18.67b

2 7.67 11.17ab 13.28ab 17.16ab 25.61ab 34.50a
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Means within each column followed by the same letters are not significantly different by DMRT 
* = significant at P < 0.5 ; ** = significant at P < 0.1 and  ns = not significant

Figure 1 Height of chilli at 42 days after planting 

4) ความสูงล าต้นและความยาวรากที่ระยะเก็บเกี่ยว
ผลผลิต 

จาก Figure 2 แสดงให้เห็นว่า ต้นพริกหลังเก็บเกี่ยว
ผลผลิตเป็นระยะเวลา 1 เดือน มีความสูงแตกต่างอย่างมี
นัยส าคัญยิ่ งทางสถิติ  โดยทรีตเมนต์ที่  2 (ผสมเชื้อรา  T. 
harzianum ในวัสดุปลูก อัตรา 25 กก./ไร่) และทรีตเมนต์ที่ 3 
(ผสมเชื้อรา T. harzianum ในวัสดุปลูก อัตรา 25 กก./ไร่ + 
ฉีดพ่นสารละลาย เชื้อรา T. harzianum ทุก 15 วัน) มีความสูง
ของต้นสูงที่สุด เท่ากับ 53.00 และ 49.28 เซนติเมตร ตามล าดับ 
ในขณะที่ทรีตเมนต์ที่ 5 (ผสมเชื้อรา T. harzianum ในวัสดุปลูก 
อัตรา 50 กก./ไร่ + ฉีดพ่นสารละลาย เชื้อรา T. harzianum ทุก 
15 วัน) ทรีตเมนต์ที่ 1 (Control ไม่ใส่เชื้อรา T. harzianum) 
และทรีตเมนต์ที่  4 (ผสมเชื้อรา T. harzianum ในวัสดุปลูก 
อัตรา 50 กก./ไร่) มีความสูงของต้นพริก เท่ากับ 42.72, 40.72 
และ 39.89 เซนติเมตร ตามล าดับ 

Figure 2 Height of chilli stem after harvest for a 
period of 1 month 

ความยาวรากหลังเก็บเกี่ยวผลผลิตเป็นระยะเวลา 1 
เดือน พบว่า รากพริกมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทาง
สถิติ โดยทรีตเมนต์ที่ 2 (ผสมเชื้อรา T. harzianum ในวัสดุ
ปลูก อัตรา 25 กก./ไร่) และทรีตเมนต์ที่  3 (ผสมเชื้อรา T. 
harzianum ในวัสดุปลูก อัตรา 25 กก./ไร่ + ฉีดพ่นสารละลาย 
เชื้ อรา T. harzianum ทุก 15 วัน) มีความยาวรากสูงที่ สุด 
เท่ากับ 35.50 และ 31.56 เซนติเมตรตามล าดับ ในขณะที่ทรีต
เมนต์ที่ 5 (ผสมเชื้อรา T. harzianum ในวัสดุปลูก อัตรา 50 
กก./ไร่ + ฉีดพ่นสารละลาย เชื้อรา T. harzianum ทุก 15 วัน) 
ทรีตเมนต์ที่ 1 (Control ไม่ใส่เชื้อรา T. harzianum) และทรีต
เมนต์ที ่4 (ผสมเชื้อรา T. harzianum ในวัสดุปลูกอัตรา 50 กก./
ไร่ ) มี ค วามยาวราก  เท่ า กั บ  28.78, 27.44 แ ล ะ  23.58 
เซนติเมตร ตามล าดับ (Figure 3) 

Figure 3 Chilli root length after harvest for a period 
of 1 month  

5) น้ าหนักผลผลิต
เก็บข้อมูลน้ าหนักผลผลิตรวมต่อต้น โดยชั่งน้ าหนัก

ผลผลิตพริกในระยะแก่เต็มที่ผลเริ่มเปลี่ยนเป็นสีแดง เป็น
ระยะเวลา 1 เดือน หลังจากเก็บผลผลิตครั้งแรก พบว่า พริกที่
ได้รับทรีตเมนต์ต่างกัน ท าให้น้ าหนักผลผลิตพริกสด มีความ
แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยทรีตเมนต์ที่ 2 (ผสมเชื้อ

3 8.50 12.44a 15.50a 18.55a 26.78a 33.45a

4 8.06 10.33b 11.28b 14.28abc 21.11abc 24.47b

5 8.61 10.45b 10.50bc 12.89bc 19.61bc 25.00b

F-test ns ** ** * * ** 
CV. (%) 6.00 8.89 13.22 17.83 16.12 15.92 
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รา T. harzianum ในวัสดุปลูก อัตรา 25 กก./ไร่) และทรีต
เมนต์ที่ 3 (ผสมเชื้อรา T. harzianum ในวัสดุปลูก อัตรา 25 
กก./ไร่ + ฉีดพ่นสารละลาย เชื้อรา T. harzianum ทุก 15 
วัน) มีน้ าหนักผลผลิตสดสูงที่สุด เท่ากับ 17.05 และ 8.96 กรัม
ต่อต้น ตามล าดับ ในขณะที่ทรีตเมนต์ที่  4 (ผสมเชื้อรา T. 
harzianum ในวัสดุปลูก อัตรา 50 กก./ไร่) ทรีตเมนต์ที่  5 
(ผสมเชื้อรา T. harzianum ในวัสดุปลูก อัตรา 50 กก./ไร่ + 
ฉีดพ่นสารละลาย เชื้อรา T. harzianum ทุก 15 วัน) และทรีต
เมนต์ที่ 1 (Control ไม่ใส่เชื้อรา T. harzianum) มีน้ าหนัก
ผ ล ผ ลิ ต ส ด  เท่ า กั บ  8.44, 2.37 แ ล ะ  2.12 ก รั ม ต่ อ ต้ น 
ตามล าดับ (Table 4) 

ข้อมูลน้ าหนักผลผลิตแห้ง พบว่า พริกที่ได้รับทรีตเมนต์
ต่างกัน ท าให้มีน้ าหนักผลผลิตพริกแห้งมีความแตกต่างอย่างมี
นั ยส าคัญ ทางสถิ ติ  โดยทรีต เมนต์ที่  2 (ผสม เชื้ อ รา  T. 
harzianum ในวัสดุปลูก อัตรา 25 กก./ไร่) มีน้ าหนักผลผลิต
แห้งสูงที่สุด เท่ากับ 3.10 กรัมต่อต้น รองลงมาคือ ทรีตเมนต์ที่ 
3 (ผสมเชื้อรา T. harzianum ในวัสดุปลูก อัตรา 25 กก./ไร่ + 
ฉีดพ่นสารละลาย เชื้อรา T. harzianum ทุก 15 วัน) ทรีต
เมนต์ที่ 4 (ผสมเชื้อรา T. harzianum ในวัสดุปลูก อัตรา 50 
กก./ไร่) และทรีตเมนต์ที่ 5 (ผสมเชื้อรา T. harzianum ใน
วัสดุปลูก อัตรา 50 กก./ไร่ + ฉีดพ่นสารละลาย เชื้อรา T. 
harzianum ทุก 15 วัน)คือ 2.00, 1.69 และ 0.53 กรัมต่อต้น 
ตามล าดับ ในขณะที่ทรีตเมนต์ที่ 1 (Control ไม่ใส่เชื้อรา T. 
harzianum) มีน้ าหนักผลผลิตแห้งต่ าที่สุด เท่ากับ 0.40 กรัม
ต่อต้น (Table 4) และจากรายงานของวิรัตน์ และคณะ [16] 
ยังพบว่า นอกจากนี้เชื้อราไตรโคเดอร์มาจะช่วยท าลายเชื้อรา
สาเหตุโรคพืชแล้วยังส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชด้วย เช่น 
ใช้คลุกวัสดุปลูกข้าวโพดหวาน มีผลท าให้มีน้ าหนักสดและ
น้ าหนักแห้งเพิ่มขึ้นเปรียบเทียบกับไม่ใช้ อีกทั้งยังช่วยส่งเสริม
การเจริญเติบโตของผักกาดหอม มะเขือเทศ และพริกไทย โดย
ผลผลิตเพิ่มมากถึง 300 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับไม่ใช้ [17], 
[18] ทั้ งนี้ เนื่องจากเชื้อราไตรโคเดอร์มาสร้างสารเร่งการ
เจริญเติบโตต่างๆ ได้ หรือสามารถสร้างสารไปกระตุ้นให้พืช
สร้างสารเร่งการเจริญเติบโตมากกว่าปกติ หรือไปขัดขวางหรือ
ท าลายจุลินทรีย์ต่างๆ ที่รบกวนระบบรากของพืช ท าให้ระบบ
รากพืชสมบูรณ์ แข็งแรง สามารถชอนไชและดูดซับธาตุอาหาร
ต่างๆ ในดินได้ด ี[18] 

Table 4 Efficiency of Tricoderma sp. on yield of chilli 
in the harvest period of 1 month 

Treatment Fresh weight (g) Dry weight (g) 
1 2.12b 0.40b

2 17.05a 3.10a

3 8.96ab 2.00ab

4 8.44b 1.69ab

5 2.37b 0.53b

F-test * * 
CV. (%) 57.82 62.01 

Means within each column followed by the same letters are 
not significantly different by DMRT 
* = significant at P < 0.5

6) ขนาดผล
ขนาดผลผลิตพริกทางด้านความยาวผลที่ได้รับทรีต

เมนต์ต่างกัน  พบว่า พริกมีความยาวผลแตกต่างอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ โดยความยาวผลพริกในทรีตเมนต์ที่ 2 (ผสม
เชื้อรา T. harzianum ในวัสดุปลูก อัตรา 25 กก./ไร่) มีความ
ยาวมากที่สุด เท่ากับ 3.93 เซนติเมตร รองลงมาคือ ทรีตเมนต์
ที ่3 (ผสมเชื้อรา T. harzianum ในวัสดุปลูก อัตรา 25 กก./ไร่ 
+ ฉีดพ่นสารละลาย เชื้อรา T. harzianum ทุก 15 วัน) ทรีต
เมนต์ที่ 4 (ผสมเชื้อรา T. harzianum ในวัสดุปลูก อัตรา 50 
กก./ไร่) และทรีตเมนต์ที่ 5 (ผสมเชื้อรา T. harzianum ใน
วัสดุปลูก อัตรา 50 กก./ไร่ + ฉีดพ่นสารละลาย เชื้อรา T. 
harzianum ทุ ก  15 วั น ) เท่ า กั บ  3.80, 3.74 แ ล ะ  3.22 
เซนติเมตร ตามล าดับ ในขณะที่ทรีตเมนต์ที่ 1 (Control ไม่ใส่
เชื้อรา T. harzianum) มีความยาวผลพริกต่ าที่สุดคือ เท่ากับ 
และ 28.30 มิลลิเมตร (Table 5)  

ส าหรับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของผลพริก พบว่า มี
ความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ โดยผลพริกในทรีต
เมนต์ที่ 2 (ผสมเชื้อรา T. harzianum ในวัสดุปลูก อัตรา 25 
กก./ไร่) มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางผลมากที่สุดคือ 7.62 
มิลลิ เมตร รองลงมาคือ  ทรีต เมนต์ที่  4 (ผสมเชื้ อรา  T. 
harzianum ในวัสดุปลูก อัตรา 50 กก./ไร่) ทรีตเมนต์ที่ 5 
(ผสมเชื้อรา T. harzianum ในวัสดุปลูก อัตรา 50 กก./ไร่ + 
ฉีดพ่นสารละลาย เชื้อรา T. harzianum ทุก 15 วัน) ทรีต
เมนต์ที่ 3 (ผสมเชื้อรา T. harzianum ในวัสดุปลูก อัตรา 25 
กก./ไร่ + ฉีดพ่นสารละลาย เชื้อรา T. harzianum ทุก 15 
วัน ) เท่ ากับ  7.24, 6.87 และ 6.77 มิลลิ เมตร ตามล าดับ 
ในขณะที่เส้นผ่านศูนย์กลางผลพริกที่น้อยที่สุดคือทรีตเมนต์ที่ 1 
(Control ไม่ใส่เชื้อรา T. harzianum) เท่ากับ 6.14 มิลลิเมตร 
(Table 5) 

การประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสกลนคร ครั้งที ่1

17 – 19 พฤษภาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

B-21



Table 5 Efficiency of Tricoderma sp. on productivity 
of chilli in the harvest period of 1 month 

Treatment Length of chilli 
(cm) 

Diameter 
(mm) 

1 2.83c 6.14c

2 3.93a 7.62a

3 3.80ab 6.77bc

4 3.74ab 7.24ab

5 3.22bc 6.87b

F-test * ** 
CV. (%) 9.51 5.23 

Means within each column followed by the same letters are 
not significantly different by DMRT 
* = significant at P < 0.5 , ** = significant at P > 0.1

4. สรุปผล
การผสมเชื้อรา T. Harzianum ในวัสดุปลูก ท าให้

สมบัติทางเคมีบางประการของวัสดุปลูกมีความแตกต่างกันและ
มีค่ าเพิ่ มขึ้นดีกว่าก่อนการทดลอง โดยการใส่ เชื้ อรา  T. 
Harzianum มีผลท าให้วัสดุปลูกมีค่าความเป็นกรด-ด่างของดิน 
ค่าการน าไฟฟ้า ค่าความจุในการแลกเปลี่ยนไอออนบวกในดิน 
ปริมาณ อินทรียวัตถุ  ป ริมาณ ไน โตรเจนทั้ งหมดในดิน 
ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ และโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ 
ในวัสดุปลูกสูงกว่าการไม่ใส่เชื้อรา T. Harzianum และยัง
พบว่า การผสมเชื้อรา  T. Harzianum ในวัสดุปลูกท าให้
ฟอสฟอรัสเป็นประโยชน์ต่อพืชได้มากขึ้นซึ่งมีค่าใกล้เคียงกับ
ปริมาณฟอสฟอรัสทั้งหมดในดิน ในขณะที่ โพแทสเซียมที่
แลกเปลี่ยนได้มีน้อยกว่าปริมาณโพแทสเซียมท้ังหมดในดิน 

การผสมเชื้อรา T. harzianum ในวัสดุปลูกอัตรา 25 
กก./ไร่ และวิธีการผสมเชื้อรา T. harzianum ในวัสดุปลูก 
อัตรา 25 กก./ไร่ + ฉีดพ่นสารละลาย เชื้อรา T. harzianum 
ทุก 15 วัน มีประสิทธิภาพในการส่งเสริมการเจริญเติบโตด้าน
ความสูงล าต้นดีที่สุดและมีความสูงไม่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม
การผสมเชื้อรา T. harzianum ในวัสดุปลูกอัตรา 25 กก./ไร่ 
ท าให้พริกชี้ฟ้ามีข้อมูลความยาวรากที่ระยะเก็บเกี่ยวผลผลิต 
น้ าหนักผลผลิตสด น้ าหนักผลผลิตแห้ง ความยาวและเส้นผ่าน
ศูนย์กลางของผลผลิตพริกดีที่สุดซึ่งจะเห็นว่าการผสมเชื้อรา T. 
harzianum ในวัสดุปลูกอัตรา 25 กก./ไร่ เพียงอย่างเดียว
สามารถส่งเสริมการสร้างการเจริญเติบโตและการแผ่ขยายราก
เพื่อหาธาตุอาหาร และส่งผลต่อประสิทธิภาพการผลิตพริกได้
ดีกว่าโดยอาจไม่จ าเป็นต้องฉีดพ่นอีก ซึ่งอาจให้สิ้นเปลือง
แรงงานและต้นทุนการผลิต 

5. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคาม ที่ให้การสนับสนุนเงินทุนวิจัยในครั้งนี้ และคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร ที่อ านวยความสะดวกในการท างานวิจัย
มาโดยตลอด  
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บทคัดย่อ 
นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามได้ด าเนินการจัดโครงการ

ขยายพันธุ์ไม้ดอก ไม้ผล ไม้ไร่อันเนื่องมาจากพระราชด าริเพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้ทางการเกษตรโดยสามารถเพาะปลูกพืช
ได้หลากหลายชนิดรวมถึงมะม่วงมหาชนกที่เกษตรกรเลือกด าเนินการเพาะปลูกและสามารถสร้างรายได้มาจนถึงปัจจุบัน ดังนั้น 
งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการผลิตและการตลาดมะม่วงมหาชนกในเขตพื้นที่บ้านหนองบัวชุม ต าบลหนองหิน อ าเภอ
หนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ จากการศึกษาพบว่า เกษตรกรให้ความเอาใจใส่ต่อการผลิตตั้งแต่การเตรียมต้นพันธุ์ การปลูก การ
ดูแลรักษา จนกระทั่งการเก็บเกี่ยวผลผลิต ภายใต้องค์ความรู้ที่ได้จากประสบการณ์และพื้นฐานความรู้เดิมที่ได้จากการเข้าร่วม
โครงการฯ เป็นแนวทางในการผลิต ขณะที่การตลาดมะม่วงมหาชนกสามารถจ าแนกได้เป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ การจ าหน่ายผ่านกลุ่ม
ผู้ปลูกมะม่วงมหาชนก บ้านหนองบัวชุม ต าบลหนองหิน อ าเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ และการจ าหน่ายด้วยตนเองให้แก่
พ่อค้าคนกลาง บริษัทเอกชน หรือผู้บริโภคโดยตรง อย่างไรก็ตาม ผลผลิตที่มีคุณภาพและผลิตจากแปลงที่ได้รับการรับรองเกษตรดี
ที่เหมาะสมจะสามารถจ าหน่ายผลผลิตได้ในราคาที่ค่อนข้างสูงซึ่งมีส่วนช่วยผลักดันให้เกษตรกรยังคงด าเนินการผลิตมะม่วง 
มหาชนกต่อไป 
ค ำหลัก: การเพาะปลูก, ผลผลิต, เกษตรดีที่เหมาะสม 

Abstract 
The Floral, Fruit Crops, and Field Crops Propagation Project were established in 1995 by Chiang Mai 

Rajabhat University and Rajabhat Maha Sarakham University to support farmers with agriculture knowledge 
included ‘Maha Chanok’ mango production that had been cultivated until now. Therefore, the objectives of 
this research were determined the production and the marketing of ‘Maha Chanok’ mango in Nong Bua Chum 
Village, Nong Hin Sub-districts, Nong Kung Si District, Kalasin Province area. The results showed that famers 
attentively cultivate mango until harvested with experiential learning and basic knowledge while the 
marketing can be classified into 2 aspects; 1) Indirect marketing with the Farmer Group and 2) Direct marketing. 
However, for reasonable return of an investment, farmers should produce mangoes under the Good 
Agricultural Practices (GAP). 
Keywords: Cultivation, Yield, Good Agricultural Practices (GAP) 
1. บทน า

จั ง ห วั ด ก า ฬ สิ น ธุ์ ตั้ ง อ ยู่ ต อ น ก ล า ง ข อ ง ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือ มีเนื้อที่ประมาณ 6946.746 ตาราง
กิโลเมตร หรือ ประมาณ 4,341,716 ไร่ และเนื่องจากจังหวัด
กาฬสินธุ์มีศักยภาพด้านคุณภาพดิน ปริมาณน้ าใต้ดิน และมี
แหล่งน้ าขนาดใหญ่จึงท าให้สินค้าในภาคการเกษตรของจังหวัด

มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยในปี  พ .ศ . 2557 จังหวัดกาฬสินธุ์มี
เศรษฐกิจภาคการเกษตรคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 26.6 ของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด ซึ่งเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 12.50 เมื่อ
เปรียบเทียบกับปี พ.ศ. 2556 โดยมีพืชเศรษฐกิจหลักที่ส าคัญ 
ได้แก่ ข้าว มันส าปะหลัง และอ้อยโรงงาน นอกจากนี้ จังหวัด
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กาฬสินธุ์ยังมีพืชทางเลือกอีกหนึ่งชนิดที่สร้างรายได้และเป็น
แหล่งผลิตที่ส าคัญนั่นคือ มะม่วงมหาชนก [1] 

มะม่ วงมหาชนกเกิดจากการผสมข้ ามพันธุ์ตาม
ธรรมชาติระหว่างมะม่วงพันธุ์หนังกลางวันของไทยและต้นแม่
มะม่วงพันธุ์ซันเซทจากประเทศอินเดีย โดยด าเนินการพัฒนา
พันธุ์ในเขตพื้นที่อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ส าหรับผล
มะม่วงมหาชนกมีรูปทรงขอบขนาน ผลสุกผิวสีเหลืองเข้มอม
แดง สีเด่นสะดุดตา และแตกต่างจากมะม่วงไทยสายพันธุ์อื่น 
ขนาดผลใหญ่ น้ าหนักประมาณ 280 - 380 กรัมต่อผล ผลผลิต
เฉลี่ย 250 ผลต่อต้น รสชาติผลดิบเปรี้ยว เมื่อสุกรสหวานอม 
เปรี้ยวเล็กน้อย มีกลิ่นหอมแรง ลักษณะเฉพาะพันธุ์ เนื้อสีส้ม
อมเหลืองจึงเหมาะแก่การบริโภคผลสด หรือน าไปแปรรูปเป็น
น้ ามะม่วงที่สีสวย มีกลิ่นและรสชาติดี สามารถปลูกได้ทั่วไป ถ้า
ได้รับแสงแดดและอุณหภูมิต่ า ประมาณ 15 องศาเซลเซียส 
ในช่วงผลแก่จะท าให้สีผิวผลสวย คือมีสีส้มแดงอมเหลืองจัด
มากเหมาะส าหรับการส่งออกจ าหน่ายต่างประเทศ [2, 3] 

ส าหรับการปลูกมะม่วงมหาชนกในจังหวัดกาฬสินธุ์พบ
ปลูกครั้งแรกปี พ.ศ. 2539 ในเขตพื้นที่บ้านหนองบัวชุม ต าบล
หนองหิน อ าเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์  โดยโครงการ
ขยายพันธุ์ไม้ดอก ไม้ผล ไม้ไร่อันเนื่องมาจากพระราชด าริที่
ด า เนิ นการโดยมหาวิทยาลั ย ราชภั ฏ เชี ยงใหม่ ร่ วมกับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  เมื่อปี  พ .ศ . 2538 โดย
โครงการฯ ได้สนับสนุนพันธุ์ไม้ผล เช่น มะม่วง (พันธุ์มหาชนก 
เพชรบ้านลาด หนองแซง ฯลฯ) มะนาว ล าไย ลิ้นจี่ ทับทิม 
ชมพู่ (พันธุ์ทับทิมจันทร์) ส้มโอ และพันธุ์ไม้ดอก เช่น แกลดิโอลัส 
(ซ่อนกลิ่นฝรั่ง) รวมถึงหญ้าแฝก เป็นต้น เพื่อเพาะปลูกในเขต
พื้นที่อ าเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ และอ าเภอนาเชือก 
จังหวัดมหาสารคาม ทดแทนการปลูกพืชไร่ เช่น มันส าปะหลัง
และอ้อย ทั้งยังมุ่งเน้นให้เกษตรกรท าการเกษตรแบบปลอด
สารพิษ โดยให้ความรู้ทางวิชาการทั้ งภาคบรรยายและ
ภาคปฏิบัติ รวมถึงเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีโอกาสเข้า
ศึกษาดูงานในแปลงไม้ผลหรือสวนเกษตรที่เกี่ยวข้องในเขต
พื้นที่ภาคเหนือเพื่อให้เกษตรกรพัฒนาตนเองอย่างมีพัฒนาการ
ที่มั่นคงและยั่งยืน ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ 

ในปี พ .ศ . 2558 ที่ผ่านมา จังหวัดกาฬสินธุ์มีพื้นที่
เพาะปลูกมะม่วงมหาชนกทั้งหมด 2,532 ไร่ โดยเป็นพื้นที่ที่
สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ 1,728 ไร่ ผลผลิตรวม 4,463.10 
ตัน หรือ ผลผลิตเฉลี่ย 2,698 กิโลกรัมต่อไร่ คิดเป็นมูลค่ารวม
กว่า 69.94 ล้านบาท โดยเขตอ าเภอที่มีพื้นที่เพาะปลูกมะม่วง
มหาชนกเพื่อการค้า เช่น อ าเภอหนองกุงศรี ห้วยเม็ก ท่าคันโท 
ร่องค า ยางตลาด และกมลาไสย เป็นต้น อย่างไรก็ตาม เขต
อ าเภอหนองกุงศรีถือเป็นแหล่งผลิตมะม่วงมหาชนกที่ส าคัญ
ของจังหวัด โดยผลผลิตที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานจะถูกส่งไป

จ าหน่ายยังต่างประเทศโดยประเทศคู่ค้าที่ส าคัญ  ได้แก่ 
ประเทศญี่ปุ่น จีน และเกาหลี รวมถึงจ าหน่ายภายในประเทศ
ด้วยเช่นกัน [1] 

ฉะนั้น ด้วยระยะเวลาการเพาะปลูกมะม่วงมหาชนกที่
ยาวนานกว่า 20 ปี ประกอบกับเกษตรกรบางรายสามารถ
จ าหน่ายมะม่วงมหาชนก โดยเฉพาะมะม่วงมหาชนกส่งออกที่มี
ราคาจ าหน่ายสูงจึงอาจเป็นแรงผลักดันให้เกษตรกรยังคง
เพาะปลูกหรือด าเนินการผลิตมะม่วงมหาชนกอย่างต่อเนื่อง 
ดังนั้น การวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการผลิตและ
การตลาดมะม่วงมหาชนกในเขตพื้นที่บ้านหนองบัวชุม ต าบล
หนองหิน อ าเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์  ซึ่งอาจเป็น
ต้นแบบการผลิตมะม่วงมหาชนกแก่เขตพื้นที่อื่นในล าดับต่อไป 

2. วิธีการด าเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการประยุกต์ใช้ Community Based 

Research (CBR) ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพด้วย
การสัมภาษณ์ผู้รู้ (Key informant: KI) โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์
กึ่ ง โ ค ร ง ส ร้ า ง  ( Semi-structured interviewing: SSI) 
สัมภาษณ์กลุ่มผู้น าเกษตรกร เพื่อศึกษาข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ
ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับมะม่วงมหาชนก การสนทนากลุ่ม (Focus 
group) ด้ ว ยก าร เลื อ ก ก ลุ่ ม ตั วอ ย่ า งแบ บ เจ าะจ งต าม
วัตถุประสงค์  (Purposive sampling) จ านวน 10 ราย ใช้
วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In - depth Interview) เพื่อศึกษา
วิธีการผลิตและการตลาดมะม่วงมหาชนกโดยน าข้อมูลที่ได้มา
วิเคราะห์ความสัมพันธ์แบบอุปนัย (Analytic induction) ด้วย
การตรวจสอบสามเส้า (Data triangulation) ข้อมูลส่วนใหญ่
เป็นข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative data) ส าหรับข้อมูลเชิง
ปริมาณน ามาวิเคราะห์ทางสถิติโดยใช้เป็นสถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive statistic) 

3. ผลการวิจัย
3.1 ข้อมูลการปลูกมะม่วงมหาชนกโดยทั่วไป 
จากการเข้าร่วมโครงการการขยายพันธุ์ไม้ดอก ไม้ผล 

ไม้ไร่ อันเนื่องมาจากพระราชด าริ โดยความร่วมมือระหว่าง
มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่กับมหาวิทยาลัยราชภัฏ -
มหาสารคาม เมื่อปี พ.ศ. 2538 ด้วยการน าเกษตรกรในเขต
อ าเภอหนองกุงศรีที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ จ านวน 29 ราย 
เข้ าศึ กษาดู งาน  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชี ยงใหม่และ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ก่อให้เกิดการสานต่องานของโครงการฯ 
อย่างต่อเนื่องโดยในปี พ.ศ. 2539 ได้รับงบประมาณช่วยเหลือ
จ านวนสามแสนบาทจากมูลนิธิชัยพัฒนาเพื่อจัดหาที่ดินส าหรับ
ด าเนินงาน จ านวน 30 ไร่ ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวอยู่ห่างจากเขื่อนล า
ปาวประมาณ 1 กิโลเมตร จากนั้นโครงการฯ ได้จัดสรรพื้นที่ให้
เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการฯ ดูแลรับผิดชอบ 1 คนต่อ 1 ไร่ 

การประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสกลนคร ครั้งที ่1

17 – 19 พฤษภาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

B-25



 

รวมทั้งสิ้น 29 ไร่ ส่วนอีก 1 ไร่ เป็นพื้นที่ส าหรับศูนย์การเรียนรู้
ของโครงการฯ เมื่อเกษตรกรได้รับการจัดสรรพื้นที่ส าหรับดูแล
แล้วทางโครงการฯ จึงได้จัดหาพันธุ์ไม้ชนิดต่างๆ ให้เกษตรกร
เพาะปลูก เช่น ลิ้นจี่ ล าไย ส้มโอ ทับทิม ชมพู่ และกล้วย เป็นต้น 
ซึ่ งส่วนใหญ่น าพันธุ์มาจากจังหวัดเชียงใหม่  ล าพูน หรือ
พิษณุโลก ส าหรับมะม่วงพันธุ์ที่ได้รับการสนับสนุน เช่น เพชร
บ้านลาด หนังกลางวัน เขียวเสวย และมหาชนก (น าพันธุ์มา
จากอ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน) เป็นต้น จากนั้นเกษตรกรผู้เข้าร่วม
โครงการฯ ได้เริ่มเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยการฝึกปฏิบัติ
จริงด้วยการดูแลรักษาพืชปลูกในพื้นที่ รับผิดชอบที่ ได้รับ
มอบหมาย ทั้งนี้หากเกษตรกรประสบปัญหาระหว่างการผลิต
ทางโครงการฯ โดยศูนย์การเรียนรู้ที่จัดตั้งขึ้นจะคอยให้ความ
ช่วยเหลือและค าแนะน าต่างๆ ระหว่างการเพาะปลูกและการ
ดูแลพืชในพื้นที่รับผิดชอบ จากนั้นไม่นานเกษตรกรจึงสามารถ
ขยายพันธุ์พืชที่ตนเองสนใจเพื่อเพาะปลูกในพื้นที่ท ากินของ
ตนเองได้ และในปีที่ 2-3 ของการดูแลพื้นที่เพาะปลูกพืชของ
โครงการฯ เกษตรกรได้เริ่มน าพันธุ์พืชที่ตนเองขยายพันธุ์ไว้
เพาะปลูกในพื้นที่ท ากินของตนเอง โดยส าหรับเกษตรกรในเขต
อ าเภอหนองกุงศรีนี้ ได้ เลือกที่ จะด าเนินการผลิตมะม่วง 
มหาชนก เนื่องจากมะม่วงพันธุ์มหาชนกสามารถเจริญเติบโตได้
ดีในพื้นที่เขตอ าเภอหนองกุงศรีเมื่อเปรียบเทียบกับพันธุ์พืชชนิด
อื่นหรือมะม่วงพันธุ์อื่นๆ รวมถึงสามารถปลูกได้ในพื้นที่ที่ดินมี
ความอุดมสมบูรณ์ต่ าและมีน้ าน้อย นอกจากนี้ ผลของมะม่วง
มหาชนกยังมีลักษณะเฉพาะตัวคือ ผิวอมแดง (แก้มแหม่ม) 
เปลือกหนา และกลิ่นที่มีเอกลักษณ์ซึ่งท าให้มะม่วงมหาชนก
แตกต่างจากมะม่วงพันธุ์อื่นอย่างชัดเจน 

การเริ่มปลูกมะม่ วงมหาชนกในพื้ นที่ ท ากินของ
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ เองถือเป็นอีกหนึ่งความหวังที่จะ
ช่วยสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวและทดแทนการผลิตพืชไร่ เช่น 
ข้าว มันส าปะหลัง และอ้อย ที่มีราคาตกต่ า แต่เมื่อเกษตรกร
สามารถผลิตมะม่วงมหาชนกได้แล้ว (ประมาณ ปี พ.ศ. 2542) 
กลับพบว่า ไม่สามารถจ าหน่ายมะม่วงมหาชนกได้เนื่องจากไม่มี
ลูกค้าเพราะในขณะนั้นมะม่วงมหาชนกยังไม่ได้เป็นที่รู้จักของ
ผู้บริโภคทั่วไปในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์หรือจังหวัดใกล้เคียง 
ดังนั้น เกษตรกรจึงได้เพียงแต่น าผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้แบ่งปัน
ให้ญาติพี่น้องหรือคนรู้จักเท่านั้น จากความไม่แน่นอนของตลาด
ส่งผลให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ เริ่มทบทวนการผลิต
มะม่วงมหาชนกอีกครั้งโดยบางรายได้เริ่มยกเลิกการผลิตไป
กล่าวคือ จากเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ 29 ราย ได้ยกเลิก
การผลิตไปกว่า 20 ราย อย่างไรก็ตาม ยังมีเกษตรกรบางรายที่
ยังคงด าเนินการผลิตต่อไปรวมถึงขยายพื้นที่เพาะปลูกเพิ่มขึ้น 
เช่น พ่อผ่อง จิตจักร ได้เพิ่มพื้นที่เพาะปลูกจาก 3 เป็น 5 ไร่ 
โดยให้เหตุผลว่า “การปลูกมะม่วงนั้นมันไม่เสียหายถึงแม้ไม่ได้
ขายแต่เราสามารถเก็บผลไว้กินได้ รวมถึงยึดการด าเนินงานของ

ในหลวงรัชการที่ 9 เป็นต้นแบบด้านความเพียรในการท างาน” 
จากนั้นในปีต่อมากลับพบว่า ผลผลิตมะม่วงมหาชนกเริ่ม
สามารถจ าหน่ายสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรได้โดยมีพ่อค้าจาก
จังหวัดราชบุรีเข้ามารับซื้อโดยตรง รวมถึงมีพ่อค้าคนกลางที่เข้า
มารับซื้อเพื่อส่งจ าหน่ายให้แก่บริษัทส่งออกมะม่วงแช่แข็งใน
เขตจังหวัดนครนายก 

เมื่อสามารถสร้างรายได้จากการจ าหน่ายมะม่วง 
มหาชนกเกษตรกรจึงเริ่มมีก าลังใจและด าเนินการผลิตมะม่วง
มหาชนกอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน โดยในปี พ.ศ. 2555 
เกษตรกรผู้ผลิตมะม่วงมหาชนกในเขตอ าเภอหนองกุงศรีได้
รวมกลุ่มกันในชื่อ “กลุ่มผู้ปลูกมะม่วงมหาชนก บ้านหนองบัวชุม 
ต าบลหนองหิน อ าเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์” เพื่อผลิต
มะม่วงมหาชนกจ าหน่ายและสร้างชื่อเสียงให้แก่จังหวัด
กาฬสินธุ์ในขณะนี้ โดยในอนาคตนอกจากเกษตรกรจะยังคง
ด าเนินการผลิตมะม่วงมหาชนกต่อไปและยังพบว่า เกษตรกร
บางรายได้ให้ความสนใจในการผลิตมะม่วงน้ าดอกไม้สีทองโดย
ได้เริ่มด าเนินการเพาะปลูกไปบ้างแล้วในเขตต าบลหนองหิน
เนื่องจากมะม่วงน้ าดอกไม้สีทองมีราคาจ าหน่ายค่อนข้างสูง 
โดยเฉพาะผลผลิตเพื่อการส่งออกต่างประเทศ 

3.2 การผลิตมะม่วงมหาชนก 
เกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงมหาชนกในเขตบ้านหนองบัวชุม 

ต าบลหนองหิน อ าเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ด าเนินการ
ผลิตมะม่วงมหาชนกได้ด้วยข้ันตอนต่างๆ ดังนี้ 

1. ระยะปลูก การปลูกมะม่วงมหาชนกในเขต
อ าเภอหนองกุงศรีใช้ระยะปลูก 8 - 9 x 8 - 9 เมตร ตาม
ความรู้ที่ได้รับเมื่อปี  พ.ศ. 2538 จากการเข้าร่วม โครงการ
ขยายพันธุ์ไม้ดอก ไม้ผล ไม้ไร่ อันเนื่องมาจากพระราชด าริ ที่
ผ่านมา อย่างไรก็ตาม การใช้ระยะปลูกดังกล่าวมีผลท าให้ได้
จ านวนต้นมะม่วงต่อไร่น้อย คือ 20 - 25 ต้นต่อไร่ ดังนั้น ใน
ปัจจุบันเกษตรกรจึงเลือกปลูกมะม่วงในระยะชิดคือ  6 x 6 
เมตร โดยสามารถปลูกมะม่วงได้ประมาณ 45 ต้นต่อไร่ ซึ่ง
หมายถึงผลผลิตที่สามารถเก็บเกี่ยวได้จะเพิ่มขึ้นแต่ต้อง
ตระหนักถึงการจัดการดูแลที่มากขึ้นเช่นเดียว เพราะการปลูก
พืชในระยะชิดทรงพุ่มของต้นไม้จะใกล้กันมากข้ึน (รูปที ่1) 
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รูปที่ 1 การปลูกมะม่วงระยะชิด (ระยะปลูก 6 x 6 เมตร) 

2. กิ่งพันธุ์ เกษตรผู้ปลูกมะม่วงมหาชนกส่วน
ใหญ่ใช้กิ่งพันธุ์ที่ได้จากการทาบกิ่งของต้นพันธุ์ดีที่ปลูกในเขต
อ าเภอหนองกุงศรีโดยเกษตรกรเป็นผู้ทาบกิ่งด้วยตนเองขณะที่
ต้นต่อที่ใช้นิยมใช้ต้นตอมะม่วงแก้ว หรือสั่งซื้อจากเกษตรกร
รายอื่น ในกรณีที่เริ่มเพาะปลูกมะม่วงมหาชนก ทั้งนี้ กิ่งพันธุ์
มะม่วงมหาชนกที่ใช้ปลูกในปัจจุบันถือเป็นต้นพันธุ์ดีที่ได้จาก
คัดเลือกโดยธรรมชาติ เนื่องจากเกษตรได้ทาบกิ่งพันธุ์จากต้น
พันธุ์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการขยายพันธุ์ไม้ดอก ไม้ผล 
ไม้ไร่ อันเนื่องมาจากพระราชด าริ ตั้งแต่ ป ีพ.ศ. 2538 นั่นเอง 

3. การเตรียมหลุมปลูกและการปลูก เนื่องจาก
มะม่วงมหาชนกเป็นไม้ยืนต้น ดังนั้น หลุมปลูกจึงมีขนาดใหญ่
คือ 50 x 50 x 50 เซนติเมตร โดยแบ่งดินชั้นบนผสมกับปุ๋ย
คอก อัตราประมาณ 1 กิโลกรัมต่อหลุม จากนั้นผสมให้เข้ากัน
แล้วกลบดินล่างให้เต็มหลุม ควรเตรียมหลุมปลูกก่อนปลูกจริง
ประมาณ 1 เดือน ส าหรับการปลูกควรปลูกในช่วงต้นฤดูฝนโดย
ย้ายต้น (กิ่งพันธุ์) ลงหลุมปลูกที่เตรียมไว้เท่ากับระดับผิวดิน
ปลูกจากนั้นคลุมด้วยฟางหรือหญ้าแห้งเพื่อช่วยรักษาความชุ่ม
ชื้นภายในหลุมปลูก หากฝนทิ้งช่วงต้องรดน้ าเพิ่ม 

4. การดูแลรักษา สามารถแบ่งช่วงการจัดการ
ดูแลมะม่วงมหาชนกเป็น 2 ระยะ ดังนี้ 

4.1 ระยะการเจริญเติบโตทางล าต้น
และใบ (หลังปลูก - 2 ปีหลังย้ายปลูก) การจัดการดูแลในช่วงนี้
สามารถปฏิบัติได้ง่ายเพียงแต่ต้องควบคุมดูแลให้ต้นมะม่วง
ได้รับน้ าอย่างเพียงพอและป้องกันการเข้าท าลายของแมลงกัด
กินยอดอ่อน โดยหลังการปลูกเกษตรกรจะคลุมหลุมปลูกด้วย
ฟางหรือหญ้าแห้งเพื่อควบคุมความชื้นและควบคุมวัชพืช 
นอกจากนี้ เพื่อให้ต้นมะม่วงสะสมอาหารอย่างเพียงพอจึงต้อง
เด็ดช่อดอกมะม่วงออกไม่ให้มะม่วงติดผล 

4.2 ระยะให้ผลผลิต (ต้ังแต่ 3 ปีขึ้นไป) 
หลังปีที่ 2 ของการย้ายปลูก เกษตรกรจะเริ่มปล่อยให้มะม่วง
ติดผล โดยจะเริ่มบ ารุงต้นมะม่วงด้วยปุ๋ยเคมีสูตร 15 - 15 - 15 
โรยรอบทรงพุ่ม ป้องกันและควบคุมการเข้าท าลายของแมลง
ปีกแข็งเมื่อเริ่มแตกใบอ่อนและมีใบเพสลาดจะฉีดพ่นด้วยน้ า
หมักชีวภาพ (หมักโดยเกษตรกรเอง) เพื่อเสริมความแข็งแรง
และเร่งการสะสมอาหารให้ต้นมะม่วง จากนั้น มะม่วงจะออก
ดอกและเริ่มติดผลที่พร้อมให้ผลผลิตในปีที่ 3 หลังการย้ายปลูก 
และเมื่อเก็บเกี่ยวผลมะม่วงแล้วเกษตรกรจะเริ่มตัดแต่งกิ่งและ
จัดทรงต้นมะม่วง โดยควบคุมความสูงของต้นมะม่วง และตัดกิ่ง
ที่ไม่เหมาะสม เช่น กิ่งกระโดง กิ่งที่มีโรค-แมลง เข้าท าลายทิ้ง 
เพื่อให้แสงส่องเข้าถึงภายในทรงต้นมะม่วงได้ซึ่งการตัดแต่งกิ่ง
นอกจากจะช่วยควบคุมโรค - แมลง แล้วยังช่วยเตรียมความ
พร้อมให้ต้นมะม่วงพร้อมออกดอกและให้ผลผลิตในฤดูต่อไป 

ทั้งนี้ ใบและกิ่งมะม่วงที่ถูกตัดทิ้งจะน ามาวางรอบทรงพุ่ม (รูปที่ 2) 
ที่โรยด้วยปุ๋ยเคมีสูตร 15 - 15 - 15 และเมื่อเข้าสู่ปีที่ 5 หลัง
การย้ายปลูก เกษตรกรจะเริ่มให้ฮอร์โมนทางดิน และฉีดพ่น
ด้วยสารควบคุมโรคและแมลงศัตรูพืชเมื่อมะม่วงเริ่มออกดอก
และติดผล ทั้งนี้หากมะม่วงให้ผลดกเกษตรกรจะค้ าต้นมะม่วง
เพื่อป้องกันกิ่งมะม่วงฉีกขาดและใช้ไม้กั้นระหว่างผลในกรณีที่
ผลมะม่วงอยู่ชิดกัน  ในฤดูกาลผลิตต่อๆ ไปเกษตรกรจะ
ด าเนินการดูแลรักษาต้นมะม่วงในลักษณะเช่นเดียวกันนี้ 

รูปที่ 2 ต้นมะม่วงที่มีทรงต้นโปร่งและเศษกิ่งมะม่วงมหาชนกที่
ผ่านการตัดแต่งแล้วจะถูกวางรอบต้นมะม่วง 

5. การเก็บเกี่ยวและการจัดการหลังการเก็บ
เกี่ยว เพื่อให้ ได้ผลิตผลที่มีคุณภาพมี เกณฑ์ประกอบการ
พิจารณาดัชนีการเก็บเกี่ยวผลมะม่วงมหาชนก เช่น ผลมีอายุ
ประมาณ  110 - 120 วันหลั งออกดอก ผลขึ้นไข ไหล่ เต็ม 
ผลจมน้ า และผิวสวย ไม่พบการเข้าท าลายของโรคและแมลง เป็น
ต้น เกษตรกรจะเก็บเกี่ยวโดยใช้กรรไกรตัดขั้วมะม่วงให้ยาวเพื่อ
ป้องกันไม่ให้ยางมะม่วงติดผิว และเมื่อถึงโรงคัดเกษตรกรจะตัด
ขั้วผลให้สั้นประมาณ 1 นิ้ว พร้อมเช็ดท าความสะอาดผลมะม่วง 
(รูปที่ 3) รอพ่อค้าคนกลางหรือเจ้าหน้าที่จากบริษัทคู่ค้ามา
คัดเลือกเพื่อจ าหน่ายเป็นผลสดในล าดับต่อไป 

ทั้งนี้จากการศึกษาพบว่า ในปี พ .ศ . 2559 - 
2560 เกษตรกรสามารถจ าหน่ายมะม่วงผลสดคุณภาพดีด้วย
ราคาที่แตกต่างกันทั้งในและนอก (เลื่อมฤด)ู ฤดูกาล ดังตารางที ่1 
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รูปที่ 3 หลังการเก็บเกี่ยวเกษตรกรจะเช็ดท าความสะอาดและ
ตัดข้ัวผลเพื่อรอจ าหน่าย 

ตารางที่ 1 ราคาจ าหน่ายมะม่วงผลสดระหว่างปี 2559 - 2560 
     ในเขตบ้านหนองบัวชุม ต าบลหนองหิน อ าเภอ 

      หนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ 

ขนาด (เบอร์) 
(กรัม/ผล) 

ราคาผลิตผล (บาท/กิโลกรัม) 
ในฤดู เลื่อมฤดู 

0 
(น้ าหนัก 250 - 350 กรัม/ผล) 

28 40 

1 
(น้ าหนัก 350 - 450 กรัม/ผล) 

18 25 

3.3 การผลิตมะม่วงมหาชนกเลื่อมฤดู 
แม้ว่าราคาจ าหน่ายมะม่วงมหาชนกนอกฤดูจะมีมูลค่า

สูงกว่าผลิตผลในฤดูกาลแต่เกษตรกรส่วนใหญ่เลือกที่จะผลิต
มะม่วงมหาชนกเลื่อมฤดูหรือผลิตเพื่อจ าหน่ายก่อนฤดูกาล
ประมาณ 1 - 2 เดือน โดยสาเหตุที่เกษตรกรไม่นิยมผลิตมะม่วง
นอกฤดูเนื่องจากช่วงที่มะม่วงติดผลตรงกับการเกิดพายุฤดูร้อน
ท าให้ผลมะม่วงหลุดร่วงไม่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ตรงตาม
เป้าหมายที่ตั้งไว้ ดังนั้นภายหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตเกษตรกร
จะบ ารุงต้นมะม่วงด้วยปุ๋ยเคมีสูตร 15 - 15 - 15 โดยโรยรอบ
ทรงพุ่ม อัตราการใส่ประมาณ 0.5 - 1 กิโลกรัมต่อต้น ส าหรับ
ต้นมะม่วงที่มีอายุ  5 - 6 ปีขึ้นไป (ควรท ามะม่วงเลื่อมฤดู
ส าหรับต้นมะม่วงที่มีอายุตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป) แล้วจึงตัดแต่งกิ่งต้น
มะม่วงโดยน ากิ่งและใบที่ตัดออกคลุมเมล็ดปุ๋ยที่โรยไว้รอบทรง
พุ่ม จากนั้นในช่วงปลายเดือนมิถุนายนจะเริ่มราดสารละลาย 

พาโคลบิวทราโซล (Paclobutrazol; PBZ) อัตราส่วนสาร 
พาโคลบิวทราโซล 300 กรัมต่อน้ า 3 ลิตรต่อต้น โดยราดห่าง
จากโคนต้นประมาณ 15 เซนติเมตร จากนั้นจึงป้องกันการเข้า
ท าลายของโรค - แมลง ด้วยสารเคมี พร้อมบ ารุงต้นด้วยการฉีด
พ่นปุ๋ยโมโนโพแทสเซียมฟอสเฟต (ปุ๋ยเกล็ด สูตร 0-52-34) ทาง
ใบทุกๆ 7 วัน ฉีดพ่นประมาณ 2 ครั้ง เพื่อเพิ่มการสร้างตาดอก 
หลังการราดสารละลายพาโคลบิวทราโซลประมาณ 60 - 70 
วัน จะเริ่มดึงดอก (ต้นเดือนกันยายน) โดยฉีดพ่นไธโอยูเรีย 
อัตรา 500 กรัม ผสมกับโปแตสเซียมไนเตรท (13-0-46) อัตรา 
2 กิโลกรัม ต่อน้ า 200 ลิตร ฉีดพ่น 2 ครั้ง ห่างกัน 7 วัน และ
ให้ปุ๋ยสูตร 15 - 15 - 15 อีกครั้งร่วมกับฉีดพ่นด้วยปุ๋ยเคมีชนิด
น้ าที่มีธาตุอาหารเสริมโบรอน (เช่น โบร่า อัตรา 30 ซีซีต่อน้ า 
20 ลิตร) ในช่วงเริ่มออกดอกหรือประมาณ 15 วันหลังดึงดอก 
(ช่วงเดือนตุลาคม) เพื่อขยายรังไข่ให้ดอกแข็งแรงสมบูรณ์ และ
ฉีดพ่นแคลเซียมโบรอนต่อด้วยอัตรา 100 ซีซี ต่อน้ า 200 ลิตร 
ทุกๆ 7 วัน 2 ครั้ง เพื่อช่วยขยายรังไข่  ยืดระยะผสมเกสร 
ขยายผล ป้องกันผลแตก ผลร่วง เนื่องจากช่วยให้ขั้วผลเหนียว 
พร้อมสร้างเปลือก เพิ่มขนาดผล และเร่งน้ าหนักผล จากนั้น
มะม่วงจะเริ่มติดผลเท่าหัวไม้ขีดไฟ หรือที่อายุประมาณ 30 วัน
หลังดึงดอก เมื่อมะม่วงติดผลขนาดเท่าปลายนิ้วก้อยต้อง
ป้องกันและควบคุมการเข้าท าลายของแมลงศัตรูพืชโดยฉีดพ่น
ด้วยเมโทมิล (methomyl) และฉีดพ่นอีกครั้งเมื่อผลมะม่วงมี
ขนาดเท่าไข่ไก่พร้อมฉีดพ่นสารเคมีป้องกันและควบคุมโรคที่
เกิดจากเชื้อรา ดูแลรักษาผลมะม่วงอย่างต่อเนื่องกระทั่ง
สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธุ์หรือใช้
เวลาประมาณ 5 เดือนหลังดึงดอก 

 ทั้งนี้ สามารถสรุปขั้นตอนการผลิตมะม่วงมหาชนกทั้ง
ในฤดูและเลื่อมฤดูได้ดังตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 ปฏิทินการผลิตมะม่วงมหาชนกทั้งในฤดูและเลื่อมฤดูของเกษตรกรในเขตพื้นที่ต าบลหนองหิน อ าเภอหนองกุงศรี 
       จังหวัดกาฬสินธุ์ 

การผลิตมะม่วงในฤดู เดือน การผลิตมะม่วงเลื่อมฤดู 
ป้องกันและควบคุมโรค - แมลง ม.ค. ป้องกันและควบคุมโรค - แมลง 
ป้องกันและควบคุมโรค - แมลง ก.พ. เก็บเกี่ยวผลผลิต 
ป้องกันและควบคุมโรค - แมลง มี.ค. เก็บเกี่ยวผลผลิต 

เก็บเกี่ยวผลผลิต เม.ย. เก็บเกี่ยวผลผลิต 
เก็บเกี่ยวผลผลิต พ.ค. พักต้น 
เก็บเกี่ยวผลผลิต มิ.ย. - ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15 - 15 - 15 

- ตัดแต่งกิ่ง 
- ราดสารพาโคลบิวทราโซล 

ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15 - 15 - 15 - 
ตัดแต่งกิ่ง -  

ก.ค. - ป้องกันและควบคุมโรค - แมลง 
- ฉีดพ่นด้วยปุ๋ยโมโนโพแทสเซียมฟอสเฟต สูตร 0-52-34 

ป้องกันและควบคุมโรค - แมลง ส.ค. ป้องกันและควบคุมโรค - แมลง 
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ป้องกันและควบคุมโรค - แมลง ก.ย. ดึงดอกด้วยไธโอยู เรียผสมกับ โปแตสเซียมไนเตรท 
(13 - 0 - 46) 

ป้องกันและควบคุมโรค - แมลง ต.ค. - ฉีดพ่นด้วย โบรอน หรือแคลเซียมโบรอน เมื่อมะม่วงเริ่ม
ออกดอกและติดผล 
- ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15 - 15 - 15 

ป้องกันและควบคุมโรค - แมลง พ.ย. ป้องกันและควบคุมโรค - แมลง 
ป้องกันและควบคุมโรค - แมลง ธ.ค. ป้องกันและควบคุมโรค - แมลง 

3.4 การตลาด 
จากการก่อตั้งกลุ่มผู้ปลูกมะม่วงมหาชนก บ้านหนองบัวชุม 

ต าบลหนองหิน อ าเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ เมื่อปี พ.ศ. 
2555 ที่ผ่านมา พบว่า ในปี พ.ศ. 2559 - 2560 มีเกษตรกรที่
สมัครเข้าเป็นสมาชิกกว่า 50 ราย โดยคาดการณ์ว่ามีพื้นที่
เพาะปลูกมะม่วงมหาชนกประมาณ 300 ไร่ และภายหลังการ
เก็บเกี่ยวผลผลิตเกษตรกรสามารถจ าหน่ายมะม่วงมหาชนกได้ 
2 ช่องทาง ดังนี้ 

1. จ าหน่ายผ่านกลุ่ม ภายหลังการเก็บเกี่ยว
เกษตรกรจะน าผลผลิตส่ งยั งกลุ่ มฯ  รอจ าหน่ ายให้ กับ
บริษัท เอกชนคู่ ค้ าส าคัญที่ส่ งออกมะม่วงมหาชนกไปยัง
ต่างประเทศ (เช่น ญี่ปุ่น) ในลักษณะผลสดหรือผลแช่แข็ง โดย
บริษัทจะส่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อมาคัดเลือกผลิตผลแล้วจะบรรจุ
ผลมะม่วงลงลังพลาสติกก าหนดให้ 1 ลัง บรรจุผลมะม่วงซ้อน
กัน 3 ชั้น และน้ าหนักไม่เกิน 25 กิโลกรัม (ไม่รวมน้ าหนักลัง
พลาสติกที่มีน้ าหนักประมาณ 3 กิโลกรัม) ทั้งนี้  บริษัทได้
ก าหนดคุณลักษณะของมะม่วงผลสดและมะม่วงแช่แข็ง ดังนี้ 

1.1 มะม่วงผลสด ผลมะม่วงที่จ าหน่าย
ในลักษณะผลสดต้องมีลักษณะผลที่สวยกล่าวคือ ผิวไม่มีต าหนิ 
เช่น ไม่พบการเข้าท าลายของโรคหรือแมลง ไม่มีรอยขีดข่วน
หรือรอยช้ า ไม่มีรอยน้ ายางมะม่วงติด เป็นต้น และผิวต้อง 
อมแดง (แก้มแหม่ม) ตามลักษณะประจ าพันธุ์ของมะม่วง 
มหาชนก ทั้งนี้ผลมะม่วงจะมีความแก่ประมาณ 90 เปอร์เซ็นต์ 
คือผลมะม่วงต้องจมน้ า เนื้อผลเริ่มมีสีเหลืองอ่อน และมีน้ าหนัก 
300 - 400 กรัมต่อผลเท่านั้น อย่างไรก็ตาม บริษัทจะรับซื้อ
ผลผลิตจากเกษตรกรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรดีที่
เหมาะสม หรือ GAP (Good Agricultural Practices) เท่านั้น 
โดยจะสุ่มเก็บตัวอย่างผลมะม่วงไปทดสอบในห้องปฏิบัติการ
ตรวจสอบสารเคมีที่ตกค้างเพื่อให้ตรงตามข้อก าหนดของ
ประเทศคู่ค้า ภายหลังการคัดเลือกมะม่วงผลสดทั้งหมดจะถูก
ส่งเข้ากรุงเทพฯ เพื่อควบคุมคุณภาพก่อนส่งออกไปยังประเทศ
คู่ค้าในล าดับต่อไป 

1.2 มะม่วงแช่แข็ง เป็นมะม่วงตัดแต่ง
พร้อมบริโภคที่ผ่านการแช่ เยือกแข็ง ดังนั้น  ผลมะม่วงที่
จ าหน่ายเพื่อผลิตเป็นมะม่วงแช่แข็งจึงมีคุณภาพด้อยกว่า

มะม่วงจ าหน่ายผลสดได้ กล่าวคือ ผิวของผลมะม่วงมีริ้วรอยได้ 
ผลมะม่วงมีความแก่ 90 เปอร์เซ็นต์หรือแก่จัด (ผิวเปลี่ยนเป็นสี
เหลือง) และผลมะม่วงมีน้ าหนักตั้งแต่ 300 กรัมต่อผลขึ้นไป 
ส าหรับการผลิตมะม่วงแช่แข็งนั้นผลผลิตมะม่วงมหาชนกจะถูก
ส่งไปยังจังหวัดเชียงใหม่เพื่อด าเนินการแช่เยือกแข็งต่อไป 

บริษั ทที่ รับซื้ อผลิตผลจะแจ้ งราคารับซื้ อ
ล่วงหน้าให้เกษตรกรทราบท าให้เกษตรกรสามารถวางแผนการ
ผลิตได้และภายหลังการรับซื้อประมาณ 2 สัปดาห์ เกษตรกรจะ
ได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทผ่านธนาคารตามจ านวนผลผลิตที่
บริษัทรับซื้อ 

นอกจากกลุ่มฯ จะเป็นตัวกลางส าหรับการรับ
ซื้อจากบริษัทส่งออกมะม่วงแล้ว ผลผลิตที่ล้นตลาดหรือสุก
เกินไปกลุ่มฯ จะด าเนินการแปรรูปมะม่วงมหาชนกเหล่านั้นเป็น
ผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น มะม่วงกวน ลูกอมมะม่วง และน้ ามะม่วง 
เป็นต้น นอกจากนี้ สมาชิกกลุ่มยังสามารถสร้างรายได้จากการ
จ าหน่ายต้นพันธุ์มะม่วงมหาชนกด้วยเช่นกัน 

2. จ าหน่ายด้วยตนเอง การจ าหน่ายผลมะม่วง
มหาชนกโดยเกษตรกรเป็นผู้จัดการด้วยตนเองสามารถจ าแนก
เป็น 3 รูปแบบใหญ่ๆ ดังนี้ 

2.1 การจ าหน่ายให้พ่อค้าคนกลางหรือ
พ่อค้าเร่ ผลผลิตมะม่วงมหาชนกที่ไม่ผ่านการรับซื้อจากบริษัท
หรือคุณภาพด้อยกว่าเกณฑ์ที่บริษัทก าหนด เกษตรกรจะ
จ าหน่ายให้กับพ่อค้าคนกลางที่รับซื้อมะม่วงเพื่อจ าหน่ายผลสด
ภายในประเทศ เช่น การตั้งร้านจ าหน่ายในตลาดนัด การเร่ขาย
ด้วยรถยนต์ภายในหมู่บ้าน เป็นต้น 

2.2 การจ าหน่ ายให้บริษั ทส่ งออก
มะม่วงมหาชนกโดยตรง ในกรณีที่เกษตรกรเป็นผู้ผลิตรายใหญ่
และสามารถผลิตมะม่วงมหาชนกที่มีคุณภาพสูงซึ่งเป็นที่ยอมรับ
ของบริษัทที่ เป็นคู่ค้ามายาวนานท าให้ เกษตรกรสามารถ
จ าหน่ายผลผลิตให้แก่บริษัทได้โดยตรง โดยบริษัทหรือพ่อค้าคน
กลาง (ชาวต่างชาติ) จะติดต่อเพื่อระบุจ านวนผลิตผลที่ต้องการ
แก่เกษตรกรโดยตรง 

2.3 การจ าหน่ายให้ผู้บริโภคโดยตรง 
(ค้าปลีก) เกษตรกรอาจจ าหน่ายผลผลิตให้ผู้บริโภคโดยตรงหาก
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มีผู้มาขอซื้อโดยที่สวนหรือที่บ้าน รวมถึงอาจตั้งร้านจ าหน่ายริม
ถนน 

นอกจากการจ าหน่ ายผลมะม่ วงแล้ วการ
ขยายพันธุ์มะม่วงมหาชนกเพื่ อจ าหน่ายต้นพันธุ์ดี ให้แก่
เกษตรกรหรือผู้สนใจทั้งในและนอกเขตอ าเภอหนองกุงศรียังมี
ส่วนช่วยสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรด้วยเช่นกัน 

ดังนั้น การตลาดมะม่วงมหาชนกในเขตบ้านหนองบัวชุม 
ต าบลหนองหิน อ าเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ สามารถ
สรุปได้ดังรูปที่ 4 

รูปที่ 4 การตลาดมะม่วงมหาชนกบ้านหนองบัวชุม ต าบลหนองหิน 
อ าเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ 

3.5 ต้นทุนการผลิตและผลตอบแทนของการผลิต
มะม่วงมหาชนก 

ต้นทุนการผลิตมะม่วงมหาชนกประกอบด้วยต้นทุน
หลายประเภท โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงแรกที่ด าเนินการ
เพาะปลูกที่ต้องใช้งบประมาณลงทุนในการจัดเตรียมพื้นที่ปลูก
และการซื้อต้นพันธุ์มะม่วงมหาชนกแต่เนื่องจากมะม่วงมหา -
ชนกเป็นพืชหลายฤดูท าให้การลงทุนด้านการเพาะปลูกมีขึ้น
เพียงหนึ่งครั้งแต่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้หลายสิบปีจึงเป็น
อีกหนึ่งสาเหตุที่ท าให้เกษตรกรหลายรายเลือกปลูกมะม่วงมหา-
ชนกทดแทนพืชไร่ เช่น อ้อย ข้าว หรือมันส าปะหลัง เป็นต้น 
ดังนั้น เพื่อศึกษาความคุ้มค่าต่อการเพาะปลูกมะม่วงมหาชนก
จึงได้ด าเนินการเปรียบเทียบต้นทุนการผลิตที่ส าคัญและ
ผลตอบแทนที่ได้รับจากการเพาะปลูกมะม่วงมหาชนกที่มีอายุ
พร้อมเก็บเกี่ยวผลผลิตหรือ ระหว่าง 4 - 5 ปี เป็นต้นไป โดยใช้
ข้อมูลจากการผลิตมะม่วงมหาชนกในปี  พ.ศ. 2559 - 2560 
เป็นพื้นฐานในการคาดการณ์และประมาณการต้นทุนพร้อม
ผลตอบแทนการผลิตพบว่า การผลิตมะม่วงมหาชนกในเขต
พื้นที่อ าเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ให้รายได้สุทธิ เท่ากับ 
91,800 บาทต่อไร่ โดยสามารถผลิตมะม่วงมหาชนกที่ตลาด
ต้องการได้สูงถึงร้อยละ 75 ของผลผลิตที่สามารถเก็บเกี่ยวได้

ทั้งหมด รวมถึงสามารถจ าหน่ายผลผลิตต่อหน่วยได้ในราคา
เท่ากับ 28 บาทต่อกิโลกรัม (ตารางที ่3) 
ตารางที่ 3  ประมาณการต้นทุนการผลิตและผลตอบแทนในปี 

      พ.ศ. 2559 - 2560 ของการผลิตมะม่วงมหาชนก 
              ในเขตบ้านหนองบัวชุม ต าบลหนองหิน อ าเภอ 

 หนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ 

หัวข้อ รายละเอียด 
(ก) จ านวนต้น (ต้น/ไร่) 45 

(ระยะปลูก 6 x 6 เมตร) 
(ข) ปุ๋ยเคม ี15 - 15 - 15 
(กระสอบ/ไร่) 

2.7 
(3 กิโลกรัม/ต้น) 

(ค) น้ าหนักผลผลิต (กิโลกรัม/ต้น) 100 
(ง) ผลผลิตที่ตลาดต้องการ 
(กิโลกรัม/ต้น) 

75 

(จ) ราคาจ าหน่าย (บาท/กิโลกรัม) 28 
(ฉ) รายรับ = (ก) x (ง) x (จ) (บาท/ไร่) 94,500 
(ช) รายจ่าย* = (ข) x 1,000** (บาท/ไร่) 2,700 
(ซ) รายได้สุทธ ิ= (ฉ) - (ช) 
(บาท/ไร่) 

91,800 

*คิดเฉพาะค่าใช้จ่ายในการซื้อปุ๋ยเคมีเท่านั้น
**ก าหนดราคาปุ๋ยเคมี 1,000 บาท/กระสอบ

4. อภิปรายผลการวิจัย
ตลอดระยะเวลากว่า 20 ปีที่ผ่านมา แสดงให้เห็นว่า

มะม่วงมหาชนกสามารถเพาะปลูกได้ในสภาพแวดล้อมและพื้นที่
เพาะปลูกในเขตบ้านหนองบัวชุม ต าบลหนองหิน จังหวัด
กาฬสินธุ์ นอกจากสภาพแวดล้อมแล้ววิธีการเพาะปลูกและการ
ดูแลรักษาได้เข้ามามีส่วนในการช่วยให้การผลิตมะม่วงมหาชนก
ประสบความส าเร็จโดยความรู้ดั งกล่าวเป็นที่แน่นอนว่า
เกษตรกรย่อมได้รับจากการเข้าร่วมโครงการฯ ประกอบกับ
ประสบการณ์ในการเพาะปลูกมะม่วงมหาชนกที่ยาวนานกว่า 
20 ปี จึงมีส่วนช่วยสร้างความองค์ความรู้ใหม่ที่เกิดจากการ
ประยุกต์ใช้เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการเพาะปลูก
มะม่วง ดังเห็นได้จากปัจจุบันเกษตรกรได้ปรับเปลี่ยนมาปลูก
มะม่วงระยะชิด (ระยะปลูก 6 x 6 เมตร) แทนการปลูกในระยะ 
8 - 9 x 8 - 9 เมตร ซึ่งผลจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวท าให้
เกษตรกรสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตต่อไร่ได้ค่อนข้างสูงซึ่งการ
ปลูกไม้ผลระยะชิดนิยมน ามาประยุกต์ใช้กับการเพาะปลูกไม้ผล
หลายชนิดเนื่องจากสามารถเพิ่มปริมาณและคุณภาพของ
ผลผลิตได้ เช่น มะม่วงน้ าดอกไม้สีทอง (ระยะปลูก 4 x 5 เมตร) 
[4] และล าไย (ระยะปลูก 2 - 5 x 2 - 5 เมตร) [5] เป็นต้น 
นอกจากการจัดระยะปลูกใหม่แล้วเกษตรกรได้ เล็ งเห็น
ความส าคัญของผิวมะม่วงที่ต้องอมแดงหรือเรียกว่า แก้มแหม่ม 
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ดังนั้น เกษตรกรจึงได้จัดการช่อผลด้วยการใช้ไม้ง่ามแยกผล
มะม่วงมหาชนกให้ห่างกันเพื่อให้มะม่วงมหาชนกมีผิวที่สวยงาม
ตรงตามความต้องการของตลาด จากการปรับเปลี่ยนหรือการ
สร้างองค์ความรู้ใหม่ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าเกษตรกรเป็นผู้มี
ความช านาญในการปลูกมะม่วงมหาชนก หรืออาจเรียกได้ว่า
เป็นการท าการเกษตรประณีตแบบก้าวหน้า (Advanced 
model) ที่เป็นรูปแบบการท าเกษตรโดยด าเนินการบนความรู้
พ้ืนฐานและประสบการณ์การเรียนรู้เป็นระยะเวลายาวนาน [6] 

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้านการตลาด
เกษตรกรควรด าเนินการผลิตภายใต้มาตรฐานเกษตรดีที่
เหมาะสมส าหรับมะม่วง (GAP มะม่วง) รวมถึงควรได้รับ
มาตรฐานการผลิตเกษตรดีที่ เหมาะสมส าหรับมะม่วงด้วย
เช่นกัน เพราะมาตรฐานดังกล่าวมีบทบาทท าให้เกษตรกร
สามารถจ าหน่ายมะม่วงมหาชนกแก่บริษัทเอกชนที่ส่งออก
มะม่วงมหาชนกได้ทั้งการจ าหน่ายผ่านกลุ่มหรือจ าหน่าย
โดยตรงด้วยตนเอง ปรียารัฐ และคณะ [7] รายงานว่า การผลิต
ชมพู่ ในเขตพื้นที่อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ให้ได้
คุณภาพตามระบบเกษตรดีที่เหมาะสมสามารถด าเนินการได้
ง่ายโดยด าเนินการตามข้อก าหนดของเกษตรดีที่เหมาะสมและ
เกษตรกรส่วนใหญ่ ร้อยละ 76.7 พร้อมที่ จะด าเนินการ
ปรับ เปลี่ ยน เพื่ อ ให้ ได้ รับการรับรองมาตรฐานดั งกล่ าว 
นอกจากนี้ เกษตรกรยังสามารถจ าหน่ายมะม่วงมหาชนกได้ทั้ง
ผลดิบหรือผลสุก เช่นเดียวกับ ชคัตตรัย และ เอกรัตน์ [8] ที่
รายงานว่า การตลาดของมะละกอพันธุ์ปลักไม้ลายและพันธุ์
แขกด าส่วนใหญ่แล้วจะจ าหน่ายในรูปผลสุกเพื่อบริโภคหรือส่ง
โรงงานแปรรูป ขณะที่พันธุ์แขกนวลจะจ าหน่ายในรูปผลดิบ
และใช้บริโภคโดยตรงเป็นหลัก ด้วยผู้ซื้อ 3 ระดับ ได้แก่ ระดับ
ท้องถิ่น ระดับจังหวัด และในเขตกรุงเทพฯ 

5. สรุปและข้อเสนอแนะ
การผลิตมะม่วงมหาชนกในเขตพื้นที่บ้านหนองบัวชุม 

ต าบลหนองหิน อ าเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ด าเนินการ
ภายใต้ความรู้พื้นฐานที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการฯ และ
องค์ความรู้ใหม่ที่ เกิดขึ้นจากประสบการณ์การเพาะปลูกที่
ยาวนานกว่า 20 ปี ขณะที่ มะม่วงมหาชนกสามารถจ าหน่ายได้
ทั้งผ่านกลุ่มฯ หรือจ าหน่ายผลผลิตด้วยตนเองโดยตรง โดย
คุณภาพของผลผลิตมีส่วนส าคัญที่ช่วยให้เกษตรกรจ าหน่าย
มะม่วงมหาชนกได้ในราคาที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ ในอนาคตควร
ด าเนินการศึกษาโดยวิเคราะห์ SWOT และวิเคราะห์ปัจจัยการ
ผลิตที่เกี่ยวข้องส าหรับการผลิตมะม่วงมหาชนกในเขตพื้นที่บ้าน
หนองบัวชุม ต าบลหนองหิน อ าเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์
เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถผลิตมะม่วงมหาชนกได้ทั้งด้าน
ปริมาณและด้านคุณภาพที่สูงข้ึน 

6. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามที่ ให้ 

การสนับสนุนงบประมาณ (งบประมาณแผ่นดินด้านการวิจัย 
ปีงบประมาณ 2559) ส าหรับการด าเนินการวิจัยในครั้งนี้ และ
ขอขอบคุณเกษตรกร ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนที่ให้
ข้อมูลและค าแนะน ากระทั่งงานวิจัยนี้ส าเร็จลงได้ด้วยดี 
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ผลของการท า osmopriming ในสารละลายชนิดต่างๆ ต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศลูกผสม 
Effects of osmopriming with Different chemical in hybrid tomato seed quality 
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บทคัดย่อ 
การทดลองนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกชนิดของสารเคมีที่เหมาะสมในการท า seed priming และการเปลี่ยนแปลง

คุณภาพเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศลูกผสมโดยวิธี osmopriming โดยการน าเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศ แช่ในสารละลายที่แตกต่างกัน 6 ชนิด 
เป็นเวลา 6 ชั่วโมง ภายใต้อุณหภูมิ 25 oC หลังจากนั้นลดความชื้นเมล็ดพันธุ์ลงให้มีค่าใกล้เคียงกับค่าความชื้นของเมล็ดก่อนแช่ใน
สารละลาย น ามาตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพเมล็ดพันธุ์ในลักษณะต่างๆ คือ ความงอก ความเร็วในการงอก ด าเนินการ
ทดลอง ณ ห้องปฏิบัติการ ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผลการทดลองจากการ
ตรวจสอบการงอกของเมล็ดพันธุ์ พบว่า เมล็ดที่น ามาท า osmopriming ด้วย Vitamin C ความเข้มข้น 200 mg/L ท าให้ความงอก
และความเร็วในการงอกของมะเขือเทศสูงที่สุดเมื่อเพาะในห้องปฏิบัติการและสภาพเรือนทดลอง  
ค ำหลัก: คุณภาพเมล็ดพันธุ,์ ชนิดมะเขือเทศ, การยกระดับเมล็ดพันธุ์     

Abstract 
The objective of this study was to select suitable types of chemicals for seed priming to investigate the 

effect of osmopriming techniques with chemicals on changes in quality of hybrid tomato seed. The tomato 
seeds were soaked in 6 different chemical solutions for hours at 25 oC. The primed seeds’ moisture content 
was then reduced close to their initial moisture content before the soaking. Germination and speed of 
germination were examined to see changes in seed quality. The experiment was conducted at Seed Quality 
Testing Laboratory, Department of Agriculture Technology, Faculty of Technology, Mahasarakam University, 
The results showed that primed seeds with Vitamin C 200 mg/L had the highest germination percentage and 
speed of germination under laboratory and greenhouse conditions.  
Keywords: Seed Quality, types of tomato, seed enhancement 

1. บทน า
เมล็ดพันธุ์ เป็นปัจจัยพื้นฐานที่ส าคัญในการก าหนด

ปริมาณและคุณภาพของผลผลิตทางการเกษตร ซ่ึงเมล็ดพันธุ์ที่
ดีต้องมีลักษณะตรงตามพันธุ์ มีความงอกสูง สะอาดปราศจาก
สิ่งเจือปนและปราศจากโรคและแมลง [1] ส าหรับประเทศไทย
มีอุตสาหกรรมผลิตเมล็ดพันธุ์พืชหลายชนิดรวมถึงเมล็ดพันธุ์
เมล็ดพันธุ์มะเขือเทศลูกผสม ซ่ึงถือเป็นเมล็ดพันธุ์ที่มีมูลค่าทาง
เศรษฐกิจของประเทศ โดยในปี 2559 มีปริมาณการส่งออกถึง 
49.46 ตัน คิดเป็นมูลค่า 754.74 ล้านบาท [2] แต่อย่างไรก็
ตามประเทศไทย ยังคงมีการน าเข้าเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศบาง
สายพันธุ์ จากต่างประเทศทุกปีคิดเป็นมูลค่าถึง 34.96 ล้าน
บาท [3] เนื่องมาจากเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศบางสายพันธุ์มีการ

เสื่อมคุณภาพค่อนข้างเร็ว ความแข็งแรงของเมล็ดต่ า อาจเป็น
ผลมาจากการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาที่เกิดภายในเมล็ด 
และการเก็บรักษาไว้ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม เช่น 
อุณหภูมิสูง ความชื้นสูง [4] จึงส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้ผลิต
และบริษัทผู้ส่งออก ท าให้เกิดอุปสรรคในการประกอบธุรกิจ
การค้าเมล็ดพันธุ์  สูญเสียรายได้ที่ควรได้รับ [5] ปัจจุบันมี
รายงานว่าการแช่เมล็ดในน้ าหรือสารเคมีบางชนิดที่อุณหภูมิ
และระยะเวลาที่เหมาะสมจากนั้นลดระดับความชื้นภายใน
เมล็ดให้เท่ากับความชื้นเริ่มต้นก่อนแช่ ก่อนน าไปปลูกหรือเก็บ
รักษา [6] เป็นวิธีหนึ่งที่สามารถใช้ในการปรับปรุงคุณภาพเมล็ด
พันธุ์ให้มีความงอกและความสม่ าเสมอในการงอกให้เพิ่มขึ้นได้ 
วิธีดังกล่าวเรียกว่า seed priming  [7] ได้มีหลายๆงานวิจัยที่
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ศึกษาเกี่ยวกับการปรับปรุงคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ โดยน าเมล็ด
แช่ในสารละลายต่างๆ เช่น ทดลองแช่เมล็ดมะเขือเทศใน
สารละลายวิตามินซี ท าให้ความงอกเพิ่มขึ้น 13.34 % ใน
ท านองเดียวกัน [8] ได้ใช้  KNO3 ทดลองแช่เมล็ดแตงเทศ 
พบว่าท าให้ความงอกเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ [9] การใช้ GA3 และ
ethephon มากระตุ้นการงอกเมล็ดมะแขว่น พบว่าเมล็ดที่แช่
ด้วย GA3 ethephon และน้ าอุ่นใช้เวลาในการงอกน้อยกว่าแช่
ด้วยน้ าเปล่า ทั้งนี้ในการเตรียมการงอกให้ประสบผลส าเร็จได้
นัน้มีหลายปัจจัยที่เกี่ยวข้อง เช่นเมล็ดพันธุ์พืชต่างชนิดจะมีการ
ตอบสนองสารเคมีที่แตกต่างกัน ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงสนใจศึกษา
การเปลี่ยนแปลงของคุณภาพเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศลูกผสมโดย
การท า seed priming ด้วยสารเคมีชนิดต่างกัน 

2. วิธีการศึกษา 
2.1 เมล็ดมะเขือเทศและสารเคมีที่ใช้ในการศึกษา 
ในการศึ กษาครั้ งนี้ ใช้ เมล็ ดมะเขือ เทศพั นธุ์ สี ดา          

ที่ มีความงอกเริ่มต้นที่  86 % (Figure 1) ส่วนสารเคมีที
น ามาใช้เพื่อการทดสอบ ได้แก่ KNO3,  H2O2,  GA3,  Vitamin C 
และ ethephon  

Figure 1 tomato seeds 

2.2 การท า osmoprimimg 
การท า osmopriming โดยการแช่เมล็ดพันธุ์มะเขือ

เทศในสารละลาย 6 กรรมวิธี คือ 1) น้ ากลั่น 2) KNO3 ความ
เข้มข้น 2 % 3) H2O2 ความเข้มข้น 2% 4) GA3 ความเข้มข้น 
500 ppm 5) Vitamin C ค ว าม เข้ ม ข้ น  200 mg/L แ ล ะ 
6) ethephon ความเข้มข้น 50 mg/L เป็นเวลา 6 ชั่วโมงที่
อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส [11] โดยการน าเมล็ดพันธุ์มะเขือ
เทศใส่ในบีกเกอร์ขนาด 100 มิลลิลิตร จากนั้นใส่สารละลายที่
เตรียมไว้ โดยให้เมล็ดพันธุ์จมอยู่ในสารละลาย ท าการทดลอง 
4 ซ้ า แล้วน าไปไว้ในตู้ควบคุมอุณหภูมิตามระยะเวลาที่ก าหนด 
เมื่อครบก าหนดเวลาน าเมล็ดพันธุ์ออกมาล้างด้วยน้ าเปล่าโดย
ล้างผ่านน้ าไหลเป็นเวลา 2 นาที หลังจากนั้นซับน้ าที่ผิวเมล็ด
และน าไปลดความชื้นด้วยการเป่าลมแห้งจนระดับความชื้นมีค่า

ใกล้เคียงกับค่าความชื้นของเมล็ดก่อนแช่ในสารละลาย มี
ความชื้นอยู่ระหว่าง 7-8 เปอร์เซ็นต์  แล้วน าไปตรวจสอบ
คุณภาพในลักษณะต่างๆ ได้แก่ ความงอก และ ความเร็วในการ
งอกทั้งในห้องปฏิบัติการและสภาพเรือนทดลอง  

โด ย ผู้ วิ จั ย ท า ก า ร ว า ง แ ผ น ก า ร ท ด ล อ ง แ บ บ 
Completely randomized design (CRD) ท าการทดสอบ
ความงอก 4 ซ้ า ๆ ละ 100 เมล็ด โดยวางเมล็ดบนกระดาษ
เพาะขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 เซนติเมตรที่ชื้นซึ่งซ้อนกันอยู่ 
2 ชั้น ในจานแก้ว (petri dish) แล้วปิดทับด้วยกระดาษเพาะ 1 
ชั้น จากนั้นน าไปไว้ในตู้เพาะที่ควบคุมอุณหภูมิไว้ที่ 25 องศา
เซลเซียส การประเมินความงอกหลังเพาะเมล็ดบันทึกข้อมูล
ตามตามวิธีมาตรฐานของ STA (2013) 

3. การบันทึกข้อมูล
ตรวจสอบคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ในลักษณะต่างๆ ได้แก่  

ความงอก และความเร็วในการงอกในห้อง ปฏิบัติการและใน
สภาพเรือนทดลอง ตามวิธีมาตรฐานของ [10] ISTA (2013) 
ด าเนินการทดลองที่ห้องปฏิบัติการ ตรวจสอบคุณภาพเมล็ด
พั นธุ์  และแปลงทดลองคณ ะเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

 3.1 ความงอกของเมล็ดพันธุ์ที่เพาะในห้องปฏิบัติการ  
สุ่มนับเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศ 100 เมล็ดต่อ ซ้ า จ านวน 4 ซ้ า 
วางบนกระดาษเพาะขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 เซนติเมตรที่
ชื้น ซึ่งซ้อนกันอยู่ 2 ชั้น ในจานแก้ว (petri dish) แล้วปิดทับ
ด้วยกระดาษเพาะ 1 ชั้น จากนั้นน าไปไว้ในตู้เพาะที่ควบคุม
อุณหภูมิไว้ที่ 20-30 องศาเซลเซียส การประเมินความงอกหลัง
เพาะ เมล็ดแบ่งเป็น 2 ช่วงเวลาคือ เมื่ออายุ 3 วัน นับทุกวัน
จนถึง 5 วันโดยนับจากเมล็ดที่มีความยาวของรากโผล่พ้นจาก
เมล็ด (radicle emergence)  ที่มีความยาว 5 มิลลิเมตร ส่วน
การประเมินความงอกหลังเพาะเมล็ดเมื่ออายุ 5 วัน นับทุกวัน
จนถึง 14 วัน (ISTA, 2013) โดยการตรวจนับต้นกล้าที่งอกปกติ 
(seed germination) (Figure 2) 

    Figure 2 Normal seedling in Laboratory 
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3.2 ความงอกของเมล็ดพันธุ์ที่ เพาะในเรือนทดลอง   
สุ่มนับเมล็ดมะเขือเทศ 100 เมล็ดต่อซ้ าเพาะลงในถาดเพาะที่มี
วัสดุพีทมอส (peat moss) ในสภาพเรือนทดลองให้น้ า 2 ครั้ง
ต่อวันและการประเมนิความงอกหลังเพาะเมล็ดแบ่งเป็น  2 
ช่วงเวลาคือ เมื่ออายุ 3 วัน นับทุกวันจนถึง 5 วัน โดยนับจาก
ต้นที่มีความสูงของส่วน hypocotyl โผล่พ้นวัสดุปลูกที่มีความ
สูง 2 มิลลิเมตร (hypocotyl emergence) ส่วนการประเมิน
ความงอกหลังเพาะเมล็ดเมื่ออายุ 5 วัน นับทุกวันจนถึง 14 วัน 
(ISTA, 2013) โดยการตรวจนับต้นกล้ าที่ งอกปกติ  (seed 
germination) (Figure 3) 

Figure 3 Normal seedling under field condition 
at 14 days after sowing 

 3.3 ความเร็วในการงอกของเมล็ด ค่าความเร็วในการ
งอกของเมล็ดที่ เพาะใน ห้องปฏิบัติการและในสภาพเรือน
ทดลอง สามารถ คำ  นวณ ได้จากสูตร 

ความเร็วใน
การงอก = 

∑ จ.น.ต้นกล้าปกติ 5 วันหลังเพาะ..+…จ.น.ต้นกล้า   
   ปกต ิ14 วันหลังเพาะ 

จ.น.วันที่ตรวจนับครั้งแรก (5 วัน) ......... จ.น.วันที่
ตรวจนับครั้งสุดท้าย (14 วัน) 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ความแตกต่างทางสถิติตามแผนการทดลอง 

Completely Randomized Design (CRD) เป รี ย บ เที ย บ
ค่าเฉลี่ยด้วยวิธีการDuncan,sMultiple Range Test (DMRT) 
โดยใช้โปรแกรมวิเคราะห์ทางสถิติส าเร็จรูป  

5. ผลการศึกษาและวิจารณ์ผล
จากการศึกษาการท า seed priming ด้วยสารเคมีชนิด

ต่างๆ คือ 1) KNO3 2ความเข้มข้น %  2) H2O2 ความเข้มข้น 
2% 3) GA3 ความเข้มข้น 500 ppm  4) Vitamin C ความ
เข้มข้น  200 mg/L และ  5) ethephon ความเข้มข้น  50 
mg/L ได้ผลการทดลองดังนี้ 

5.1 เปอร์เซ็นต์การงอกรากของเมล็ดพันธุ์เมื่อเพาะใน
สภาพห้องปฏิบัติการ  

หลังจากท า seed priming ในสารเคมีชนิดต่างๆ กับ
เมล็ดพันธุ์มะเขือเทศลูกผสม พบว่า เปอร์เซ็นต์การงอกรากมี
ความแตกต่างกันทางสถิติ โดยการท า seed priming ด้วย 
KNO3 ความ เข้มข้น  2% , GA3 ความ เข้ มข้น  500 ppm 
Vitamin C ความเข้มข้น 200 mg/L และ ethephon ความ
เข้มข้น 50 mg/L ตามล าดับ ท าให้เปอร์เซ็นต์การงอกราก
เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับเมล็ดพันธุ์ที่ไม่ได้ผ่านการท า seed 
priming ซึ่งมีเปอร์เซ็นต์ การงอกรากที่ 86 % และกรรมวิธีที่
ท าให้เมล็ด พันธ์มะเขือเทศลูกผสมมีเปอร์เซ็นต์การงอกรากสูง
ที่สุด คือ Vitamin C ความเข้มข้น 200 mg/L, ethephon 
ความเข้มข้น 50 mg/L ท าให้เปอร์เซ็นต์การงอกรากเพิ่มสูงสุด
ถึง 8 เปอร์เซ็นต์ (Table 1) 

5.2 เปอร์เซ็นต์ความงอกของเมล็ดพันธุ์เมื่อเพาะใน
สภาพห้องปฏิบัติการ 

หลังจากท า seed priming ร่วมกับสารเคมีชนิดต่างๆ 
กับเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศลูกผสม พบว่า เปอร์เซ็นต์ความงอก
ของเมล็ดไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ โดยการทำ   seed 

priming ในทุกกรรมวิธี ทำ  ให้เปอร์เซ็นต์ความงอกเพิ่มขึ้น

เมื่อเปรียบเทียบกับเมล็ดพันธุ์ที่ ไม่ ได้ผ่านการทำ   seed 
priming ซึ่งมี เปอร์เซ็นต์ความงอกที่  83 เปอร์เซ็นต์  และ
กรรมวิธีที่ทำ  ให้เมล็ดพันธุ์มะเขือเทศลูกผสมมีเปอร์เซ็นต์
ความงอกสูงที่สุดคือ Vitamin C ความเข้มข้น 200 mg/L และ
ท าให้เปอร์เซ็นต์ความงอกเพิ่มสูงสุดถึง 11 เปอร์เซ็นต์ (Table 
1)  

5.3 เปอร์เซ็นต์การงอกต้นของเมล็ดพันธุ์เมื่อเพาะใน
สภาพเรือนทดลอง 

หลังจากท า seed priming ร่วมกับสารเคมีชนิดต่างๆ 
กับเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศลูกผสม พบว่า เปอร์เซ็นต์การงอกต้นมี
ความแตกต่างกันทางสถิติ โดยการทำ   seed priming ด้วย 
น้ ากลั่น, KNO3 ความเข้มข้น 2% H2O2 ความเข้มข้น 2% GA3 
ความเข้มข้น 500 ppm Vitamin C ความเข้มข้น 200 mg/L 
และethephon ความเข้มข้น  50 mg/L ตามล าดับ ท าให้
เปอร์เซ็นต์การงอกต้นเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับเมล็ดพันธุ์ที่
ไม่ได้ผ่านการทำ   seed priming ซึ่งมีเปอร์เซ็นต์การงอกต้นที่ 

72 เปอร์เซ็นต์ และกรรมวิธีที่ทำ  ให้เมล็ดพันธุ์มะเขือเทศ
ลูกผสมมีเปอร์เซ็นต์การงอกต้นสูงที่สุด คือ GA3 ความเข้มข้น 
500 ppm และVitamin C ความเข้มข้น 200 mg/L และท าให้
เปอร์เซ็นต์การงอกต้นเพิ่มสูงสุดถึง 18 เปอร์เซ็นต ์ (Table 1) 

การประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสกลนคร ครั้งที ่1

17 – 19 พฤษภาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

B-34



5.4 เปอร์เซ็นต์ความงอกของเมล็ดพันธุ์เมื่อเพาะใน
สภาพเรือนทดลอง  

หลังจากทำ   seed priming ร่วมกับสารเคมีชนิด
ต่างๆ กับเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศลูกผสม พบว่าเปอร์เซ็นต์ความ
งอกมีความแตกต่างกันทางสถิติ โดยการทำ   seed priming 
ด้วย น้ ากลั่น KNO3 ความเข้มข้น 2% H2O2 ความเข้มข้น 2% 
GA3 ความเข้มข้น 500 ppm Vitamin Cความเข้มข้น  200 
mg/L และethephon ความเข้มข้น  50 mg/L ตามล าดับ 
ทำ  ให้เปอร์เซ็นต์ความงอกเพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับเมล็ด

พันธุ์ที่ไมได้ผ่านการทำ   seed priming ซึ่งมีเปอร์เซ็นต์ความ

งอกที่ 67 เปอร์เซ็นต์ และกรรมวิธีที่ทำ  ให้เมล็ดพันธุ์มะเขือ
เทศลูกผสมมีเปอร์เซ็นต์ความงอกสูงที่สุดคือ Vitamin C ความ
เข้มข้น 200 mg/L และ ethephon ความเข้มข้น 50 mg/L
ทำ  ให้เปอร์เซ็นต์การงอกรากเพิ่มสูงสุดถึง 20-22 เปอร์เซ็นต์ 
(Table1) 

5.5  ความเร็วในการงอกรากของเมล็ดพันธุ์เมื่อเพาะ
ในสภาพห้องปฏิบัติการ  

หลังจากท า seed priming ร่วมกับสารเคมีชนิดต่างๆ 
กับเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศลูกผสม พบว่า ความเร็วในการงอกราก
มีความแตกต่างกันทางสถิติ โดยการท า seed priming ด้วย 
KNO3 ค ว าม เข้ ม ข้ น  2 % H2O2 ค ว าม เข้ ม ข้ น  2% GA3       
ความเข้มข้น 500 ppm Vitamin C ความเข้มข้น 200 mg/L 
และethephon ความเข้มข้น 50 mg/L ตามล าดับ ทำ  ให้
ความเร็วการงอกต้นเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับเมล็ดพันธุ์ที่
ไม่ได้ผ่านการทำ   seed priming ซึ่งมีค่าเท่ากับ 14.63 และ

กรรมวิธีที่ทำ  ให้เมล็ดพันธุ์มะเขือเทศลูกผสมมีความเร็วการ  
งอกรากสูงที่สุด  คือ Vitamin C ความเข้มข้น  200 mg/L, 
ethephon ความเข้มข้น 50 mg/L และ KNO3 ความเข้มข้น 
2%,  (Table 2) 

5.6 ความเร็วในการงอกของเมล็ดพันธุ์เมื่อเพาะใน
สภาพห้องปฏิบัติการ 

 หลังจากท า Seed priming ร่วมกับสารเคมีชนิดต่างๆ 
กับเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศลูกผสม พบว่า ความเร็วในการงอกไม่มี
ความแตกต่างกันทางสถิติ โดยการท า seed priming ด้วย น้ า
กลั่น KNO3 ความเข้มข้น 2% H2O2 ความเข้มข้น 2% GA3 
ความเข้มข้น 500 ppm Vitamin C ความเข้มข้น 200 mg/L 
และethephon ความเข้มข้น 50 mg/L ตามล าดับ ทำ  ให้
ความเร็วการงอกต้นเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบ กับเมล็ดพันธุ์ที่
ไม่ได้ผ่านการทำ   seed priming ซึ่งมีค่าเท่ากับ 17.15 และ
กรรมวิธีที่ท าให้เมล็ดพันธุ์มะเขือเทศลูกผสมมีความเร็วในการ
งอกสูงที่สุดคือ GA3 ความเข้มข้น 500 ppm (Table 2)   

5.7  ความเร็วในการงอกต้นของเมล็ดพันธุ์เมื่อ
เพาะในสภาพเรือนทดลอง  

หลังจากท า seed priming ร่วมกับสารเคมี  ชนิด
ต่างๆ กับเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศลูกผสม พบว่า ความเร็วในการ 
งอกต้นมีความแตกต่างกันทางสถิติ โดยการท า seed priming 
ด้วย น้ ากลั่น  KNO3 ความเข้มข้น 2% H2O2 ความเข้มข้น 2% 
GA3 ความเข้มข้น 500 ppm Vitamin C ความเข้มข้น 200 
mg/L และethephon 50 mg/L ตามล าดับ ทำ  ให้ความเร็ว
การงอกต้นเพิ่มข้ึนเมื่อเปรียบเทียบกับเมล็ดพันธุ์ที่ไม่ได้ผ่านการ
ทำ   seed priming ซึ่งมีค่าเท่ากับ  14.15 และกรรมวิธี ที่

ทำ  ให้เมล็ดพันธุ์มะเขือเทศลูกผสมมีความเร็วในการงอกต้นสูง
ที่สุดคือ KNO3 ความเข้มข้น 2% รองลงมา GA3 ความเข้มข้น 
500 ppm Vitamin C ค ว า ม เข้ ม ข้ น  200 mg/L แ ล ะ
ethephon 50 mg/L ตามล าดับ (Table 2) 

  5.8 ความเร็วในการงอกของเมล็ดพันธุ์เมื่อเพาะใน
สภาพเรือนทดลอง  

หลังจากท า seed priming ร่วมกับสารเคมี ชนิดต่างๆ 
กับเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศลูกผสม พบว่า ความเร็วในการงอกมี
ความแตกต่างกันทางสถิติ โดย การทำ   seed priming ด้วย 
น้ ากลั่น  KNO3 ความเข้มข้น 2% H2O2 ความเข้มข้น 2% GA3 
ความเข้มข้น 500 ppm Vitamin C ความเข้มข้น 200 mg/L 
และethephon 50 mg/L ตามล าดับ  ทำ  ให้ เพิ่ มขึ้น เมื่ อ
เปรียบเทียบกับเมล็ดพันธุ์ที่ไม่ได้ผ่านการท า seed priming ซึ่ง
มีค่า เท่ากับ 13.22 และกรรมวิธีที่ท าให้เมล็ดพันธุ์มะเขือเทศ
ลูกผสมมีความเร็วในการงอกสูงที่สุดคือ ethephon 50 mg/L 
(Table 2) 

ทั้ งนี้ เนื่องจากวิตามินซี เป็นสารอินทรีย์ซึ่ งมีค วาม 
จำ  เป็นต่อกระบวนการเมตาบอลิซึมการเจริญเติบโตและเป็น
สารต้ านอนุ มู ล อิ ส ระซึ่ ง [12] ได้ อ ธิบ ายว่ าก ารป้ อ งกั น
สารอินทรีย์ท่ีจะถูกออกชิไดซ์ได้ง่ายโดยการใช้สารบางชนิด เช่น 
วิตามินซีและวิตามินอีจับกับอนุมูลอิสระแทนที่อนุมูลอิสระจะ
จับกับสารอนินทรีย์ภายในเซลล์เมล็ดจนทำ  ให้เกิดการเสีย
สภาพเป็นวิธีการหนึ่งที่ลดการเสื่อมคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ 
นอกจากนี้ [7] ได้ศึกษาผลของการกระตุ้นการงอกของเมล็ด
พันธุ์แตงกวาลูกผสมหลังผ่านการเร่งอายุเป็น เวลา 4 วัน แล้ว
นำ  มากระตุ้นการงอกด้วยสารละลายความเข้มข้น 200 mg/L 
พบว่าการกระตุ้นการงอกด้วยวิตามินซีท าให้ความงอกเพิ่มขึ้น 
และในปีต่อมา [13] ได้ศึกษาผลของการกระตุ้นการงอกของ
เมล็ดพันธุ์พริกหวานที่มีคุณภาพต่างกันโดย วิธีการท า seed 
priming พบว่าการกระตุ้นการงอกโดยใช้  Vitamin C และ
KNO3 ร่วมกับ KH2PO4 ท าให้ความงอกของเมล็ดพันธุ์ที่เพาะใน
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สภาพห้องปฏิบัติการ และในสภาพเรือนทดลอง ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ [14] ที่กล่าวไว้ว่าสารจิบเบอเรลลินสามารถ
ช่วยกระตุ้นการงอกของเมล็ดพืชได้เนื่องจากช่วยเพิ่มกิจกรรม
การท างานของเอนไซม์ เช่น แอลฟา และเบต้า อะไมเลส สาร
เอทีฟอนมีผลกระตุ้นการงอกของเมล็ดเช่นกันจากรายงานของ 
[9] เมล็ดพันธุ์ฟักขียวที่แช่ในสารละลายเอธีฟอน มีความเข้มข้น 
400 มิลลิกรัมต่อลิตรมีความงอกสูงที่สุด โดยสารเอทีฟอน
สามารถ เร่งการท างานของเอนไซม์แอลฟาอะไมเลส ออกมาท า
ให้เมล็ดงอกได้เร็วขึน้ 

6. สรุป
การศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพเมล็ดพันธุ์มะเขือ

เทศลูกผสมหลังจาการทำ   seed priming ด้วยสารเคมีชนิด
ต่างๆ พบว่า เมล็ดที่แช่ใน Vitamin C ความเข้มข้น 200 mg/L 
ท าให้ความงอกและความเร็วในการงอกของมะเขือเทศสูงที่สุด
เมื่อเพาะในห้องปฏิบัติการและสภาพเรือนทดลอง รองลงมาคือ 
แช่เมล็ดใน ethephon ความเข้มข้น 50 mg/L KNO3 ความ
เข้มข้น 2% และ GA3 ความเข้มข้น 500 ppm ตามล าดับ โดย
การท า seed priming ทำ  ให้ความงอกและความเร็วการงอก

เพิ่มข้ึนเมื่อเปรียบเทียบกับเมล็ดพันธุ์ที่ไม่ได้ผ่านการทำ   seed 
priming ในทุกกรรมวิธ ี
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Table 1 Effect of seed priming with different chemicals on radical emergence, hypocotyl emergence and 
seed germination when tested in laboratory and greenhouse. 

Treatment
Laboratory1/ Greenhouse1/ 

radical emergence 
(%) 

seed germination 
(%) 

hypocotyl emergence 
(%) 

seed germination 
(%) 

non treated (control) 86 b 83  72 d 67 d 
distilled water  90 ab  87  83 bcd 76 c 
KNO3 2 % 93 a 91  87 ab  85 ab  
H2O2 2%,  91 ab 87  76 cd 65 d 
GA3 500 ppm 92 a 89  90 a 86 b 
Vitamin C 200 mg/L 94 a 94  90 a 89 a 
ethephon 50 mg/L 94 a 93   81 c 87 a 

F- test * ns ** ** 
C.V. (%) 5.47 3.61 13.06 12.33 

ns, * ** : not significantly and  significantly different at P<0.5, P<0.01, respectively.  
1/Means within column followed by the same letter are not significantly different by DMRT at P < 0.05. 

Table 2 Effect of seed priming with different chemicals on speed of radicle emergence, speed of hypocotyl 
emergence and speed of germination when tested in laboratory and greenhouse. 

Treatment 
Laboratory1/ Greenhouse1/ 

Speed of radical 
emergence 

Seed of 
germination 

Speed of hypocotyl 
emergence 

seed of 
germination 

non treated (control) 14.63 b 17.15 14.15 b 13.22 b 
distilled water 15.86 b 17.20  17.00 ab 15.27 a 
KNO3 2 % 18.96 a 16.86 18.22 a 15.54 a 
H2O2 2%,  17.66 ab 17.23   16.51 ab 15.00 a 
GA3 500 ppm  18.37 a 17.73 17.89 a 15.33 a 
Vitamin C 200 mg/L 20.16 a 17.25 18.37 a 15.74 a 
ethephon 50 mg/L 19.33 a 17.54 18.66 a 16.17 a 

F- test * ns *   * 
C.V. (%) 5.21 3.74 7.03 9.31 

ns, * ** : not significantly and  significantly different at P<0.5, P<0.01, respectively.  
1/Means within column followed by the same letter are not significantly different by DMRT at P < 0.05. 
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แนวทางลดต้นทุนการเลี้ยงปลานิลแปลงเพศในกระชังของเกษตรกรในเขต อ าเภอพรรณานิคม  
จังหวัดสกลนคร 

The Method for Cost Reduction of Nile Tilapia Cages Culture in Phannanikom District, 
Sakon Nakhon Province. 

นราวุธ ระพันธ์ค า1,*, เรืองฤทธิ์  หาญมนตรี1, ชนกนันท์ ศรีลาพัฒน์1, ภรภัทร ไชยสมบัติ1, ลดัดาวลัย์ เลิศจันทึก1, 
และอนาวิล  พรหมเทพ2   

1 สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร 680 ถนนนิตโย ต าบลธาตุเชิงชุม อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 
2 สาขาวิชาการประมง มหาวิทยาลยัราชภัฏสกลนคร 680 ถนนนิตโย ต าบลธาตุเชิงชุม อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 

*ผู้ติดต่อ: rnarawut2@gmail.com

บทคัดย่อ 
ต้นทุนและผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ของเกษตรกรจากจ านวนกระชังที่เลี้ยงเฉลี่ย 15.40 กระชัง/ราย ผลผลิตรวม

เฉลี่ย 6,999.33 กก./ราย ราคาเฉลี่ยเท่ากับ 60.43 บาท/กก. ต้นทุนรวมทั้งหมดเท่ากับ 357,365.84 บาท/ครัวเรือน หรือ 
23,205.57 บาท/กระชัง จ าแนกเป็นต้นทุนผันแปร 331,850.79 บาท คิดเป็นร้อยละ 92.86 ของต้นทุนทั้งหมด ส่วนต้นทุนคงที่
เท่ากับ 25,515.05 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.14 ตามล าดับ ต้นทุนท่ีมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ค่าอาหารปลาขนาดใหญ่ ค่าอาหาร
ปลาขนาดเล็ก และค่าเสื่อมราคากระชัง-อุปกรณ์ ส่วนรายได้ พบว่า ครัวเรือนมีรายได้จากการเลี้ยงปลานิลเฉลี่ย 422,993.04 
บาท/ครัวเรือน หรือ 27,467.08 บาท/กระชัง เมื่อหักต้นทุนแล้วครัวเรือนมีก าไรสุทธิเท่ากับ 65,627.21 บาท/ครัวเรือน หรือ 
4,261.51 บาท/กระชัง จากผลการวิเคราะห์การลงทุน พบว่า มีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) เท่ากับ 370,618.05 บาท อัตรา
ผลตอบแทนภายใน (IRR) เท่ากับร้อยละ 72.36 ระยะคืนทุน (PB) เท่ากับ 1.38 ปี หรือ 1 ปี 4 เดือน อัตราก าไรจากการด าเนินงาน
เท่ากับ 0.18 ส าหรับแนวทางการลดต้นทุนมี 2 ข้อ ได้แก่ 1) ควรเลี้ยงมากกว่า 20 กระชังขึ้นไป 2) ควรใช้พันธุ์จิตรลดา 2 
เนื่องจากท าให้ต้นทุนต่ าที่สุด  
ค ำหลัก: แนวทาง, ต้นทุน, ปลานลิแปลงเพศ 

Abstract 
The economic cost and return of farmers from average 15.40 cages/ farmer caused an average yield 

was 6,999.33 kg/ farmer. An average price was 60.43 baht/kg. Total cost of this investment was 357,365.84 
baht/household or 23,205.57 baht/cage which consist of variable cost was 331,850.79 baht or 92.86 percent 
of total cost. Fixed costs was 25,515.05 baht or 7.14 percent, respectively. The primary cost were the cost of 
adult fish feed, fingerling feed and the maintenance of cage and other equipment, respectively. Benefit from 
Tilapia culture was 422,993.04 baht/household or 27,467.08 baht/cage, and a net profit was 65,627.21 
baht/household or 4,261.51 baht/cage. The result of the investment analysis showed that the Net Present 
Value (NPV) was 370,618.05 baht. The Internal Rate of Return (IRR) was 72.36 percent. Payback Period (PB) was 
1.38 year or 1 year and 4 mounts and Operating Income Margin was 0.18. The Method for Cost Reduction 
were 1) Fish farmers should produce tilapia at least 20 cages per household. 2) Farmers should be used the 
Chitralada 2 strain because of its provided the lowest cost. 
Keywords: The method, Cost, Nile Tilapia 
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1. บทน า
อาชีพการเลี้ ยงปลานิลเป็นอาชีพหนึ่ งที่ อยู่ คู่ กับ

เกษตรกรไทยมายาวนาน ในช่วง 6 เดือนแรกปี 2560 ประเทศ
ไทยมีการเพาะเลี้ยงปลานิล คิดเป็น 94.99 พันตัน เพิ่มขึ้นร้อย
ละ 4.70 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากช่วง
ต้นปีมีปริมาณน้ าในเขื่อนสูงกว่าในปีที่ผ่านมา และไม่เจอภัย
แล้งในช่วงต้นปีอย่างปีท่ีผ่านมา และปริมาณน้ าเพียงพอส าหรับ
การเลี้ยง โดยเกษตรกรสามารถขยายเนื้อที่เลี้ยง เพิ่มอัตรากา
ปล่อยปลา และเพิ่มรอบการเลี้ยงปลานิลได้มากขึ้น ส าหรับปี 
2560 นี้ คาดว่าจะมีปริมาณผลผลิตปลานิล 185.91 พันตัน 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.30 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา [1] ผลผลิตปลา
นิลส่วนใหญ่อยู่ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คิดเป็นร้อยละ 31 
รองลงมาคือ ภาคเหนือ คิดเป็นร้อยละ 22 ภาคตะวันออก คิด
เป็นร้อยละ 19 ภาคตะวันตก คิดเป็นร้อยละ 14 ภาคกลาง คิด
เป็นร้อยละ 8 และภาคใต้ คิดเป็นร้อยละ 6 ตามล าดับ [2] โดย
ในจังหวัดสกลนครมีพื้นที่เพาะเลี้ยงปลานิลจ านวน 6,924 ไร่ 
ผลผลิตจ านวน 1,482 ตัน และผลผลิตเฉลี่ย 214 กิโลกรัมต่อไร่ 
จังหวัดนครพนมมีพื้นที่เพาะเลี้ยงปลานิลจ านวน 3,956 ไร่ 
ผลผลิตจ านวน 1,760 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย 445 กิโลกรัมต่อไร่ [3] 
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงปลาในกระชังบ้านพอกใหญ่สามัคคี 
ต าบลพอกน้อย อ าเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร เป็นกลุ่มผู้
เลี้ยงปลานิลในกระชัง ในปัจจุบันมีสมาชิกจ านวน 30 ราย ที่ยัง
เลี้ยงปลานิลในกระชัง จากการสอบถามเบื้องต้นเกษตรกรยัง
ประสบกับปัญหาในเรื่องของต้นทุนการผลิตสูงขึ้น โดยเฉพาะ
ต้นทุนค่าอาหาร ซึ่งจัดเป็นต้นทุนการเลี้ยงมากท่ีสุด [4]   

2. วิธีด าเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่องแนวทางลดต้นทุนการเลี้ยงปลานิลแปลง

เพศในกระชังของเกษตรกรในเขต อ าเภอพรรณานิคม จังหวัด
สกลนคร มีวิธีด าเนินการวิจัย ดังนี้ 

2.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ เกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิล

แปลงเพศในกระชัง บ้านพอกใหญ่ ต าบลพอกน้อย อ าเภอ
พรรณานิคม จังหวัดสกลนคร จ านวน 30 ราย ซึ่งท าการ
สัมภาษณ์ทั้งหมดร้อยละ 100  

2.2 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยได้ก าหนดสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา 

(Descriptive Analysis) ประกอบด้วยสถิติพื้นฐาน
ประกอบการอธิบาย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าสูงสุด (Max) 
ค่าต่ าสุด (Min) จ านวน (Count) และร้อยละ (Percentage) 
การวิเคราะห์ทางด้านการเงิน ได้แก่ มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) 
อัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) ระยะคืนทุน (PB) 

3. ผลการศึกษา
3.1 สภาพทั่วไปของเกษตรกร 
สภาพทั่วไปของเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลแปลงเพศใน

กระชังในเขต บ้านพอกใหญ่ ต าบลพอกน้อย อ าเภอพรรณา
นิคม จังหวัดสกลนคร พบว่า ส่วนมากเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อย
ละ 73.33 สถานภาพสมรสแล้ว คิดเป็นร้อยละ 100.00 อายุ
เฉลี่ยเท่ากับ 52.40 ปี ระดับการศึกษาส่วนมากมีการศึกษาอยู่
ในระดับประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 73.33 เกษตรกรทุกราย
เป็นสมาชิกของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
คิดเป็นร้อยละ 100.00 และเป็นสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน คิดเป็น
ร้อยละ 43.33 จ านวนสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ยเท่ากับ 4.53 
รายต่อครัวเรือน ประสบการณ์ในการเลี้ยงปลานิลเฉลี่ยเท่ากับ 
8.30 ปี ความต่อเนื่องในการเลี้ยงต่อเนื่องทุกปี คิดเป็นร้อยละ 
100.00 การเริ่มประกอบอาชีพเลี้ยงปลานิลได้รับส่งเสริมจาก
เจ้าหน้าท่ีของรัฐ คิดเป็นร้อยละ 63.33 เหตุผลในการเลี้ยงปลา
นิลส่วนมากเลี้ยงเพื่อเป็นอาชีพเสริม คิดเป็นร้อยละ 90.00 การ
อนุบาลลูกปลาส่วนมากจะไม่มีการอนุบาลลูกปลา คิดเป็นร้อย
ละ 96.67 มีหนี้สินทุกราย คิดเป็นร้อยละ 100.00 โดยแหล่ง
ของหนี้สินจะกู้จาก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร คิดเป็นร้อยละ 100.00 จ านวนหนี้สินเฉลี่ยรวมต่อ
ครัวเรือนเท่ากับ 250,000.00 บาท  

3.2 สภาพทั่วไปด้านการผลิต 
จากการศึกษาสภาพท่ัวไปด้านการผลิต พบว่า ส่วนมาก

มีการวางแผนการผลิต คิดเป็นร้อยละ 83.33 และซื้อปลานิลรุน่
มาเลี้ยงให้โตเต็มที่แล้วจ าหน่ายทุกราย จ านวนกระชังที่เลี้ยง 
ส่วนมากจะอยู่ระหว่าง 11-15 กระชัง คิดเป็นร้อยละ 40.00 
เฉลี่ยเท่ากับ 15.40 กระชังต่อราย ขนาดกระชังที่ใช้มีขนาด 3 
เมตร x 3 เมตร x 3 เมตร (กว้าง x ยาว x สูง) พันธุ์ปลานิลที่
เลี้ยง ส่วนมากใช้พันธุจ์ิตรลดา 4 คิดเป็นร้อยละ 50.00 การพัก
ลูกปลาก่อนน ามาเลี้ยงส่วนมากจะไม่เคยพักเลย คิดเป็นร้อยละ 
63.33 การให้อาหารปลานิลเล็กเฉลี่ยเท่ากับ 2.50 ครั้ง/วัน 
ช่วงเวลาที่ให้อาหารจะให้ในช่วงเช้าและช่วงเย็น คิดเป็นร้อยละ 
100.00 ปริมาณการให้อาหารเฉลี่ย 10.27 กิโลกรัม/ครั้ง ส่วน
การให้อาหารปลาใหญ่เกษตรกรจะให้ 2 ครั้ง/วัน ช่วงเวลาที่ให้
อาหารจะเป็นเช้าและเย็น ปริมาณการให้อาหารเฉลี่ย 40.04 
กิโลกรัม/ครั้ง โรคและการป้องกัน พบว่า มีการเกิดโรคทั้งหมด 
100.00 ซึ่งปัญหาของโรคปลานิลที่พบ คือ โรคที่เกิดจากปรสิต
แล้วท าให้บริเวณผิวหนังเป็นแผลตกเลือด และมีเมือกมาก
ผิดปกติ การเกิดโรคมักเกิดขึ้นในฤดูฝน การแก้ไขโดยการแช่
ปลาในสารละลายฆ่าแมลงจ าพวกไตรคลอฟอนหรือดิพเทอร์
เรกซ์ และปรึกษาเจ้าหน้าที่ของกรมประมง 

3.3 การจัดการการตลาด 
จากการศึกษาการจัดการการตลาด พบว่า การขาย

ผลผลิตปลานิลจะเป็นการขายเป็นเงินสดทุกราย และจะมีผู้มา
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รับซื้อถึงกระชัง เนื่องจากเกษตรกรส่วนมากไม่มียานพาหนะ
เป็นของตนเอง การขายก็จะทยอยจับขายเรื่อย ๆ ส่วนมาก
ไม่ได้คัดขนาดของปลาที่ขายเพราะง่ายต่อการจับขาย ความ
ต้องการในการบริโภคปลานิลสูงสุดในรอบปีจะเป็นช่วงเดือน 
มกราคม, เมษายน และธันวาคม เพราะช่วงเทศกาลและมี
วันหยุดยาว ขนาดปลาที่จับขายโดยเฉลี่ย 0.89 กิโลกรัม/ตัว 
ราคาที่จ าหน่ายเฉลี่ย 60.43 บาท/กิโลกรัม การเปลี่ยนแปลง
สถานที่ จ าหน่ ายผลผลิตส่ วนมากจะ ไม่มี แนวคิ ดที่ จ ะ
เปลี่ยนแปลง คิดเป็นร้อยละ 63.33 การคัดปลานิลก่อนการ
จ าหน่ายส่วนมากไม่เคยคัดขนาด คิดเป็นร้อยละ 93.33 การ
ตรวจสอบราคาส่วนมากมีการตรวจสอบราคาก่อนการจ าหน่าย 
คิดเป็นร้อยละ 93.33 เกษตรกรมีการต่อรองราคาทุกราย และ
ส่วนมากต่อรองแล้วได้ราคาดีขึ้น คิดเป็นร้อยละ 66.67 ราคา
จ าหน่ายในขายส่งเฉลี่ย 60.60 บาท/กก. ขายปลีก 67.67 
บาท/กก. แหล่งจ าหน่ายส่วนมากจะมีพ่อค้าที่มารับซื้อซึ่งเป็น
เจ้าประจ า คิดเป็นร้อยละ 100.00 และส่วนมากเป็นการ
จ าหน่ายแบบให้กับพ่อค้าคนกลางท่ีมีการซื้อปัจจัยการผลิตและ
ขายผลผลิตให้แต่ไม่มีการท าสัญญากันอย่างเป็นทางการ คิด
เป็นร้อยละ 56.67 

3.4 การวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการลงทุน 
 จา ก ก า รศึ ก ษ า ต้ น ทุ น แ ล ะผ ล ต อบแ ทน ทา ง

เศรษฐศาสตร์ของเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลในกระชังบ้านพอก
ใหญ่จากจ านวนกระชังที่เลี้ยงเฉลี่ย 15.40 กระชัง/ครัวเรือน ได้
ผลผลิตรวมเฉลี่ย 6,999.33 กก./ครัวเรือน ราคาเฉลี่ยเท่ากับ 
60.43 บาท/กก. พบว่า ต้นทุนรวมทั้งหมดเท่ากับ 357,365.84 
บาท/ครัวเรือน หรือ 23,205.57 บาท/กระชัง จ าแนกเป็น
ต้นทุนผันแปร 331,850.79 บาท คิดเป็นร้อยละ 92.86 ของ
ต้นทุนท้ังหมด ส่วนต้นทุนคงที่เท่ากับ 25,515.05 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 7.14 ตามล าดับ ต้นทุนที่มากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ 
ค่าอาหารปลาขนาดใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 60.67 รองลงมา คือ 
ค่าอาหารปลาขนาดเล็ก คิดเป็นร้อยละ 16.33 และ ค่าพันธุ์ 
คิด เป็นร้อยละ 10.18 ตามล าดับ ส าหรับรายได้  พบว่า 
ครัวเรือนมีรายได้จากการเลี้ยงปลานิลเฉลี่ย 422,993.04 บาท/
ครัวเรือน หรือ 27,467.08 บาท/กระชัง เมื่อหักต้นทุนแล้ว
ครัวเรือนมีก าไรสุทธิเท่ากับ 65,627.21 บาท/ครัวเรือน หรือ 
4,261.51 บาท/กระชัง (ตารางที่ 1) 

ตารางที่ 1 ต้นทุนท่ีเป็นเงินสดและไม่เป็นเงินสดในการเลี้ยงปลานิลของเกษตรกรในปี 2558 
หน่วย : บาท/ครัวเรือน 

รายการ เงินสด ไม่เป็นเงินสด รวม ร้อยละ 
ต้นทุนผันแปร 318,510.00 13,340.79 331,850.79 92.86 
ค่าพันธุ ์ 36,393.33 - 36,393.33 10.18 
ค่าอาหารปลาขนาดเล็ก 58,366.67 - 58,366.67 16.33 
ค่าอาหารปลาขนาดใหญ ่ 216,825.00 - 216,825.00 60.67 
ค่าแรงงาน - 4,050.91 4,050.91 1.13 
ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 1,206.67 - 1,206.67 0.34 
ค่าไฟฟ้า 1,348.33 - 1,348.33 0.38 
ค่ายารักษาโรค 1,936.67 - 1,936.67 0.54 
ค่าขนส่ง 76.67 - 76.67 0.02 
ค่าอาหารเสรมิ/วิตามินปลา  2,356.67 - 2,356.67 0.66 
ค่าเสียโอกาสเงินลงทุนผันแปร* - 9,289.88 9,289.88 2.60 
ต้นทุนคงที ่ 20,010.00 5,505.05 25,515.05 7.14 
ค่าซ่อมกระชัง 3,110.00 - 3,110.00 0.87 
ค่าดอกเบี้ย 16,900.00 - 16,900.00 4.73 
ค่าเสื่อมราคากระชัง-อุปกรณ ์ - 4,921.42 4,921.42 1.38 
ค่าเสียโอกาสเงินลงทุนคงที่* - 583.63 583.63 0.16 
ต้นทุนทั้งหมด (บาท/ครัวเรือน) 338,520.00 18,845.84 357,365.84 100.00 
รายได้รวม (บาท/ครัวเรือน) 422,993.04 422,993.04 
ก าไรสุทธิ (บาท/ครัวเรือน) 84,473.04 65,627.21 
ผลผลติ (ก.ก.) 6,999.33 6,999.33 
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ราคา (บาท/ก.ก.) 60.43 60.43 
ต้นทุน (บาท/ก.ก) 48.36 51.06 
ก าไรสุทธิ (บาท/ก.ก.) 12.07 9.38 
จ านวนกระชัง (กระชัง) 15.40 15.40 
ต้นทุน (บาท/กระชัง) 21,981.82 23,205.57 
รายได้ (บาท/กระชัง) 27,467.08 27,467.08 
ก าไรสุทธิ (บาท/กระชัง) 5,485.26 4,261.51 
มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) (บาท) 370,618.05 
อัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) (รอ้ยละ) 73.36 
ระยะคืนทุน (PB) (ปี) 1.38 
อัตราก าไรจากการด าเนินงาน 0.18 

 การวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางการเงินในการลงทุน
เลี้ยงปลานิลแปลงเพศในกระชัง ได้ก าหนดเง่ือนไข ดังนี้ 1) 
ต้นทุนและผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐศาสตร์ 2) อัตราคิดลด
เท่ากับร้อยละ 7.00 ต่อปี 3) ระยะเวลาในการวิเคราะห์ 10 ปี 
และได้วิเคราะห์ทั้งหมด 3 หัวข้อ ได้แก่ 1) มูลค่าปัจจุบันสุทธิ 
(NPV) เท่ากับ 370,618.05 บาท 2) อัตราผลตอบแทนภายใน 
(IRR) เท่ากับร้อยละ 73.36 3) ระยะคืนทุน เท่ากับ 1.38 ปี 
หรือ 1 ปี 4 เดือน และ 4) อัตราก าไรจากการด าเนินงาน 
(Operating Income Margin) เท่ากับ 0.18 

จากการเปรียบข้อมูลการเลี้ยงปลานิลแบ่งออกเป็น 3 
ขนาด คือ ฟาร์มขนาดเล็ก (ไม่เกิน 10 กระชัง) ฟาร์มขนาด
กลาง (11-20 กระชัง) และฟาร์มขนาดใหญ่ (มากกว่า 20 
กระชัง) พบว่า ผลผลิตเฉลี่ยของฟาร์มขนาดเล็กจะสูงกว่าฟาร์ม
ขนาดใหญ่ แต่ต้นทุนรวมในทางเศรษฐศาสตร์จะสูงกว่า เมื่อน า
รายได้มาหักด้วยต้นทุนทั้งหมดพบว่าฟาร์มขนาดเล็กไม่คุ้มค่า
ทางเศรษฐศาสตร์ ซึ่งฟาร์มขนาดเล็กขาดทุนสุทธิ  858.12 
บาท/กระชัง ฟาร์มขนาดกลางก าไรสุทธิ  4,405.36 บาท/
กระชัง และฟาร์มขนาดใหญ่ก าไรสุทธิ 7,461.13 บาท/กระชัง 
(ตารางที่ 2) 

ตารางที่ 2 ต้นทุน รายรับ และก าไรจากการเลี้ยงปลานิลแปลงเพศในกระชังเปรียบตามขนาดฟาร์ม 

รายการ 
ฟาร์มขนาดเล็ก 

(6 ฟาร์ม) 
ฟาร์มขนาดกลาง 

(21 ฟาร์ม) 
ฟาร์มขนาดใหญ่ 

(3 ฟาร์ม) 
จ านวนกระชัง (กระชัง) 9.33 14.86 31.33 

ผลผลติเฉลีย่ (กิโลกรัม/กระชัง) 473.38 463.69 412.60 

ราคาเฉลี่ย (บาท/ก.ก.) 60.00 60.14 63.33 

รายได้รวม (บาท/กระชัง) 28,03.02 27,886.51 26,129.78 

ต้นทุนรวม (บาท/กระชัง) 29,261.43 23,483.30 18,669.23 

ต้นทุนผันแปร 26,660.62 21,838.19 17,536.31 

ต้นทุนคงที ่ 2,600.81 1,645.12 1,132.92 

ก าไรสุทธิ (บาท/กระชัง) -858.12 4,405.36 7,460.55 

ต้นทุนเฉลี่ย (บาท/ก.ก) 61.81 50.64 45.25 

ก าไรสุทธิ (บาท/ก.ก.) -1.81 9.50 18.08 

อัตราก าไรจากการด าเนินงาน -0.03 0.19 0.40 

จากการเปรียบข้อมูลของพันธุ์ปลานิลที่น ามาเลี้ยง 
ได้แก่ จิตรลดา 2 จิตรลดา 3 และ จิตรลดา 4 พบว่า ผลผลิต

เฉลี่ยของพันธุ์จิตรลดา 2 จะสูงที่สุด คือ 467.19 ก.ก./กระชัง 
มีต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ต่ าที่สุดเท่ากับ 21,832.45 บาท/
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กระชัง มีรายได้สูงที่สุด 29,588.54 บาท/กระชัง และมีก าไร สุทธิสู งที่ สุ ดคือ  7 ,756.09 บาท/กระชัง (ตารางที่  3 )

ตารางที ่3 ต้นทุน รายรับ และก าไรจากการเลี้ยงปลานิลแปลงเพศในกระชังเปรียบตามพันธุ์ที่น ามาเลี้ยง 

รายการ จิตรลดา 2 จิตรลดา 3 จิตรลดา 4 

ต้นทุนท้ังหมด (บาท/ครัวเรือน) 465,759.02 378,382.87 318,873.57 
รายได้รวม (บาท/ครัวเรือน) 631,222.22 454,500.00 357,909.07 
ก าไรสุทธิ (บาท/ครัวเรือน) 165,463.20 76,117.13 39,035.50 
ผลผลติ (ก.ก.) 9,966.67 7,575.00 5,945.33 
ราคา (บาท/ก.ก.) 63.33 60.00 60.20 
ต้นทุน (บาท/ก.ก) 46.73 49.95 53.63 
ก าไรสุทธิ (บาท/ก.ก.) 16.60 10.05 6.57 
จ านวนกระชัง (กระชัง) 21.33 15.92 13.80 
ผลผลติ (ก.ก./กระชัง) 467.19 475.92 430.82 
ต้นทุน (บาท/กระชัง) 21,832.45 23,772.75 23,106.78 
รายได้ (บาท/กระชัง) 29,588.54 28,554.97 25,935.44 
ก าไรสุทธิ (บาท/กระชัง) 7,756.09 4,782.23 2,828.66 
อัตราก าไรจากการด าเนินงาน 0.36 0.20 0.12 

3.5 แนวทางในการลดต้นทุนปลานิล 
ในการศึกษาแนวทางในการลดต้นทุนการเลี้ยงปลานิล

แปลงเพศของเกษตรกรครั้งนี้คณะผู้วิจัยได้ให้ข้อเสนอแนะ
แนวทางในการลดต้นทุน ดังนี้ 

1) ควรเลี้ยงมากกว่า 20 กระชังขึ้นไป (ฟาร์มขนาด
ใหญ่) เนื่องจากฟาร์มที่เลี้ยง น้อยกว่า 10 กระชัง และ 10 - 20 
กระชัง มีต้นทุนที่สูงกว่า 

2) ควรใช้พันธุ์จิตรลดา 2 เนื่องจากมีต้นทุนที่ต่ ากว่า
พันธุ์จิตรลดา 3 และ จิตรลดา 4 

4. สรุปและวิจารณ์ผลการศึกษา
การศึกษาในครั้งนี้  พบว่า หากคิดต้นทุนทางด้าน

เศรษฐศาสตร์แล้วต้นทุนท่ีสูงที่สุดในการเลี้ยงปลานิลแปลงเพศ
ในกระชัง คือ ค่าอาหาร ซึ่งเป็นค่าอาหารปลาเล็ก 58,366.67 
บาท/ครัวเรือน และค่าอาหารปลาใหญ่ 216,825.00 บาท/
ครัวเรือน รวมกันแล้วมีมูลค่า 275,191.67 บาท/ครัวเรือน คิด
เป็นร้อยละ 77.00 ของต้นทุนท้ังหมด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ต้นทุนและผลตอบแทนการเลี้ยงปลานิลในกระชังในจังหวัด
สกลนคร พบว่า ต้นทุนรวมทั้งหมดที่เป็นเงินสดในการเลี้ยงปลา
นิลในกระชังในจังหวัดสกลนครมีค่าเท่ากับ 22,351 บาท/
กระชัง เป็นค่าอาหารปลาจ านวน 17,907 บาท/กระชัง คิดเป็น
ร้อยละ 80.12 ของต้นทุนทั้งหมด [4] นอกจากนี้ยังสอดคล้อง
กับงานวิจัยต้นทุนและผลตอบแทนการเพาะเลี้ยงปลานิลใน
กระชัง ในแม่น้ าตาปี จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า ต้นทุนรวม
ทั้งหมดในทางเศรษฐศาสตร์ของการเลี้ยงปลานิล  848.24 

บาท/ลูกบาศก์เมตร เป็นค่าอาหาร 634.45 บาท/ลูกบาศก์
เมตร คิดเป็นร้อยละ 74.80 [5] นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ
ต้นทุนและผลตอบแทนการเลี้ยงปลานิลแปลงเพศในกระชัง ใน
แม่น้ ามูล จังหวัดอุบลราชธานี พบว่า  ต้นทุนการเลี้ยงปลานิล
แปลงเพศในกระชัง มีต้นทุนเฉลี่ย 1,157.75 บาท/ลูกบาศก์
เมตร ค่าอาหารปลา 884.12 บาท/ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อย
ละ 76.30 ของต้นทุนทั้งหมด [6] นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ
การผลิตและการตลาดปลานิลในบ่อดิน ของผู้ประกอบการใน
พื้นที่อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม พบว่า ต้นทุนการ
เพาะเลี้ยงปลานิลในบ่อดินมีต้นทุนเฉลี่ย 46,33.09 บาท/ไร่ 
หรือมีต้นทุนเฉลี่ย 29.96 ต่อกิโลกรัม จ าแนกเป็นต้นทุนผันแปร 
คิดเป็นร้อยละ 88.73 ของต้นทุนทั้งหมด และต้นทุนคงที่ คิด
เป็นร้อยละ 11.27 ของต้นทุนทั้งหมด โดยต้นทุนผันแปรที่มี
สัดส่วนสูงสุด คือ ค่าอาหาร ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง ค่ายาและ
ค่าแรงงาน ตามล าดับ ส่วนต้นทุนคงที่ที่มีสัดส่วนสูงสุด คือ ค่า
เสื่อมราคาเครื่องมืออุปกรณ์ และค่าเช่าที่ดิน ตามล าดับ [7] 
การเลี้ยงปลานิลในกระชังสามารถท าให้เกษตรกรมีก าไรได้ แต่
ต้องมีการจัดการที่ดีในเรื่องของของต้นทุนค่าอาหาร [8] 
การศึกษาข้างต้นพบว่าต้นทุนค่ าอาหารค่อนข้างจะสู ง 
เกษตรกรผู้เลี้ยงก็ยังมีก าไร แต่ก็ยังมีเกษตรกรที่เลี้ยงปลานิลใน
กระชังในแม่น้ าสงครามขาดทุนจากการเลี้ยงปลานิล เนื่องจาก
มีต้นทุนที่สูง คือ 61.56 บาท/ก.ก. ราคาขายเฉลี่ย 47 บาท/
ก.ก. เพราะฉะนั้นจึงส่งผลให้เกษตรกรขาดทุน 14.56 บาท/
ก.ก. [9] 
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 จากการเปรียบข้อมูลการเลี้ยงปลานิลแบ่งออกเป็น 3 
ขนาด คือ ฟาร์มขนาดเล็ก (ไม่เกิน 10 กระชัง) ฟาร์มขนาด
กลาง (11-20 กระชัง) และฟาร์มขนาดใหญ่ (มากกว่า 20 
กระชัง) พบว่า ผลผลิตเฉลี่ยของฟาร์มขนาดเล็กจะสูงกว่าฟาร์ม
ขนาดใหญ่ แต่ต้นทุนรวมในทางเศรษฐศาสตร์จะสูงกว่า เมื่อน า
รายได้มาหักด้วยต้นทุนท้ังหมด พบว่า ฟาร์มขนาดเล็กไม่คุ้มค่า
ทางเศรษฐศาสตร์ ซึ่งฟาร์มขนาดเล็กมีต้นทุนเฉลี่ยเท่ากับ 
29,261.43 บาท/กระชัง ฟาร์มขนาดกลาง 23,483.30 บาท/
กระชัง และฟาร์มขนาดใหญ่ 18,669.23 บาท/กระชัง ซึ่ง
สอดคล้องการลงทุนเลี้ยงปลานิลเพื่อการพาณิชย์ในจังหวัด
นครปฐม ผลการศึกษาพบว่า การเพาะเลี้ยงในบ่อดินแบบกึ่ง
ธรรมชาติ แบ่งเป็น ฟาร์มขนาดเล็ก (พื้นที่เพาะเลี้ยงไม่เกิน 10 
ไร่) ฟาร์มขนาดกลาง (พื้นที่เพาะเลี้ยงมากกว่า 10 ไร่ แต่ไม่เกิน 
20 ไร่) ฟาร์มขนาดใหญ่ (พื้นที่เพาะเลี้ยงมากกว่า 20 ไร่) พบว่า 
การเลี้ยงแบบภายใต้มาตรฐาน GAP ต้นทุนฟาร์มขนาดเล็ก
เท่ากับ 60,167.67 บาท/ไร่/ปี ฟาร์มขนาดกลาง 53,294.88 
บาท/ไร่/ปี ฟาร์มขนาดใหญ่ 39,767.16 บาท/ไร่/ปี ตามล าดับ 
ส่วนฟาร์มที่ไม่ได้เข้ามาตรฐาน GAP พบว่า ต้นทุนฟาร์มขนาด
เล็กเท่ากับ 62,971.69 บาท/ไร่ /ปี  ฟาร์มขนาดกลาง 
47,576.81 บาท/ไร่/ปี ฟาร์มขนาดใหญ่ 38,267.25 บาท/ไร่/ปี 
และการเพาะเลี้ยงปลานิลแบบกระชังในบ่อดิน แบ่งเป็น ฟาร์ม
ขนาดเล็ก (มีกระชังไม่เกิน 5 กระชัง) ฟาร์มขนาดกลาง (มี
กระชังมากกว่า 5 กระชังแต่ไม่เกิน 10 กระชัง) พบว่า ต้นทุน
ฟาร์มขนาดเล็กเท่ากับ 139,287.12 บาท/กระชัง/ปี ส่วนฟาร์ม
ขนาดกลางมีต้นทุนเท่ากับ 121,759.90 บาท/กระชัง/ป ี[10] 

ส าหรับแนวทางในการลดต้นทุนปลานิล จากการศึกษา
ในครั้งนี้ พบว่า ถ้าหากจ าแนกฟาร์มออกเป็น 3 ขนาด ได้แก่ 
ฟาร์มขนาดเล็ก (ไม่เกิน 10 กระชัง) ฟาร์มขนาดกลาง (11-20 
กระชัง) และฟาร์มขนาดใหญ่ (มากกว่า 20 กระชัง) ต้นทุน/
กระชังจะลดต่ าลงถ้าหากมีขนาดฟาร์มใหญ่ขึ้น เป็นเพราะการ
ประหยัดจากขนาด (Economy of Scale) (ตารางที่ 2) และถ้า
หากจ าแนกต้นทุนตามพันธุ์ที่เลี้ยง พบว่า พันธุ์ที่มีต้นทุน/
กระชัง ต่ าที่สุด คือ พันธุ์จิตรลดา 2 มีต้นทุนเฉลี่ยเท่ากับ 
21,832.45 บาท/กระชัง ส่วนพันธุ์จิตรลดา 3 และจิตรลดา 4 
มีต้นทุนเฉลี่ยเท่ากับ 23,772.75 และ 23,106.78 บาท/กระชัง 
ตามล าดับ จึงได้เสนอแนวทางในการลดต้นทุน 2 ข้อ ดังนี้ 

1) ควรเลี้ยงมากกว่า 20 กระชังขึ้นไป (ฟาร์มขนาด
ใหญ่) 

2) ควรใช้พันธุ์จิตรลดา 2 เนื่องจากมีต้นทุนที่ต่ ากว่า
พันธุ์จิตรลดา 3 และ จิตรลดา 4 

5. กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยนี้ได้รับทุนอุดหนุนจากสถาบันวิจัยและพัฒนา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ทางคณะผู้วัยจึงขอขอบพระคุรม

หาวิทยาลัยที่ได้ท าการพิจารณาให้ทุนในครั้งนี้  และงานวิจัยนี้
ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาจาก รองศาสตราจารย์เพียรศักดิ์ 
ภักดี อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการที่ได้ให้ค าเสนอแนะ แนวคิด 
ตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ มาโดยตลอด จนการวิจัยเล่ม
นี้เสร็จสมบูรณ์ ผู้ศึกษาจึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง  
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การสกัดกรดอิวมิคจากลีโอนาร์ไดต์แหล่งแม่เมาะเพ่ือใช้ในการเกษตร 
Extracting humic acid from Leonardite mine Mae Moh for use in Agriculture 

พรเกษม ไชยสาร1,*, สุรพิน พรมแดน1, ชินานาฏ วิทยาประภากร2 และ สโรชา จุมแสน1 
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 128 ถ.ห้วยแก้ว ต าบลช้างเผือก อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300 
*ผู้ติดต่อ: pornkaseam46@gmail.com

บทคัดย่อ 
งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือท าการสกัดกรดฮิวมิคออกจากลีโอนาร์ไดต์แหล่งแม่เมาะ จังหวัดล าปาง ด้วยวิธีการเติมสารละลายกรด

และเบส โดยศึกษาวิธีการสกัด 2 วิธี คือ วิธีที่ 1 การเติมสารละลายเบสโซเดียมไฮดรอกไซด์ก่อนแล้วตามด้วยสารละลายกรดไฮโดรคลอริกและวิธี
ที่ 2 การเติมสารลายกรดก่อนแล้วตามด้วยเบส พร้อมทั้งใช้เครื่อง FTIR Spectroscopy วิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีเพ่ือเปรียบเทียบ FTIR 
Spectrum ของกรดฮิวมิคที่สกัดได้ และเครื่อง Energy Dispersive X-ray Spectrometer เพ่ือวิเคราะห์ธาตุเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพของกรด
ฮิวมิค จากการศึกษาสามารถสกัดกรดฮิวมิคได้ทั้ง 2 วิธี หลังจากการเปรียบเทียบกับ FTIR Spectrum ของกรดฮิวมิคจากงานวิจัยที่อ้างอิงพบว่า
การทดลองวิธีที่ 1 ให้ผลดีที่สุด โดยมีเส้นสเปกตรัมใกล้เคียงกับกรดฮิวมิคจากงานวิจัยที่อ้างอิง มีความคมชัดในรูปร่างเสน้สเปกตรัมของหมู่
ฟังก์ชันซึ่งจะมีค่าความถ่ีของการสั่นเท่ากับ 3369.0  2919.7  1687.4  1593.0  และ 1001.6 cm-1 โดยแสดงหมู่ฟังก์ชัน O–H stretching C–H 
stretching C=O stretching C=C stretching (aromatic) และ Si–O stretching ตามล าดับ และผลจากการวิเคราะห์จากเครื่อง Energy 
Dispersive X-ray Spectrometer พบปริมาณธาตุมากที่สุดคือ คาร์บอน (C) ร้อยละ 56.79  รองลงมาพบออกซิเจน (O) ร้อยละ 29.85 และ 
ก ามะถัน (S) ร้อยละ 2.45 และพบธาตุอื่น ๆ  คือ แคลเซียม (Ca) โพแทสเซียม (K) คลอรีน (Cl) และเหล็ก (Fe) ที่เป็นโยชน์ซึ่งจ าเป็นต่อพืช 

Abstract 
This thesis has objective to make the extraction of humic acid leaving from Leonardite Source of Mae Moh Lampang. 

With the addition of solvents, acids and bases. By studying how to extract two methods. The one is the addition of alkaline 
solution of sodium hydroxide solution and method two is the addition of acid pattern first and then the bass. Using FTIR 
Spectroscopy to analysis Chemical composition to compare the FTIR Spectrum of humic acids extracted. Use Energy Dispersive 
X-ray Spectrometer for quantitative and qualitative analysis of humic acid. The study can be extracted humic acids are two 
methods. After comparing with FTIR Spectrum of humic acid from the referenced research, found that the experimental 
method one. By the spectral lines are nearby with humic acid from the referenced research. In contrast shape and spectral 
lines of functional group which will have a value equal to the frequency of vibration to 3369.0 2919.7 1687.4 1593.0 and 1001.6 
cm-1. By functional groups O-H stretching C-H stretching C=O stretching C=C stretching (aromatic) and Si-O stretching, 
respectively. And the result of analysis from the Energy Dispersive X-ray Spectrometer. Found that Elemental quantities are the 
most carbon (C) were found 56.79 percent followed by oxygen (O) at 29.85 percent and sulfur (S) 2.45 percent and find the 
other elements. It is calcium (Ca), potassium (K), chlorine (Cl) and iron (Fe) is a benefit which is essential to plants.
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1. บทน า
 ลีโอนาร์ไดต์ เป็นถ่านหินที่เกิดจากการย่อยสลายผุพัง เป็นเวลานาน
นับพันล้านปีของซากพืชซากสัตว์ สามารถพบได้จากส่วนเหลือทิ้งจาก
การท าเหมืองถ่านหินลิกไนต์ โดยเฉพาะในแหล่งถ่านหินลิกไนต์ที่อ าเภอ
แม่เมาะ จังหวัดล าปาง ซึ่งในการท าเหมืองน้ีจะได้ผลผลิตที่เป็นของเสีย
โดยเฉพาะชั้นดินที่ปนถ่านหินซึ่งในส่วนน้ีจะมีการน าไปกลบในพ้ืนที่ที่
รอการฟ้ืนฟูแต่ในปัจจุบันน้ีมีปริมาณที่เพ่ิมมากข้ึน จึงมีการท าวิจัย
เกี่ยวกับดินที่ปนถ่านหินและพบว่ามีลีโอนาร์ไดต์ปะปนอยู่ ซึ่งลีโอนาร์
ไดต์มีองค์ประกอบที่เป็นประโยชน์อย่างมากทางการเกษตร ซึ่งประกอบ
ไปด้วยองค์ประกอบหลัก 3 ชนิด คือ กรดฮิวมิค (Humic acid) กรดฟูล
วิค (Fulvic acid) และฮิวมิน (Humin) 
 ปัจจุบันมีการศึกษาสมบัติลักษณะทางเคมีของกรดฮิวมิคที่สกัด
จากลีโอนาร์ไดต์เหมืองแม่เมาะ จังหวัดล าปาง พบว่ากรดฮิวมิคที่สกัด
จากลีโอนาร์ไดต์มีปริมาณอินทรียวัตถุสูงและมีธาตุที่เป็นประโยชน์และ
จ าเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชอยู่หลายธาตุ เช่น  แคลเซียม 
แมกนีเซียม ก ามะถัน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม ไนโตรเจน และแมงกานีส 
แต่การที่จะน าเอากรดฮิวมิคไปใช้เป็นวัสดุในการปรับปรุงดินโดยตรง
อาจไม่เหมาะสม เน่ืองจากต้องระวังเรื่องความเป็นกรด ต้องหาทางปรับ
ลดค่าความเป็นกรดก่อนที่จะน าไปใช้ประโยชน์ทางการเกษตร ส่วนการ
น ากรดฮิวมิคที่ได้ไปใช้ร่วมกับปุ๋ยเคมี การใช้กรดฮิวมิคร่วมกับปุ๋ยเคมี
ท าให้ดินหลังเก็บเกี่ยวผลผลิตมีปริมาณธาตุฟอสฟอรัสและโพแทสเซียม
สูงกว่าการใช้ปุ๋ยเคมีเพียงอย่างเดียว และท าให้ใบพืชในระยะออกใหม่มี
ปริมาณธาตุไนโตรเจนและแมงกานีสสูงกว่าใช้ปุ๋ยเคมีเพียงอย่างเดียว 
แสดงว่ากรดฮิวมิคที่สกัดจากลีโอนาร์ไดต์สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ดูดซับฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมในดิน การดูดสะสมธาตุไนโตรเจนและ
แมงกานีสในใบ ดังน้ันสามารถใช้กรดฮิวมิคร่วมกับปุ๋ยเคมีเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ยเคมีให้ดีย่ิงข้ึน 
 ดังน้ันทางผู้จัดท าจึงทดลองสกัดกรดฮิวมิคออกจากลีโอนาร์ไดต์ 
ศึกษาส่วนประกอบของกรดฮิวมิค หากท าการสกัดแล้วได้กรดฮิวมิคที่มี
คุณภาพเทียบเท่ามาตรฐานของกรดฮิวมิคจะเป็นผลดีต่อทางการ
เกษตรกรรมที่จะสามารถใช้กรดฮิวมิคเสริมและบ ารุงรว่มไปกับการใช้ปุย๋
อินทรีย์ ทางผู้จัดท าจึงเห็นเป็นการดีที่ทางเหมืองถ่านหินลิกไนต์แหล่ง
แม่เมาะ จังหวัดล าปาง ได้สนับสนุนให้ทางสาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ท า
การแยกกรดฮิวมิคเพ่ือที่จะลดปริมาณของดินปนถ่านหินพร้อมทั้งเป็น
ประโยชน์ต่อเกษตรกรรม ทางคณะผู้จัดท าจึงจะได้ศึกษาการแยกกรดฮิว
มิคออกจากลีโอนาร์ไดต์ โครงสร้าง และส่วนประกอบต่าง ๆ  เพ่ือให้ได้
ความรู้มากข้ึน   

งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 ปี ค.ศ. 1996 Garcia และคณะ [7] ได้สกัดกรดฮิวมิคจากแร่ลีโอ
นาร์ไดต์และลิกไนต์จากเมือง Teruel ประเทศสเปน โดยใช้สารละลาย
ชนิดต่าง ๆ  มาเป็นตัวสกัด เช่น สารละลายโซเดียม- ไฮดรอกไซด์ 0.1 โม
ลาร์ (0.1 M NaOH) สารละลายโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ 0.1 โมลาร์ 
(0.1 M KOH) สารละลายโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ 0.25 โมลาร์/
สารละลายโซเดียมไพโรฟอสเฟต 0.1 โมลาร์ (0.25 M KOH/0.1 M 
Na4P2O7) หรือสารละลายโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ 0.1 โมลาร์/
สารละลายโซเดียมไพโรฟอสเฟต (0.1 M NaOH/Na4P2O7) โดยใช้เวลา
ในการกวนสารละลาย 12 ชั่วโมง จากน้ันน าไปปั่นเหว่ียงที่ความเร็ว 
23,500 g เป็นเวลา 15 นาที จากน้ันน าสารละลายมาตกตะกอนกรดฮิว
มิคด้วยกรดเกลือที่พีเอช 2.0 พบว่าสารละลายโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ 
0.25 โมลาร์ สกัดกรดฮิวมิคออกมาได้มากที่สุด  
 ปี ค.ศ. 1999 Dicle และ Burba [6] ได้ท าการทดลองสกัดฮิวมิค
จากลีโอนาร์ไดต์ จากดิน Oxisol และ Mollisol จากตอนใต้ของประเทศ
บราซิล (South Brazil) โดยใช้สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ 0.1 โมลาร์ 
(0.1 M NaOH) สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ 0.5 โมลาร์ (0.5 M 
NaOH) และสารละลายโซเดียมไพโรฟอสเฟต 0.15 โมลาร์ (0.15 M 
Na4P2O7) จากน้ันทิ้งไว้ 24 ชั่วโมง น าไปปั่นเหว่ียงที่ความเร็ว 2,000 
รอบต่อนาที จากน้ันตกตะกอนกรดฮิวมิคด้วยกรดเกลือเจือจาง พบว่า
สามารถสกัดฮิวมิคได้ถึง 90 เปอร์เซ็นต์  
 ปี ค.ศ. 1999 Gernier–Sillarn และ Harigenth [8] ได้น าพีทจาก
เกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย มาสกัดกรดฮิวมิคด้วยสารละลาย
โซเดียมไฮดรอกไซด์ 0.1 นอร์มัล (0.1 N NaOH) และสารละลายโซเดียม
ไพโรฟอสเฟต 0.1 นอร์มัล (0.1 N Na4P2O7) จากน้ันน าสารละลายมา
ตกตะกอนด้วยกรดก ามะถันเจือจางที่พีเอช 1.0   
 ปี ค.ศ. 2007 Fong และ Seng [6] ได้น าลีโอนาร์ไดต์จากเมือง 
Mukah  รัฐ Sarawak ประเทศมาเลเซีย มาทดลองสกัดด้วยสารละลาย
โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ 0.5 โมลาร์ (0.5 M KOH) ที่อุณหภูมิ 70 องศา
เซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง จากน้ันน าเอาสารละลายมาตกตะกอนด้วย
กรดเกลือ ท่ีพีเอช 1-2 โดยมีการเติมสารละลายออกซิไดซ์ ได้แก่ 
สารละลายกรดไนตริก 5 เปอร์เซ็นต์(5% HNO3) สารละลายกรดไนตริก 
10 เปอร์เซ็นต์ (10% HNO3) สารละลายไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์  5 
เปอร์เซ็นต์ (5% H2O2) สารละลายโพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต  5 
เปอร์เซ็นต์ (5% KMnO4) และสารละลายโพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต 
10 เปอร์เซ็นต์ (10% KMnO4) ลงไปด้วยในขณะที่สกัดพบว่าสามารถ
สกัดกรดฮิวมิคได้ 35 – 67 เปอร์เซ็นต์ 
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 ปี พ.ศ.2550 วิวัฒน์ โตธิรกุล [4]  จากการที่มีการน าดินเหนียวปน
ถ่าน (Leonardite) จากเหมืองถ่านหินออกไปจ าหน่ายเพ่ือใช้ประโยชน์
ทางการเกษตรกรรม ในปริมาณที่มาก ท าให้อาจจะเกิดปัญหาการ
จัดการภายหลัง ลีโอนาร์ไดต์วัสดุที่เกิดตามธรรมชาติที่อุดมไปด้วย 
humic acid และกรดอินทรีย์ชนิดอื่น ๆ วัสดุเหล่าน้ีใช้เป็นตัวให้ 
humic acid มีการน าไปใช้ในการปรับปรุงดินเพ่ือการเกษตรกรรมและ
การฟ้ืนฟูพ้ืนที่ และอาจใช้เป็นตัวเติมในของเหลวส าหรับงานเจาะ  

 การทดสอบ Humic acid จาก Leonardite น้ันได้
ด าเนินการด้วย Spectroscopic methods (UV-VIS IR-FT  H  P  C-
NMR mass spectrometry (FAB-MS) และ Thermal analysis และ
อาจมีเครื่องมือวิเคราะห์ชั้นสูงชนิดอื่น ๆ ที่สามารถวิเคราะห์เชิง
คุณภาพของ Humic acids Fulvic acids และ Humine ที่มีโครงสร้าง
ซับซ้อนและปัจจัยประกอบอื่น  ๆได้ อาจเปรียบเทียบความซับซ้อน
ของโครงสร้าง Leonardite กับถ่านลิกไนต์ตามรูปที่ 1 และรูปที่ 2 

รูปที่ 1 แบบโครงสร้างจ าลองของถ่านลิกไนต์ 
ที่มา: Stevenson, (1982) 

รูปที่ 2 แบบโครงสร้างจ าลองของ Humic acid 
ที่มา: Stevenson, (1982) 

 ปี พ.ศ. 2552 วิวัฒน์ โตธิรกุล พลยุทธ ศุขสมิติ และ จินดารัตน์ 
โตกมลธรรม [3]  ได้ท างานวิจัยการเตรียมโซเดียมฮิวเมตและ
โพแทสเซียมฮิวเมต โดยการสกัดดินปนถ่านหิน (ลีโอนาร์ไดต์) จาก
เหมืองแม่เมาะ จังหวัดล าปาง ด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์หรือ
โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ ความเข้มข้น 0.2 โมลาร์ อัตราส่วนระหว่าง
ดินปนถ่านหินต่อสารละลายด่าง คือ 1:10 (น้ าหนัก/ปริมาตร) และ
ตกตะกอนด้วยสารละลายกรดไฮโดรคลอริก ความเข้มข้น 0.1 โมลาร์ 
สภาวะที่เหมาะสมในการเตรียมโซเดียมฮิวเมตและโพแทสเซียมฮิวเมตที่
ท าการศึกษา ได้แก่ ความเป็นกรด–ด่าง ระยะเวลาและอุณหภูมิในการ
สกัด ความเร็วและระยะเวลาในการปั่นเหว่ียงแยกเม็ดดิน  ผลจาก
การศึกษาพบว่า สภาวะที่เหมาะสมในการเตรียมโซเดียมฮิวเมต คือ 
สกัดที่ความเป็น กรด–ด่างสูงกว่า 12 ใช้ระยะเวลาในการสกัด 3 ชั่วโมง 
ที่อุณหภูมิห้อง เหว่ียงแยกเม็ดดินออกจากสารละลายที่ 3,500 รอบต่อ
นาที  เป็นเวลา 30 นาที จากน้ันน าไปตกตะกอนด้วยสารละลายกรด
ไฮโดรคลอริก ในขณะที่โพแทสเซียมฮิวเมต ใช้ความเป็นกรด–ด่างใน
การสกัดที่ 13 และใช้ระยะเวลาในการสกัด 9 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิห้อง  

2. เง่ือนไข วัสดุ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง
2.1 เง่ือนไข 

1. ศึกษาลีโอนาร์ไดต์จากถ่านหินลิกไนต์ แหล่งแม่เมาะ จังหวัด
ล าปาง โดยเครื่องบดแบบสั่น (Vibratory mill) ตัวอย่างละ 5000 กรัม 

2. ศึกษาการแยกกรดฮิวมิคจากลีโอนาร์ไดต์ โดยใช้แร่ที่ได้
ขนาด -200 เมช  

3. ใช้สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) และกรดไฮโดร
คลอริก (HCl) ในการสกัด 

4. วิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีด้วยเครื่องมือวิเคราะห์ธาตุ
และสารประกอบ (FTIR) เครื่องวิเคราะห์ธาตุเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
(EDX) 

2.2 วัสดุ/อุปกรณ์ 
1. ลีโอนาร์ไดต์
2. สารละลายไฮโดรคลอริกและโซเดียมไฮดรอกไซด์
3. เครื่องปั่นเหว่ียงสารละลายแบบต้ังโต๊ะ
4. กระดาษพีเอช
5. เครื่องบดแบบสั่น (Vibratory mill)
6. ตะแกรงคัดขนาด
7. บีกเกอร์ ขนาด 100 มิลลิลิตร
8. เครื่องกวนสารแบบแม่เหล็กชนิดให้ความร้อน
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3. ขั้นตอนในการทดลอง
3.1 การสกัดกรดฮิวมิคออกจากลีโอนาร์ไดต์วิธีที่ 1 

4. ผลการทดลอง 

 

3.2 การสกัดกรดฮิวมิคออกจากลีโอนาร์ไดต์วิธีที่ 2 

 

กราฟที่ 1 เปรียบเทียบ FTIR Spectrum ของกรดฮิวมิคจากการสกัดวิธีที่ 1  วิธีที่ 2  ลีโอนาร์ไดต์ และสารประกอบฮิวมิคในงานวิจัยที่อ้างอิง [4] 

4.1 เปรียบเทียบ FTIR Spectrum ของกรดฮิวมิคจากการสกัด
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 ตารางที่ 1 ความถ่ีและชนิดของการสั่นในอินฟราเรดสเปกตรัมของ
กรดฮิวมิคจากการสกัด 

หมายเหตุ: W (cm-1) ย่อมาจาก Wavenumbers (cm-1) 

 จากกราฟและตาราเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วพบว่าวิธีที่ 1 มี
เส้นสเปกตรัมที่ปรากฏใกล้เคียงกับเส้นสเปกตรัมของกรดฮิวมิค
จากงานวิจัยที่อ้างอิงของ วิวัฒน์ โตธิรกุล พร้อมคณะ [3] โดยมี
ความคมชัดของรูปร่างของเส้นสเปกตรัมของหมู่ฟังก์ชันที่อยู่ใน
โครงสร้างของกรดฮิวมิคชัดเจนกว่าวิธีที่ 2 ซึ่งในวิธีที่ 2 จะ 
มีลักษณะใกล้เคียงกับเส้นสเปกตรัมของลีโอนาร์ไดต์ที่ใช้ในการ
ทดลองมากกว่า ดังน้ันวิธีที่ 1 จึงให้ผลดีที่สุด 
 4.2 ผลการทดสอบกรดฮิวมิคจากการสกัดวิธีที่ 1 ด้วย
เคร่ือง (EDX) 
 ตารางที่ 2 เปรียบเทียบร้อยละของธาตุที่เป็นองค์ประกอบระหว่าง
กรดฮิวมิคมาตรฐานกับกรดฮิวมิคจากการสกัดวิธีที่ 1 

หมายเหตุ : ทดสอบโดยใช้เทคนิค Energy Dispersive X-ray Spectrometer (EDX) 
ท่ีมา: คณาจารย์ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, (2544) 

 จากตารางพบว่าในกรดฮิวมิคที่สกัดได้มีธาตุที่พืชต้องการ
และเมื่อเปรียบเทียบกับกรดฮิวมิคมาตรฐาน  พบธาตุชนิด
เดียวกัน คือ คาร์บอน (C) ร้อยละ 56.79 ออกซิเจน (O) ร้อย
ละ 29.85 และก ามะถัน (S) ร้อยละ 2.45 ซึ่งปริมาณธาตุ
อาหารที่พบในกรดฮิวมิคจากการสกัดน้ันถือว่าอยู่ในช่วงที่มีค่า
ใกล้เคียงกับกรดฮิวมิคมาตรฐาน 
 ตารางที่ 3 เปรียบเทียบปริมาณของธาตุที่เป็นองค์ประกอบ
ระหว่างธาตุอาหารซึ่งเป็นประโยชน์ต่อพืชกับกรดฮิวมิคจากการ
สกัดวิธีที่ 1 

ที่ ธาต ุ
ปริมาณของธาตุที่เป็นองค์ประกอบ (ร้อยละ) 

ธาตุอาหารซึ่งเป็น
ประโยชน์ต่อพืช 

กรดฮิวมคิจากการ
สกัดวิธทีี่ 1 

1 คาร์บอน (C) 41.2 56.79 
2 ออกซิเจน (O) 46.3 29.85 
3 แคลเซียม (Ca) 2.1 0.23 
4 โพแทสเซียม (K) 0.8 0.32 
5 ก ามะถัน (S) 0.085 2.45 
6 คลอรีน (Cl) 0.011 1.51 
7 เหล็ก (Fe) 0.0066 2.88 
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 จากตารางพบว่าในกรดฮิวมิคที่สกัดได้น้ันพบธาตุที่พืช
ต้องการอยู่ 7 ธาตุ ท่ีเปรียบเทียบกับธาตุอาหารพืช สัดส่วนใน
พืชที่เป็นประโยชน์ต่อพืช ธาตุชนิดเดียวกันที่ตรวจพบ คือ 
คาร์บอน (C) ร้อยละ 56.79 ออกซิเจน (O) ร้อยละ 29.85 
แคลเซียม (Ca) ร้อยละ 0.23 โพแทสเซียม (K) ร้อยละ 0.32 
ก ามะถัน (S) ร้อยละ 2.45 เป็น คลอรีน (Cl) ร้อยละ 1.51 
และเหล็ก (Fe) ร้อยละ 2.88  ซึ่งธาตุอาหารเหล่าน้ีหากได้รับใน
ปริมาณท่ีเหมาะสมก็จะเกิดผลดีต่อพืช 
 งานทีจ่ะด าเนินการต่อไปคือ น ากรดฮิวมิคที่จากการสกัดไป
ท าการทดสอบใช้กับพืชโดยวิธีการฉีดพ่นเพ่ือให้อาหารทางใบ
กับพืชและท าการศึกษาร่วมกับหน่วยงานของโครงการหลวง 

5. สรุปผลการทดลอง
 จากผลการทดลองสกัดกรดฮิวมิคออกจากลีโอนาร์ไดต์เมื่อ
เปรียบเทียบ FTIR Spectrum ของกรดฮิวมิคสกัดได้ด้วยวิธีการ
เติมสารละลายกรดและเบส พบว่าวิธีที่ 1 มีเส้นสเปกตรัมที่
ปรากฏใกล้เคียงกับของกรดฮิวมิคจากงานวิจัยที่อ้างอิงของ 
วิวัฒน์ โตธิรกุล พร้อมคณะ [4] โดยมีความคมชัดของรูปร่าง
ของเส้นสเปกตรัมของหมู่ฟังก์ชันและมีค่าความถ่ีของการ
สั่นใกล้เคียงที่แสดงหมู่ฟังก์ชันเดียวกัน ซึ่งชัดเจนกว่าวิธีที่ 2 ที่ม ี

ท่ี วิธีท่ี 1 วิธีท่ี 2 
ลีโอนาร์

ไดต์ 
งานวิจัยท่ี
อ้างอิง [3] 

ช่วง
ความถี่ท่ี
ใช้อ้างอิง 

1. 

W (cm-1) 3369.0 3343.4 3384.7 3400 
3600-
3400 

หมู่ฟังก์ชัน 
O–H 

stretchin
g 

O–H 
stretching 

O–H 
stretching 

O–H 
stretching 

O–H 
stretching 

2. 

W (cm-1) 2919.7 2919.7 2902.3 
2900, 
2800 

3000-
2800 

หมู่ฟังก์ชัน 
C–H 

stretchin
g 

C–H 
stretching 

C–H 
stretching 

C–H 
stretching 

C–H 
stretching 

3. 

W (cm-1) 1687.4 1685.5 1622.0 1709 
1690-
1650 

หมู่ฟังก์ชัน 
C=O 

stretchin
g 

C=O 
stretching 

C=O 
stretching 

C=O 
stretching 

C=O 
stretching 

4. 

W (cm-1) 1593.0 1615.1 1428.7 1606 

1650-
1600 
1600-
1450 

หมู่ฟังก์ชัน 

C=C 
stretchin

g 
aromatic 

C=C 
stretching 
aromatic 

C–H 
bending 

C=C 
stretching  
aromatic 

C=C 
stretching 

C=C 
stretching 
Aromatic 

5. 

W (cm-1) 1001.6 992.7 992.6 1026 1110–830 

หมู่ฟังก์ชัน 
Si–O 

stretchin
g 

Si–O 
stretching 

Si–O 
stretching 

Si–O 
stretching 

Si-O 
stretching 

ที ่
ธาตุที่เป็น

องค์ประกอบ 

ร้อยละธาตุที่เป็นองค์ประกอบ 

กรดฮิวมิคมาตรฐาน 
กรดฮิวมิคจากการ

สกัด 
1 คาร์บอน (C) 56.4 56.79 
2 ออกซิเจน (O) 32.9 29.85 

3 ก ามะถัน (S) 1.1 2.45 
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ลักษณะใกล้เคียงกับเส้นสเปกตรัมของลีโอนาร์ไดต์ที่ใช้ในการ
ทดลองมากกว่า จึงเลือกวิธีการสกัดกรดฮิวมิควิธีที่ 1  
 ผลจากวิเคราะห์ด้วยเครื่อง EDX ของกรดฮิวมิคที่ได้จากการสกัด 
ปริมาณธาตุพบมากที่สุดคือ คาร์บอน (C) คิดเป็นร้อยละ 56.79 
รองลงมาพบออกซิเจน (O) คิดเป็นร้อยละ 29.85 และก ามะถัน 
(S) คิดเป็นร้อยละ 2.45  ซึ่งถือว่าปริมาณธาตุเหล่าน้ีใกล้เคียงกับ
กรดฮิวมิคของงานวิจัยที่อ้างอิงและพบธาตุอื่น ๆ คือ แคลเซียม 
(Ca) โพแทสเซียม (K) คลอรีน (Cl) และเหล็ก (Fe) ที่เป็นโยชน์
ซึ่งจ าเป็นต่อพืช 
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ความคงตัวและประสิทธิภาพของน า้อิเล็กโทรไลต์ชนิดกรดและสารละลายโซเดียมไฮโพคลอไรต์ตอ่การลด
จ้านวนจุลนิทรีย์ปนเปื้อนในกระชายและหอมแดง 

Stability and Efficiency of Acidic Electrolyzed Water and Sodium Hypochlorite Solution on 
Microbial Reduction Finger root and Shallot 
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บทคัดย่อ 
ระดับความเข้มข้น  และค่า oxidation reduction potential (ORP) ของน  าอิ เล็กโทรไลต์ชนิดกรด (AcEW) และ

สารละลายโซเดียมไฮโพคลอไรต์ (NaOCl) ที่น ามาใช้ในกระบวนการล้างผักผลไม้สด เป็นปัจจัยที่ส่งผลในการท าลายเชื อจุลินทรีย์ 
ผลการศึกษาพบว่า ความคงตัวของระดับความเข้มข้นของสารออกซิไดส์ซิ่งทั ง 2 ชนิด จะแปรผกผันกับระยะเวลา โดยความคงตัว
ของสารที่ระดับความเข้มข้นสูง (100 ppm) จะเริ่มลดลงอย่างต่อเนื่องเมื่อระยะเวลาผ่านไป 30−60 นาที ที่อุณหภูมิห้อง 
(30±2oC) ส่วนที่ระดับความเข้มข้นต่ า (50 ppm) จะเริ่มลดลงอย่างต่อเนื่องเมื่อระยะเวลาผ่านไป 1−2 ชั่วโมง  ในขณะที่ความคง
ตัวของค่า ORP ของ AcEW และ NaOCl จะเริ่มลดลงอย่างต่อเนื่องเมื่อระยะเวลาผ่านไป 1 ชั่วโมง  ผลการล้างกระชายในระดับ
ห้องปฏิบัติการด้วย 50–100 ppm AcEW และ 50–100 ppm NaOCl นาน 10 นาที พบว่า 100 ppm AcEW และ 100 ppm 
NaOCl สามารถลดเชื อจุลินทรีย์ทั งหมดในกระชายลงได้  1.9 และ 2.0 log CFU/g ตามล าดับ และลดเชื อยีสต์และราลงได้ 2.5 
และ 2.5 log CFU/g ตามล าดับ  ในขณะที่ 100 ppm AcEW และ 100 ppm NaOCl สามารถลดเชื อจุลินทรีย์ทั งหมดในหอมแดง
ลงได้ 2.0 และ 1.7 log CFU/g ตามล าดับ และเชื อยีสต์และราในหอมแดงลงได้ 1.6 และ 2.1 log CFU/g แต่พบว่ามีประสิทธิภาพ
ในการลดจ านวนเชื อจุลินทรีย์ได้ต่ ากว่าเมื่อเปรียบเทียบกับกระชาย  ส่วนน  าประปาสามารถลดเชื อจุลินทรีย์ทั งหมดในกระชายและ
หอมแดงลงได้ 1.3 และ 0.9 log CFU/g ตามล าดับ และลดเชื อยีสต์และราลงได้ 1.2 และ 0.7 log CFU/g ตามล าดับ  หลังการ
ล้างกระชายและหอมแดง ความเข้มข้นของ AcEW และ NaOCl จะลดลงอยู่ในช่วงร้อยละ 13.0−33.3 และ 15.4−29.4 ตามล าดับ  
ส่วนค่า ORP (mV) ของ AcEW และ NaOCl จะลดลงอยู่ในช่วงร้อยละ 7.5−15.8 และ 19.6−27.8  ดังนั นการเข้าใจถึงการ
เปลี่ยนแปลงและความคงตัวสารออกซิไดส์ซิ่งแต่ละชนิด จะท าให้สามารถใช้งานสารดังกล่าวให้เกิดประสิทธิภาพ และผลสัมฤทธิ์
สูงสุด ในการลดการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ในผลิตผลทางการเกษตรได้ 
ค ำหลัก: สารออกซิไดส์ซิ่ง, น  าอิเล็กโทรไลต์ชนิดกรด, โซเดียมไฮโพคลอไรต์, กระชาย, หอมแดง 

Abstract 
The concentration and oxidation reduction potential (ORP) of both acidic electrolyzed water (AcEW) 

and sodium hypochlorite solution (NaOCl) utilized for washing fresh produce were the important factors in 
order to eliminate microbial contamination.  The study found that the concentration level of both oxidizing 
agents was inversely with time.  The high and low concentrations of oxidizing agents were decreased 
continuously over a period of 30−60 min and 1−2 h, respectively after generation at room temperature 
(30±2oC).  In the experiment, using of 50–100 ppm AcEW and 50–100 ppm NaOCl for 10 minutes in washing 
finger root to reduce the total viable count (TVC) and yeast and mold (Y&M) count were conducted.  It was 
found that 100 ppm AcEW and 100 ppm NaOCl achieved the high efficacy on reduction of TVC (1.9 and 2.0 
log CFU/g, respectively) and Y&M count (2.5 and 2.5 log CFU/g, respectively on finger root.  The lower efficacy 
of both treatments was found in shallot as 2.0 and 1.7 log CFU/g of TVC and 1.6 and 2.1 log CFU/g of Y&M 
count, respectively.  However, using of tap water in order to reduce TVC and Y&M count was lower efficacy 
than all oxidizing agents.  Only 1.3 and 0.9 log CFU/g of TVC and Y&M count, respectively in finger root and 
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1.2 and 0.7 log CFU/g of TVC and Y&M count, respectively in shallot were reduced.  After washing, the 
concentration (ppm) of both AcEW and NaOCl were reduced as 13.0−33.3% and 15.4−29.4%, respectively and 
the ORP (mV) of those were reduced as 7.5−15.8% and 19.6−27.8%, respectively.  Therefore, understanding 
the changing and stability of each oxidizing agent will make the highest efficacy of those substances and the 
highest achievement in order to reduce the microbial contamination of agricultural product.  
Keywords: oxidizing agent, acidic electrolyzed water, sodium hypochlorite, finger root, shallot 

1. บทน้า
อุตสาหกรรมอาหารมีการน าสารออกซิไดส์ซิ่ง เช่น 

สารละลายโซเดียมไฮโพคลอไรต์  (sodium hypochlorite 
solution) หรือน  าอิเล็กโทรไลต์ (electrolyzed water: EW) 
มาใช้เป็นสารฆ่าเชื อเพื่อลดการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ทดแทน
คลอรีน เนื่องจากสารฆ่าเชื อเหล่านี มีคุณสมบัติสามารถท าลาย
เซลล์เนื อเยื่อของเชื อโรคแบบเฉียบพลัน และมีฤทธิ์ท าลายเชื อ
แบคทีเรียทั งเเกรมบวกเเละเเกรมลบ รวมทั งรา สปอร์ของรา 
ไวรัส เเละโปรโตซัวได้ดี [1,2]  โซเดียมไฮโพคลอไรต์เป็นเกลือ
โซเดียมของกรดไฮโพคลอรัส (HOCl) โดยเมื่ออยู่ในสารละลาย 
เกลือนี จะแตกตัวออกให้ OCl- ซึ่งเป็นอนุมูลที่มีประสิทธิภาพ
ในการท าลายจุลินทรีย์ได้ดี และถือเป็นเกลือไฮโพคลอไรต์ที่ใช้
กันมาก มักจะขายในรูปของเหลวซึ่งมีคลอรีนอิสระอยู่ประมาณ
ร้อยละ 10–14 หรืออาจใช้แคลเซียมไฮโพคลอไรต์ซึ่งอยู่ในรูป
ผง ที่มีคลอรีนอิสระอยู่ประมาณร้อยละ 30 [3]  ส่วนน  าอิเล็ก-
โท รไลซ์ ชนิ ดกรด  ห รือน  า  AcEW (acidic electrolyzed 
water) เป็นสารออกซิไดส์ซิ่งอย่างแรงตัวใหม่ ที่มีประสิทธิภาพ
ในการยับยั งแบคที เรียก่อโรค ใช้ในการบ าบัดกลิ่น  และ 
ท าความสะอาดในโรงพยาบาล  และมีการน ามาทดลอง
ประยุกต์ใช้ใภาคการเกษตร เพื่อลดการตกค้างของสารป้องกัน
ก าจัดศัตรูพืช  น  าอิเล็กโทรไลต์เป็นสารท าลายเชื อจุลินทรีย์ที่มี
ประสิทธิภาพในการฆ่าเชื อเขียง ซากสัตว์ปีกไข่ ผักกาดหอม 
เมล็ดอัลฟัลฟา และต้นอ่อนงอก (อัลฟัลฟางอก) ลูกแพร์ 
แอปเปิ้ล ลูกพีช มะเขือเทศ สตรอเบอรี่ และอุปกรณ์เครื่องใช้
ในการแปรรูปอาหาร [4]  เมื่อเปรียบเทียบกับสารฆ่าเชื อที่มีใช้
งานอยู่ทั่วไป น  าอิเล็กโทรไลต์มีประสิทธิภาพที่เหนือกว่าและมี
ราคาถูกกว่า ข้อดีที่ โดดเด่นที่สุดของน  าอิเล็กโทรไลต์  คือ 
สามารถยับยั งจุลินทรีย์ก่อโรคได้โดยมีผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม
และสุขภาพผู้ ใช้น้อยมาก เนื่องจากในกระบวนการผลิต 
น  าอิเล็กโทรไลต์นี  ไม่มีการเติมสารเคมีอันตรายใด ๆ ลงไป  
นอกจากนี ได้มีผลพิสูจน์ชัดเจนแล้วว่าน  าอิเล็กโทรไลต์ไม่เป็น
อันตรายต่อมนุษย์ [5] น  าอิเล็กโทรไลต์ ยังมีประสิทธิภาพ
เหนื อกว่า  แต่อันตรายน้ อยกว่า  และราคาถูกกว่า เมื่ อ
เปรียบเทียบกับสารที่ใช้ในการป้องกันการเน่าเสียหรือเสื่อมเสีย
ที่ มี ก า ร ใช้ อ ยู่ แ ต่ เดิ ม  เช่ น  ก ลู ต า ร า ล ดี ไ ฮ ด์  [6,7] 
โซเดียมไฮโพคลอไรต์ และกรดอะซีติก [8] 

อย่างไรก็ตาม ความคงตัวของน  าอิเล็กโทรไลต์ชนิดกรด 
และสารละลายโซเดียมไฮโพคลอไรต์ จากการเตรียมในสภาวะ
ที่มีความแตกต่างกัน โดยเฉพาะในส่วนของความเข้มข้น 
(ป ริ ม าณ คลอรีน อิ ส ระ ) และค่ า  Oxidation reduction 
potential (ORP) ที่เปลี่ยนแปลงไปก่อนน าไปใช้ ย่อมส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการท าลายเชื อจุลินทรีย์ของสารออกซิไดส์ซิ่ง
ทั ง  2  ชนิ ด  ดั งกล่ าวข้ างต้ น   ดั งนั นนั น งานวิจั ยนี จึ งมี
วัตถุประสงค์เพื่อประเมินความคงตัวของน  าอิเล็กโทรไลต์ชนิด
กรด และสารละลายโซเดียมไฮโพคลอไรต์  โดยติดตามการ
เปลี่ยนแปลงเป็นระยะเวลา 24 ชั่วโมง หลังจากเตรียมสาร
ดังกล่าว ที่อุณหภูมิห้อง (30±2oC) และเปรียบเทียบฤทธิ์ใน
การฆ่าเชื อและการลดจ านวนเชื อจุลินทรีย์ปนเปื้อนในกระชาย
และหอมแดงระหว่างสารออกซิไดส์ซิ่งและน  าประปา 

2. วิธีด้าเนินการวิจัย
2.1 การศึกษาความคงตัวของน ้าอิเล็กโทรไลต์ชนิด

กรดและสารละลายโซเดียมไฮโพคลอไรต์ 
เตรียม 50 และ 100 ppm AcEW จากสารละลาย

โซเดียมคลอไรด์ (Fluka, Switzerlard) ความเข้มข้นร้อยละ 
40.0 (w/v) ที่ละลายอย่างสมบูรณ์ แล้วน าไปผลิตด้วยเครื่อง
ผ ลิ ต น  า อิ เ ล็ ก โ ท ร ไ ล ต์  ( ค ณ ะ วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ประเทศไทย) โดยเจือจางด้วยน  ากลั่น
ให้ได้ความเข้มข้นที่ต้องการ  ส่วน 50 และ 100 ppm NaOCl 
เตรียมจากสารโซเดียมไฮโพคลอไรต์ความเข้มข้นร้อยละ 10 
(w/v) (Ajak Finechem, Australia) น ามาเจือจางด้วยน  ากลั่น
และวัดความเข้มข้นของ free chlorine จนได้ความเข้มข้นที่
ต้องการ  ตรวจติดตามปริมาณคลอรีนอิสระ และค่า ORP ของ
สารออกซิไดส์ซิ่งทั ง 2 ชนิด ทั งที่ระดับความเข้มข้นต่ าและสูง 
(50 และ 100 ppm) เป็นระยะเวลา 24 ชั่วโมง หลังจากเตรียม
สารดังกล่าว ที่อุณหภูมิห้อง (30±2oC) วัดความเข้มข้นของ
คลอรีนอิสระ (free chlorine) โดยวิธี  DPD Colorimetric 
Method [9] ด้ ว ย เ ม็ ด ย า  DPD No. 1  ( Lovibond, 
Tintometer Inc. USA & Canada) ร่วมกับเครื่องวัดความ
เข้มข้นคลอรีนอิสระ (HI 96734 , Hanna instruments,Inc 
USA) และค่า ORP ด้วยเครื่องวัดค่า ORP (Mi 151, Martini 
instruments, Romania) 
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2.2 ผลของสารออกซิ ไดส์ซิ่ งต่อการลดจ้านวน
เชื อจุลินทรีย์ปนเปื้อนในกระชายและหอมแดง 

ทดสอบประสิทธิภาพของน  า AcEW และสารละลาย 
NaOCl ในการล้างกระชาย และหอมแดง (จากกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนกลุ่มบ้านสวนลูกแชมป์ เลขที่ 45 หมู่ 1 ต าบลหนองแก 
อ าเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี ) โดยใช้ความเข้มข้นของน  า 
AcEW และ  NaOCl ทั งที่ ร ะดั บ ค วาม เข้ ม ข้ น ต่ าและสู ง 
ระยะเวลาในการล้างนาน 10 นาที ใช้อัตราส่วนวัตถุดิบต่อ 
น  าล้าง 1:20 ที่อุณหภูมิ 25−30oC เมื่อครบเวลาล้างน าไปผึ่งให้
แห้งในตู้ เป่าลม (Laminar flow) นาน 1 ชั่วโมง (ดัดแปลง
วิธีการจาก [10,11]) หลังจากนั นจึงน ากระชาย และหอมแดง ที่
ได้ไปตรวจนับจ านวนเชื อจุลินทรีย์ทั งหมดและเชื อยีสต์และรา 
[12] เปรียบเทียบกับการล้างด้วยน  าประปาที่สภาวะเดียวกัน 

2.3 การเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของน ้าอิเล็กโทรไลต์
ชนิดกรดและสารละลายโซเดียมไฮโพคลอไรต์หลังล้าง
กระชายและหอมแดง 

น าน  า AcEW และสารละลาย NaOCl หลังผ่านการใช้
ล้างกระชาย และหอมแดง มาตรวจวัดค่าพีเอช ปริมาณคลอรีน
อิสระ และค่า ORP นับจ านวนเชื อจุลินทรีย์ทั งหมด และเชื อ
ยีสต์และรา เพื่อดูการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ 

2.4 การตรวจนับจ้านวนจุลินทรีย์ 
ตรวจนับเชื อจุลินทรีย์ทั งหมด โดยท าการเจือจาง

ตัวอย่าง ระดับความเจือจาง 10-1 ถึง 10-5 ด้วยสารละลายเจือจาง 
เปป โตน ร้อยละ  0.1 (Merck, Germany) แล้ วจึ งน าส าร
แขวนลอยที่ได้ (3 ระดับความเจือจาง) ไปพอร์เพลท (pour 
plate) ด้ ว ย อ า ห า ร  PCA (plate count agar, Merck, 
Germany) [12]  บ่มจานเพาะเชื อในตู้เพาะเชื อ ที่อุณหภูมิ 
32oC นาน 24−48 ชั่วโมง นับจ านวนโคโลนีและรายงานผล
เป็นค่า Log CFU/g หรือ CFU/ml 

ตรวจนับเชื อยีสต์และราโดยท าการเจือจางตัวอย่างที่
ระดับความเจือจาง 10-1 ถึง 10-3 ด้วยสารละลายเจือจาง 0.1% 
peptone water แล้วจึงน าสารแขวนลอยที่ได้ ไปสเปรดเพลท 
(spread plate) บ น จ า น อ าห า ร  DRBC agar (dichloran 
rose-bengal chloramphenicol agar, Merck, Germany) 
[12] บ่มจานเพาะเชื อในตู้ เพาะเชื อ  ที่อุณหภูมิ  25oC นาน 
3−5 วัน  นับจ านวนโคโลนีและรายงานผลเป็นค่า Log CFU/g 
หรือ CFU/ml 

3. ผลและวิจารณ์ผลการวิจัย
3.1 การศึกษาความคงตัวของน ้าอิเล็กโทรไลต์ชนิด

กรดและสารละลายโซเดียมไฮโพคลอไรต์ 
ปริมาณคลอรีนอิสระ และค่า ORP ของน  า AcEW และ

สารละลาย NaOCl ที่น ามาใช้ในกระบวนการล้างผลิตผล
ทางการเกษตรชนิ ดต่ าง  ๆ  เป็ นปั จจั ยหลั กที่ ส่ งผลต่ อ

ประสิทธิภาพในการท าลายเชื อจุลินทรีย์  ผลการศึกษาพบว่า 
ความคงตัวของคลอรีนอิสระในน  าล้างทั ง 2 ชนิด ทั งที่ระดับต่ า
และสูง จะแปรผกผันกับระยะเวลา  โดยที่ความเข้มข้นสูง (100 
ppm) ความคงตัวของคลอรีนอิสระของสารออกซิไดส์ซิ่งทั ง 2 
ชนิด จะเริ่มลดลงอย่างต่อเนื่องเมื่อระยะเวลาผ่านไป 30−60 
นาที ที่อุณหภูมิห้อง (30±2oC) และเมื่อระยะเวลาผ่านไป 5 
ชั่วโมง ปริมาณคลอรีนอิสระ จะลดลงเหลือเพียงร้อยละ 50 
ของปริมาณเริ่มต้น  ในขณะที่ระดับความเข้มข้นต่ า (50 ppm) 
ทั ง AcEW และ NaOCl ปริมาณคลอรีนอิสระจะเริ่มลดลงอย่าง
ต่อเนื่องเมื่อระยะเวลาผ่านไป 1−2 ชั่วโมง และลดลงเหลือ
เพียงร้อยละ 50 ของปริมาณเริ่มต้น เมื่อเวลาผ่านไป 5−10 
ชั่วโมง (รูปที่ 1ก)  ส่วนความคงตัวของค่า ORP พบว่าที่ระดับ
ความเข้มข้นเดียวกัน (50 หรือ 100 ppm) AcEW จะมีค่า 
ORP ที่สูงกว่า NaOCl  โดยทั งที่ระดับความเข้มข้นต่ าและสูง 
พบว่าค่า ORP ของ AcEW และ NaOCl จะเริ่มลดลงอย่าง
ต่อเนื่องเมื่อระยะเวลาผ่านไป 1 ชั่วโมง และลดลงเหลือเพียง
ร้อยละ 50 ของค่า ORP เริ่มต้น เมื่อเวลาผ่านไป 5 ชั่วโมง และ 
24 ชั่วโมง ตามล าดับ (รูปที่ 1ข)  ดังนั น จึงสามารถสรุปได้ว่า 
การใช้น  าอิเล็กโทรไลต์ชนิดกรดและสารละลายโซเดียมไฮโพ-
คลอไรต์ เพื่อล้างท าความสะอาด ควรเตรียมใหม่ทุกครั งและไม่
ควรทิ งไว้เกิน 30 นาที หลังจากเตรียม เพราะประสิทธิภาพใน
การท าลายเชื อจุลินทรีย์ของสารดังกล่าวจะลดลง  ทอย่างไรก็
ตามน  าล้างแต่ละชนิดมีสมบัติที่แตกต่างกันไป ดังแสดงใน
ตารางที ่1 

Figure 1 The physicochemical properties changing of 
AcEW and NaOCl at room temperature 
( 3 0 ±2 oC): A)  free available chlorine 
concentration ( ppm) and B)  ORP value 
(mV) 

A 

B 
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Table 1 The physicochemical properties of washing 
solutions 

Washing 
solution 

Chlorine 
(ppm) 

pH 
ORP 
(mV) 

Tap water - 7.29±0.07 382±19.86 
AcEW 50* 4.31±0.18 1,140±15.18 

100* 4.04±0.06 1,246±12.06 
NaOCl 50* 7.47±0.10 739±41.00 

100* 7.44±0.16 749±52.04 
* Free available chlorine concentration for AcEW

and NaOCl 

สารประกอบคลอรีนเมื่อน ามาละลายน  าจะแตกตัวให้
คลอรีนอิสระ ซึ่งจะอยู่ในรูปธาตุคลอรีน (Cl2) กรดไฮโพคลอรัส 
(HOCl) และไฮโพคลอไรต์อิออน (OCl-)  การแตกตัวให้ธาตุต่าง ๆ 
นี ในปริมาณมากน้อยเท่าใดนั นจะขึ นอยู่กับค่าพีเอช (pH) ของ
สารประกอบคลอรีนแต่ละชนิด [1] โดยที่ระดับค่า pH 4–5 
คลอรีนส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของ HOCl  หากค่า pH น้อยกว่า 
4 คลอรีนจะอยู่ในรูป Cl2 มากขึ น และถ้าค่า pH มากกว่า 5 
จะอยู่ในรูปของ OCl- มากขึ น [13]  ปัจจุบันนิยมใช้โซเดียม 
ไฮโพคลอไรต์ ซึ่งเป็นเกลือโซเดียมของกรดไฮโพคลอรัส (HOCl) 
แทนคลอรีน โดยเมื่ออยู่ในสารละลายเกลือนี จะแตกตัวออกให้ 
OCl- ซึ่งเป็นอนุมูลที่มีประสิทธิภาพในการท าลายจุลินทรีย์ได้ดี  
โซเดียมไฮโพคลอไรต์ ถือเป็นเกลือไฮโพคลอไรต์ที่ใช้กันมาก 
มักจะขายในรูปของเหลวซึ่งมีคลอรีนอิสระอยู่ประมาณร้อยละ 
10–14 หรืออาจใช้แคลเซียมไฮโพคลอไรต์ซึ่งอยู่ ในรูปผง 
มีคลอรีนอิสระอยู่ประมาณร้อยละ 30  ประสิทธิภาพของสาร
เหล่านี จะดีที่สุดที่ค่า pH 4–5 และมีการกัดกร่อนเพิ่มขึ นและ
มากที่สุดที่ค่า pH 5  ฉะนั นเวลาใช้จึงมักเตรียมสารนี ให้มีค่า 
pH สูงคือ 10–11 และควบคุมอุณหภูมิต่ า เนื่องจากอุณหภูมิที่
สูงขึ นจะเพิ่มการกัดกร่อน  โดยทั่ วไปจะใช้ความเข้มข้น
ประมาณ 50−200 ppm ของคลอรีนอิสระ และให้มีเวลา
สัมผัสตั งแต่ 3–30 นาที  การลดปริมาณความเข้มข้นและเวลา
ที่ใช้ลงจะช่วยป้องกันการกัดกร่อนที่อาจเกิดขึ นได้ [3] 

ความคงตัวของสารออกซิไดส์ซิ่ง ขึ นอยู่กับปัจจัยส าคัญ 
ได้แก่ เวลา และอุณหภูมิ ซึ่งสารเคมีส าหรับฆ่าเชื อทุกชนิดจะมี
ประสิทธิภาพและความคงตัวแตกต่างกันไป ขึ นอยู่กับเวลาที่ใช้
ในการสัมผัสและเวลาหลังจากเตรียมสารดังกล่าวก่อนน าไปใช้
งาน [14]  จากผลการศึกษาข้างต้นพบว่าเมื่อระยะเวลาผ่านไป
ความคงตัว (ปริมาณคลอรีนอิสระ และค่า ORP) ของสาร
ดังกล่าวจะลดลงอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับ Gelinas et al. ที่
รายงานว่าสารฆ่าเชื อบางชนิดเกิดการสลายตัวหรือไม่คงตัว
เกิดขึ นได้เมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ น โดยเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ น จะท าให้

เกิดการสลายตัวหรือไม่คงตั วของสารคลอรีนขึ นได้  เช่น 
ที่อุณหภูมิ 50oC สารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรต์จะสลายตัว 
[15]  ทั งนี ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แนะน าว่า
คลอรีนและสารประกอบคลอรีนนั นควรเตรียมในภาชนะที่สะอาด 
และเตรียมใหม่ ๆ ก่อนใช้งาน  สารละลายที่เหลือจากการใช้หรือ
การเตรียมล่วงหน้าเป็นเวลานานอาจเสื่อมประสิทธิภาพ หรืออาจ
เป็นแหล่งสะสมของจุลินทรีย์ที่ดื อยาแล้ว [14] 

3.2 ผลของสารออกซิไดส์ซิ่งต่อการลดจ้านวน
เชื อจุลินทรีย์ปนเปื้อนในกระชายและหอมแดง 

ผลการศึกษาประสิทธิภาพของน  า AcEW และสารละลาย 
NaOCl ในการล้างกระชาย และหอมแดง ต่อการลดจุลินทรีย์ที่
ปนเปื้อนอยู่ตามธรรมชาติ ที่ระยะเวลาในการล้างนาน 10 นาที 
พบว่า 100 ppm AcEW และ 100 ppm NaOCl สามารถลด
จ านวนเชื อจุลินทรีย์ทั งหมดลงได้ 2.0 log CFU/g (จากเชื อ
เริ่มต้น 6.1−7.0 log CFU/g) ในขณะที่ 50 ppm AcEW และ 
50 ppm NaOCl สามารถลดเชื อจุลินทรีย์ทั งหมดที่ปนเปื้อนลง
ได้ไม่เกิน 1.5 log CFU/g ใกล้เคียงกับน  าประปา (ลดลงได้ 1.3 
log CFU/g)  และในกรณีของเชื อยีสต์และรา การล้างกระชาย
ด้วย 100 ppm AcEW และ 100 ppm NaOCl สามารถลด
เชื อดังกล่าวลงได้มากกว่าในกรณีของเชื อจุลินทรีย์ทั งหมด คือ 
ประมาณ  2.5 log CFU/g (จากเชื อ เริ่มต้น  5.9−6.9 log 
CFU/g) และเมื่อลดความเข้มข้นของน  าล้างเป็น 50 ppm 
AcEW และ 50 ppm NaOCl จะสามารถลดเชื อยีสต์และราลง
ได้ 1.8−2.2 log CFU/g (รูปที่ 2) 

Figure 2 Effect of AcEW and NaOCl on microbial 
reduction of finger root:  A)  total viable 
count and B) yeast and mold count 

A 
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ประสิทธิภาพของน  า AcEW และสารละลาย NaOCl ในการ
ล้างวัตถุดิบหอมแดงนั น ในภาพรวมจะสามารถลดเชื อจุลินทรีย์
ทั ง 2 กลุ่ม ได้น้อยกว่าในกรณีของกระชาย โดยพบว่าการใช้ 
100 ppm AcEW มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ใน ก า ร ล ด จ า น ว น
เชื อจุลินทรีย์ทั งหมดดีกว่าการใช้ 100 ppm NaOCl (ลดได้ 
2.0 และ 1.7 log CFU/g ตามล าดับ จากเชื อเริ่มต้น 5.9−6.9 
log CFU/g) แต่ 100 ppm NaOCl จะมีประสิทธิภาพในการ
ลดเชื อยีสต์และราได้ดีกว่าการใช้ 100 ppm AcEW โดยในการ
ล้างหอมแดง สามารถลดเชื อยีสต์และรา ได้เท่ากับ 2.1 log 
CFU/g (จากเชื อเริ่มต้น 5.9−6.0 log CFU/g)  ในขณะที่ การ
ใช้ 100 ppm AcEW สามารถลดเชื อยีสต์และราได้เพียง 1.6 
log CFU/g เท่านั น  ส่วนการใช้น  า AcEW และสารละลาย 
NaOCl ที่ระดับความเข้มข้นต่ า (50 ppm) มีประสิทธิภาพใน
การลดจ านวนเชื อจุลินทรีย์ทั งหมด และเชื อยีสต์และรา ได้
ใน ช่ ว ง  1.4− 1.5 log CFU/ g แ ล ะ  1.1− 1.6 log CFU/ g 
ตามล าดับ (รูปที่ 3) 

Figure 3 Effect of AcEW and NaOCl on microbial 
reduction of shallot:  A)  total viable count 
and B) yeast and mold count 

จากการศึกษาครั งนี น  าอิ เล็กโทรไลต์ชนิดกรด และ
สารละลายโซเดียมไฮโพคลอไรต์  มีประสิทธิภาพในการลด
ปริมาณเชื อจุลินทรีย์ทั งหมด และเชื อยีสต์และรา ที่ปนเปื้อนใน
กระชายและหอมแดงได้ดี   ประสิทธิภาพในการท าลาย
จุลินทรีย์ของสารออกซิไดส์ซิ่งทั ง 2 นี  จะขึ นอยู่กับคลอรีนอิสระ 
โดยในทีนี  หมายถึง กรดไฮโพคลอรัส (hypochlorous acid: 
HOCl) ที่มีอยู่ในสารประกอบคลอรีน ซึ่งอยู่ในรูปอิสระ ไม่ได้จับ
อยู่กับโมเลกุลของคลอรีน เป็นสารที่และมีฤทธิ์ในการฆ่าเชื อ 

(disinfection) และประสิทธิภาพในการท าลายเชื อ ได้มากที่สุด 
[16,2]  โดยโซเดียมไฮโพคลอไรต์ มักจะขายในรูปของเหลวซึ่งมี
คลอรีนอิสระอยู่ประมาณร้อยละ 10–14 [3]  กรดไฮโพคลอรัส
ในโซเดียมไฮโพคลอไรต์ และน  าอิเล็กโทรไลต์ชนิดกรดมีคุณสมบัติ
ท าลายจุลินทรีย์  กลไกในการท าลายจุลินทรีย์ พบรายงานว่า
กรดไฮโพคลอรัสเข้าไปมีผลต่อการยับยั งเซลล์ของจุลินทรีย์ที่  3 
ต าแหน่ง ได้แก่ ส่วนที่เป็นเยื่อหุ้มเซลล์ ส่วนที่เป็นของเหลว
ภายในเซลล์ หรือโปรโตพลาสซึม และส่วนที่ เป็นเอนไซม์ 
[17−23]  สอดคล้องกับรายงานของ Lopez-Malo et al. ที่
พบว่าการใช้น  าอิเล็กโทรไลต์ชนิดกรด ที่มีปริมาณคลอรีนอิสระ 
100 ppm สามารถลดจ านวน L. monocytogenes ลงได้ 5 
log CFU/g [24]   ในขณะ Brackett พบว่าสารละลายคลอรีน
ความเข้มข้นมากกว่าหรือเท่ากับ 50 ppm จะมีประสิทธิภาพ
ในการท าลาย L. monocytogenes  และหากความเข้มข้น
ของสารละลายคลอรีนต่ ากว่า 50 ppm จะไม่มีประสิทธิภาพใน
การเป็นสารต้านจุลชีพต่อ L. monocytogenes สายพันธุ์ 
Scott A ได้ [25]  ท านองเดียวกัน El-Kest and Marth พบว่า
เมื่ อ เพิ่ ม ค วาม เข้ ม ข้ น ขอ งส ารละลายคลอรีน ม ากขึ น  
ประสิทธิภาพในการยับยั ง L. monocytogenes จะเพิ่มมาก
ขึ น [26]  จากผลดังกล่าวมาแสดงให้เห็นว่าสารฆ่าเชื อที่ความ
เข้มข้นของคลอรีนอิสระมากกว่า 50 ppm มีประสิทธิภาพใน
การท าลายแบคทีเรีย 

นอกจากกรดไฮโพคลอรัสแล้ว ค่า ORP ในน  าล้างชนิด
ต่าง ๆ ยังเป็นปัจจัยเสริมในการท าลายเซลล์ของจุลินทรีย์ด้วย 
โดยหากสารใดมีค่า ORP สูง (เกิดการออกซิไดส์ซิ่งสูง) จะเป็น
สารที่มีความสามารถในการรับอิเล็กตรอน หรือสารออกซิไดส์ซิ่ง 
(oxidizing agent) ท าให้เกิดการดึงอิเล็กตรอนจากเยื่อหุ้มเซลล์ 
(cell membrane) ของเชื อจุลินทรีย์ เป็นสาเหตุให้เยื่อหุ้มเซลล์
เกิดความไม่คงตัวและรั่วในที่สุด  ซึ่งการท าลายเยื่อหุ้มเซลล์นี จะ
ส่งผลให้ เชื อจุลินทรีย์ถูกท าลายลงด้วยอย่างรวดเร็ว  [27]  
นอกจากนี ยังมีผลต่อการท าลายกิจกรรมต่าง ๆ ภายในเซลล์
ของแบคทีเรีย โดยการออกซิไดส์สารประกอบซัลไฮดริลในชั น
ผนังเซลล์และกลไกของเมตาบอลิซึมต่าง ๆ ท าให้แบคทีเรียไม่
สามารถด ารงชีวิตอยู่ได้  การเพิ่มขึ นของค่า ORP ยังส่งผลให้
เกิดการลดลงของค่าพีเอชอีกด้วย [28]  ความสัมพันธ์ของค่า 
ORP กับสารฆ่ าเชื อชนิดต่าง ๆ มักขึ นอยู่กับค่า  pH ของ 
สารฆ่าเชื อนั น ๆ ด้วย ตัวอย่างเช่น ในสารละลายไฮโพคลอไรต์ 
ที่มีค่า pH เท่ากับ 7.5 จะมีคลอรีนอิสระในรูปของกรดไฮโพ-
คลอรัส (HOCl) และไฮโพคลอไรท์อิออน (OCl-) ในน  าที่สมดุล
กัน คือ 50:50  แต่เมื่อค่า pH ลดลง จะท าให้ HOCl และค่า 
ORP เพิ่ ม สู ง ขึ น  (อ่ า น ค่ าบ วก  ได้ ม าก ขึ น ) ซึ่ ง ก็ คื อ มี
ความสามารถในการเป็นตัวออกซิไดส์ (รับอิเล็กตรอน) ได้มาก
ขึ น  และยังพบว่าน  าล้างที่ มีค่ า ORP 700 mV ที่ มีค่ า pH 
เท่ากับ 6.5 มีความสามารถในการท าลายหรือฆ่าเชื อจุลินทรีย์
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ไม่ต่างจากน  าล้างที่มีค่า ORP 700 mV ซึ่งมีค่า pH เท่ากับ 8.5  
โดยต้องใช้ปริมาณ (dose) ของสารไฮโพคลอไรต์ เพิ่มขึ นเพื่อ
ปรับน  าล้างดังกล่าวให้มีค่า ORP เท่ากับ 700 mV ที่ค่า pH 
เท่ากับ 8.5 ซึ่งเป็นการสิ นเปลืองสารไฮโพคลอไรต์ [27] 

3.3 การเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของน ้าอิเล็กโทรไลต์
ชนิดกรดและสารละลายโซเดียมไฮโพคลอไรต์หลังล้าง
กระชายและหอมแดง 

จากผลการทดลอง (ตารางที่ 2 และ 3) แสดงให้เห็นว่า
น  าประปา น  า AcEW และสารละลาย NaOCl ที่ใช้ล้างกระชาย
และหอมแดงมีความสามารถในการชะเซลล์ของเชื อจุลินทรีย์
ทั งหมด และเชื อยีสต์และราที่ปนเปื้อนอยู่บนผิววัตถุดิบออกได้
ใกล้เคียงกัน  แต่ฤทธิ์ในการท าลายเชื อนั นมีความแตกต่างกัน 
โดยน  า AcEW มีฤทธิ์ในการท าลายเชื อจุลินทรีย์ทั งหมดได้ดีกว่า
สารละลาย NaOCl  ในขณะที่สารละลาย NaOCl จะสามารถ
ท าลายเชื อยีสต์และราได้ดีกว่าสารละลาย NaOCl  เนื่องจากไม่
สามารถตรวจพบ หรือพบการรอดชีวิตของเชื อดั งกล่าว 
ค่อนข้างต่ า ในน  าล้างหลังผ่านการน าไปใช้ล้างกระชายและ 

หอมแดง  ส่วนน  าประปานั นไม่มีฤทธิ์ในการท าลายเชื อจุลินทรีย์ 
หากแต่ปริมาณเชื อที่ลดลงนี  เกิดจากความสามารถในการ 
ชะจุลินทรีย์ที่อยู่บริเวณพื นผิวของกระชายและหอมแดงให้หลุด
ออกมาเท่านั น  โดยหลังใช้ล้างกระชายและหอมแดง น  าประปา
ยังคงมีจ านวนเชื อจุลินทรีย์ทั งหมด และเชื อยีสต์และรา อยู่สูง
ถึง 4.91–4.93 และ 3.65–4.61 log CFU/ml  ในขณะที่น  า 
AcEW ที่ระดับความเข้มข้นสูง (100 ppm) ไม่พบเชื อจุลินทรีย์
ทั งหมดในน  าหลังล้าง และพบเชื อยีสต์และราเพียง 0–1.13 
CFU/ml เท่านั น ส่วนที่ระดับความเข้มข้นต่ า (50 ppm) พบ
เชื อจุลินทรีย์ทั งหมด และเชื อยีสต์และราในน  าหลังล้าง 0–0.23 
log และ 1.96–2.54 CFU/ml ตามล าดับ  ส่วนสารละลาย 
NaOCl ที่ระดับความเข้มข้นสูง (100 ppm) พบเชื อจุลินทรีย์
ทั งหมด ในน  าหลังล้าง 1.14–1.45 CFU/ml แต่ไม่พบและเชื อ
ยีสต์และรา  โดยที่ระดับความเข้มข้นต่ า (50 ppm) ยังคงมี
จ านวนเชื อจุลินทรีย์ทั งหมด และเชื อยีสต์และราในน  าหลังล้าง 
1.58–1.67 และ 0.73–2.30 CFU/ml ตามล าดับ 

Table 2 The physicochemical properties changing of washing solutions after washing finger root 

Washing 
solution 

Time 
(min) 

Before washing After washing 
Conc.* 
(ppm) 

ORP  
(mV) 

pH Conc.* 
(ppm) 

ORP  
(mV) 

pH TVC 
(log CFU/g) 

Y&M  
(log CFU/g) 

Tap water 10 0±0.0 391±18.4 7.34±0.2 0±0.0 316±17.7 6.18±0.0 4.93±0.24 3.65±0.82 
AcEW 10 51±0.0 1187±99.7 4.38±0.2 34±3.5 1055±57.3 4.24±0.2 0.23±0.40 1.96±0.24 

10 106±3.5 1240±9.9 4.29±0.1 80±12.0 1044±44.6 4.09±0.1 0.00±0.00 0.00±0.00 
NaOCl 10 52±2.1 729±52.5 7.46±0.9 44±2.8 533±13.9 7.09±0.5 1.58±0.35 2.30±0.30 

10 105±0.7 731±58.1 7.70±0.4 80±7.1 554±64.4 7.24±0.1 1.14±0.42 0.00±0.00 
* Free available chlorine concentration for AcEW and NaOCl

Table 3 The physicochemical properties changing of washing solutions after washing shallot 

Washing 
solution 

Time 
(min) 

Before washing After washing 
Conc.* 
(ppm) 

ORP  
(mV) 

pH Conc.* 
(ppm) 

ORP  
(mV) 

pH TVC 
(log CFU/g) 

Y&M  
(log CFU/g) 

Tap water 10 0±0.0 417±8.5 7.27±0.3 0±0.0 329±11.3 6.79±0.0 4.91±0.1 4.61±0.1 
AcEW 10 52±0.7 1114±3.5 4.45±0.7 35±7.8 1031±94.8 3.83±0.4 0.00±0.0 2.54±0.3 

10 108±5.0 1205±45.3 4.17±0.2 94±5.7 1059±99.6 4.16±0.4 0.00±0.0 1.13±1.2 
NaOCl 10 51±1.4 725±47.3 7.61±0.3 36±2.1 583±84.0 7.07±0.8 1.67±0.1 0.73±1.3 

10 109±1.4 738±68.2 7.72±0.2 85±14.1 533±35.4 7.24±0.2 1.45±0.5 0.00±0.0 
* Free available chlorine concentration for AcEW and NaOCl

 ทั งนี ยังพบว่าปริมาณคลอรีนอิสระของน  า AcEW 
(เริ่มต้น 51–108 ppm) หลังล้างกระชายและหอมแดง จะลดลง
ถึงร้อยละ 13.0−33.3  ส่วนในสารละลาย NaOCl ปริมาณ

คลอรีนอิสระจะลดลงร้อยละ 15.4−29.4 จากปริมาณเริ่มต้น 
51−109 ppm เช่นเดียวกันกับค่า ORP ซึ่งพบว่ามีการลดลงหลัง
ล้างกระชายและหอมแดง  โดยค่า ORP ของน  า AcEW จาก
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เริ่มต้นที่ 1,114−1,240 mV หลังล้างกระชายและหอมแดง จะ
ลดลงร้อยละ 7.5−15.8  ในขณะที่สารละลาย NaOCl หลังล้าง
กระชายและหอมแดง ค่า ORP จะลดลงร้อยละ 19.6−27.8 
(เริ่มต้น 725−738 mV) ดังแสดงในตารางที่ 2 และ 3 

4. สรุปผลการวิจัย
การใช้น  าอิ เล็กโทรไลต์ชนิดกรดและสารละลาย

โซเดียมไฮโพคลอไรต์เพื่อล้างท าความสะอาด ควรเตรียมใหม่
ทุกครั งและไม่ควรทิ งไว้เกิน 30 นาที หลังจากเตรียม เพราะ
ประสิทธิภาพในการท าลายเชื อจุลินทรีย์ของสารดังกล่าวจะ
ลดลง  โดยประสิทธิภาพของ 100 ppm AcEW และ 100 
ppm NaOCl สามารถลดจ านวนเชื อจุลินทรีย์ทั งหมดที่
ปนเปื้อนในกระชายลงได้ 2.0 log CFU/g และเชื อยีสต์และรา
ลงได้ถึง 2.5 log CFU/g (ล้างนาน 10 นาที)  แต่ที่ระดับความ
เข้มข้น 50 ppm จะลดเชื อจุลินทรีย์ทั งหมด และเชื อยีสต์และ
ราลงได้  ลงได้ ไม่ เกิน  1.5 log CFU/g และ 1.8−2.2 log 
CFU/g  ตามล าดับ  ส่วนประสิทธิภาพของน  า AcEW และ
สารละลาย NaOCl ในการล้างวัตถุดิบหอมแดงนั น ในภาพรวม
จะสามารถลดเชื อจุลินทรีย์ทั ง 2 กลุ่ม ได้น้อยกว่าในกรณีของ
กระชาย โดยพบว่าการใช้ 100 ppm AcEW มีประสิทธิภาพใน
การลดจ านวนเชื อจุลินทรีย์ทั งหมดดีกว่าการใช้  100 ppm 
NaOCl แต่ 100 ppm NaOCl จะมีประสิทธิภาพในการลดเชื อ
ยีสต์และราได้ดีกว่าการใช้ 100 ppm AcEW 

5. กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยนี ได้รับงบประมาณสนับสนุน จากเครือข่าย

องค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) ภายใต้การดูแลของ
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประจ าปี 2559 
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งำนวิจัยนี้มีวัตถุเพื่อศึกษำผลของอนุภำคนำโนซิงค์ออกไซด์ต่อกำรเจริญเติบโตของหอมแดงโดยกำรศึกษำควำมยำวของใบ 

ควำมยำวของรำกและจ ำนวนใบต่อต้นของหอมแดง ที่ถูกรดด้วยสำรละลำยอนุภำคนำโนซิงค์ออกไซด์ที่มีควำมเข้มข้นแตกต่ำงกัน           
5 เงื่อนไข ประกอบด้วย 0 10 20 30 และ 40 มิลลิกรัมลิตร โดยท ำกำรรดสำรละลำยอนุภำคนำโนซิงค์ออกไซด์ให้แก่หอมแดง
จ ำนวน 6 ครั้งในช่วง 30 วัน ผลกำรทดลองแสดงให้ว่ำ หอมแดงที่ถูกรดด้วยอนุภำคนำโนซิงค์ออกไซด์เข้มข้น 20 มิลลิกรัมต่อลิตร          
มีกำรเจริญเติบโตดีกว่ำหอมแดงที่ถูกรดด้วยอนุภำคนำโนซิงค์ออกไซด์ควำมเข้มข้นอื่นๆ  โดยมีควำมยำวเฉลี่ยของใบและรำก 
เท่ำกับ  28.841.93  และ  9.351.62  เซนติเมตร  ตำมล ำดับ  และมีจ ำนวนใบเฉลี่ย 13.5 ใบต่อต้น  ในขณะที่ควำมยำวของใบ 
ควำมยำวของรำกและจ ำนวนใบต่อต้นของหอมแดงที่ถูกรดด้วยอนุภำคนำโนซิงค์ออกไซด์ที่มีควำมเข้มข้น 30 และ 40 มิลลิกรัม 
ต่อลิตร มีแนวโน้มลดลง ดังนั้นเรำจึงสำมำรถสรุปได้ว่ำอนุภำคโนซิงค์ออกไซด์มีผลต่อกำรเจริญเติบโตของหอมแดง 
ค ำหลัก: อนุภำคนำโน, ซิงค์ออกไซด,์ กำรเจริญเติบโต, หอมแดง 

Abstract 
The present study is aimed at investigating the effect of zinc oxide nanoparticles (ZnO NPs) on the 

growth of shallot. The leaf length, root length and number of leaves per plant which were treated with five 
different concentrations of ZnO NPs, consisting of 0, 10, 20, 30 and 40 mgL-1, were determined. The shallot 
were treated 6 times at the interval of 30 days. The experimental result indicates that the shallots treated 
with ZnO NPs at the concentration of  20 mgL-1 showed better growth than others. The average of leaf length 
and root length were 28.841.93 and 9.351.62 centimeters, respectively and an average number of leaf about 13.5 
leave per plant . Whereas the leaf length, root lengths and number of leaves per plant of the shallot, which 
treated with 30 and 40 mgL-1 concentration of ZnO NPs, tend to decrease. Therefore, we can conclude that 
zinc oxide nanoparticles affect to the growth of the shallot. 
Keywords:  Nanoparticle, Zinc Oxide, Growth, Shallot 

1. บทน า
คนไทยส่วนใหญ่ปลูกพืชผักสวนครัวไว้เพื่อรับประทำน

และจ ำหน่ำย โดยส่วนใหญ่จะใช้ในส่วนของผล หัว และรำก             
มำใช้ประโยชน์และมีกำรพัฒนำสำยพันธุ์ให้มีผลผลิตตำม
ต้องกำร  ทั้งนี้หอมแดงเป็นพืชชนิดหนึ่งที่นิยมปลูกเพื่อบริโภค
ส่วนของหัว  และหอมแดงจัดเป็นพืชเศรษฐกิจระดับท้องถิ่นที่
นิยมปลูกและรับประทำนกันมำกของคนไทย นิยมใช้ในกำร
ประกอบอำหำรและเป็นสมุนไพร เนื่องจำกมีสำรอัลซิลิน 
(Allicin) สำรออกฤทธิ์หลักทำงชีวภำพของกระเทียมที่ท ำให้มี
กลิ่นฉุน  หอมแดงจะสร้ำงกลุ่มหัวแยกออกจำกกันอย่ำงชัดเจน 
โดยเชื่ อมติดกันบริ เวณฐำนของหั ว เมื่ อปลูกจำก 1 หั ว              

จะสำมำรถเติบโตและแยกเป็นหัวใหม่ได้ประมำณ 2 ถึง 10 
หัวต่อกอ ขึ้นอยู่กับกำรปลูก กำรดูแลรักษำ และสภำพแวดล้อม 
แต่ปัญหำที่พบในกำรเพำะปลูกคือโรคพืชที่เกิดจำกเชื้อรำและ
แบคทีเรีย รวมถึงแมลงศัตรูพืชรบกวนส่งผลให้ผลผลิตเสียหำย
เกษตรส่วนใหญ่มักแก้ปัญหำโดยกำรใช้สำรเคมีซึ่งอำจก่อให้เกิด
กำรตกค้ำงและเกิดอันตรำยต่อสิ่งมีชีวิตได้  ดังนั้นเพื่อลดปัญหำ
ดังกล่ำว ปัจจุบันพบว่ำมีกำรน ำอนุภำคนำโนซิงค์ออกไซด์มำ
แก้ปัญหำโรคพืชที่เกิดจำกเชื้อรำและแบคทีเรียโดยอนุภำค            
นำโนซิงค์ออกไซด์จะใช้หลักกำรโฟโตคะตะลิสในกำรยับยั้ง
แบคทีเรียและรำ  เมื่อแสงท ำปฏิกิริยำกับอนุภำคซิงค์ออกไซด์
จะท ำให้อิเล็กตรอนขึ้นไปยังสถำนะกระตุ้นและเกิดช่องว่ำงของ
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อิเล็กตรอน(โฮล)ขึ้นที่บริเวณสถำนะพื้น เมื่อโฮลท ำปฏิกิริยำกับ
น้ ำจะได้ ไฮดรอกซิลแรดิคอลกับ ไฮโดรเจนไอออนส่วน
อิเล็กตรอนจะท ำปฏิกิริยำกับออกซิเจน ได้เป็นซูเปอร์ออกไซด์
แรดิคอลแอนไออนซึ่งจะท ำปฏิกิริยำกับไฮโดรเจนไอออนได้เป็น
ไฮโดรเจนซูเปอร์ออกไซด์และเกิดปฏิกิริยำต่อเนื่องเรื่อยๆ 
ระหว่ำงไฮโดรเจนซูเปอร์ออกไซด์กับไฮโดรเจนไอออนและ
อิเล็กตรอนได้เป็นไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ซึ่จะผ่ำนแทรกเข้ำไป
ในผนังเซลล์ของแบคทีเรียเกิดอันตรกริยำกับวัสดุออร์แกนิก            
จนเกิดกำรเสื่อมสลำยของเซลล์และฆ่ำแบคทีเรียในที่สุดท ำให้
ได้ก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์และน้ ำ 

ทั้งนี้ปัจจุบันจึงมีกำรน ำอนุภำคนำโนซิงค์ออกไซด์มำใช้
ประโยชน์ด้ำนกำรเกษตรเป็นจ ำนวนมำก เช่น น ำอนุภำคนำโน
ซิงค์ออกไซด์มำฉีดพ่นกับต้นมะนำวแล้วปรำกฏว่ำผลมะนำว            
มีขนำดใหญ่ขึ้น ผลกลม ผิวเขียวมันเงำงำม ไม่พบรอยจุดนูนสี
น้ ำตำล ไม่ถูกท ำลำยจำกเชื้อแบคทีเรียและผลผลิตเพิ่มขึ้น [1]  
นอกจำกนี้ยังมีกำรศึกษำผลของอนุภำคนำโนซิงค์ออกไซด์ต่อ
อัตรำกำรงอก จ ำนวนและควำมยำวของรำกของข้ำว [2]             
กำรเจริญเติบโตของข้ำวโพด [3]  กำรงอกและกำรเจริญเติบโต
ของหอม [4]  และอนุภำคนำโนซิงค์อิอกไชด์ยังมีผลต่อกำรงอก
และกำรเจริญเติบโตของถั่ว [5] มันฝรั่ง [6] และแครอท [7]  
ยิ่งไปกว่ำนั้นยังพบว่ำอนุภำคนำโนซิงค์ออกไซด์มีผลต่อจ ำนวน
และขนำดของใบ  ควำมยำวรำกและล ำต้นของพริก [8] 

ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษำผลของอนุภำค            
นำโนซิงค์ออกไซด์ที่มีต่อกำรเจริญเติบโตของหอมแดงซึ่งเป็น
พืชที่ใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วนและเป็นที่ต้องกำรของคนไทย 

2. วิธีด าเนินการวิจัย  
กำรศึกษำผลของอนุภำคนำโนซิงค์ออกไซด์ ที่ต่อกำร

เจริญเติบโตของหอมแดงนั้นผู้วิจัยมีวิธีกำรดังนี้ 
2.1 ขั้นตอนกำรเตรียมดิน 

เตรียมดินก่อนเริ่มปลูกเป็นเวลำ 1 สัปดำห์ โดยใช้ดิน
ร่วนปนทรำย พรวนดินภำยในอำทิตย์นั้น ๆ ทั้งหมด 3 ครั้ง  

2.2 ขั้นตอนกำรเตรียมหอมแดง 
เลือกหอมแดงโดยใช้ในส่วนของกลีบหอมที่มีขนำด

ใกล้เคียงกันจ ำนวน 30 หัว น ำไปแช่น้ ำเป็นเวลำ 24 ชั่วโมง  
2.3 ขั้นตอนกำรปลูกหอมแดง 

1. น ำเตรียมดินเตรียมไว้ใส่ลงในกระถำง 5 ใบ และ          
รดน้ ำให้ดินชุ่มชื้นไว้ล่วงหน้ำ 1 วัน  

2. ปักพันธ์หอมแดงกระถำงละ 6 หัว ลงในกระถำงแต่
ละใบโดยให้แต่ลัหัวมีระยะห่ำง 3 x 3 เซนติเมตร  

3. น ำอนุภำคนำโนซิงค์ออกไซด์ปริมำณ 10 20 30
และ 40 มิลลิกรัม มำผสมกับน้ ำปรมำตร 1 ลิตร แล้วท ำกำรรด
ต้นหอมในทุกๆ  6 วัน โดยที ่

-  กระถำงที่ 1  รดเฉพำะน้ ำเท่ำนั้น (ชุดควบคุม) 

-  กระถำงที่ 2 รดด้วยน้ ำที่ผสมอนุภำคนำโนซิงค์ออกไซด์ 
ปริมำณ 10 มิลลิกรัม 

-  กระถำงที่ 3 รดด้วยน้ ำที่ผสมอนุภำคนำโนซิงค์ออกไซด์ 
ปริมำณ 20 มิลลิกรัม 

-  กระถำงที่ 4 รดด้วยน้ ำที่ผสมอนุภำคนำโนซิงค์ออกไซด์ 
ปริมำณ 30 มิลลิกรัม 

-  กระถำงที่ 5 รดด้วยน้ ำที่ผสมอนุภำคนำโนซิงค์ออกไซด์ 
ปริมำณ 40 มิลลิกรัม 

2.4 กำรเก็บผลกำรทดลองและวิเครำะห์ผลกำรทดลอง 
1. วัดควำมยำวของใบของหอมแดงทุกๆ 5 วัน หลังจำก

เพำะปลูกเป็นเวลำ 15 วัน 
2. วัดควำมยำวของรำกและนับจ ำนวนใบหลังจำก

เพำะปลูกเป็นเวลำ 30 วัน 
3. น ำข้อมูลควำมยำวของใบ ควำมยำวของรำกและ

จ ำนวนใบมำหำค่ำเฉลี่ยแล้ววิเครำะห์เปรียบเทียบข้อมูลที่ได ้

3. ผลการวิจัยและอภิปรายผล
ผลของกำรศึกษำกำรเจริญเติบโตของหอมแดงที่ปลูก

เป็นเวลำ 30 วัน และถูกรดด้วยอนุภำคนำโนซิงค์ออกไซด์ที่มี 
ควำมเข้มข้น 0  10  20  30  และ 40 มิลลิกรัมต่อลิตร  พบว่ำ 
หอมแดงที่รดด้วยอนุภำคนำโนซิงค์ออกไซด์ที่มีควำมเข้มข้น 20 
มิลลิกรัมต่อลิตร มีควำมยำวของใบมำกกว่ำหอมแดงที่ถูกรด
อนุภำคนำโนซิงค์ออกไซด์ควำมเข้มข้นอื่นๆ ดังแสดงในรูปที่ 1 

รูปที่ 1 ควำมยำวของใบหอมแดงที่รดด้วยอนุภำคนำโน             
ซิงค์ออกไซด์ที่มีควำมเข้มข้นแตกต่ำงกัน  

       ตำรำงที่  1  แสดงผลกำรวัดควำมยำวเฉลี่ยของใบ  ควำมยำว
เฉลี่ยของรำก และจ ำนวนใบเฉลี่ยต่อต้นของหอมแดงเมื่อเพำะปลูก
เป็นเวลำ 30 วัน  เรำจะเห็นได้ว่ำ หอมแดงที่รดด้วยอนุภำคนำโน           
ซิงค์ออกไซด์ที่ควำมเข้มข้น 20 มิลลิกรัมต่อลิตรมีกำรเจริญเติบโตด
ควำมยำวเฉลี่ยของใบและรำกมำกที่สุด โดยมีค่ำ  28.841.93 และ 
9.351.62  เซนติเมตร ตำมล ำดับ และยังพบว่ำมีจ ำนวนใบเฉลี่ย 
13.5 ใบต่อต้น ซึ่งเป็นจ ำนวนใบที่มำกกว่ำหอมแดงที่รดด้วยอนุภำค
นำโนซิงค์ออกไซด์ที่มีควำมเข้มข้นอื่นๆ  ในขณะที่หอมแดงที่รดด้วย
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อนุภำคนำโนซิงค์ออกไซด์ควำมเข้มข้น 0 และ 10  มิลลิกรัมต่อลิตร 
มีกำรเจริญเติบโตใกล้เคียงกันโดยใบมีควำมยำวเฉลี่ย 26.652.97 
และ 26.751.96 เซนติเมตร ตำมล ำดับ และรำกของหอมแดงก็มี
ลักษณะใกล้เคียงกัน โดยมีควำมยำวเฉลี่ย  8.002.11  และ 
8.471.88  เซนติเมตร ตำมด ำดับ  ดังแสดงในรูปที่ 2 

ตารางที่ 1 ผลของอนุภำคนำโนซิงค์ออกไซด์ต่อกำรเจริญ 
เติบโตของหอมแดง 

ความเข้มข้น
ของ ZnO NPs 

(mg/L) 

ความยาวเฉลี่ย (เซนติเมตร) จ านวน
ใบเฉลี่ย
ต่อต้น ใบ ราก 

0 26.652.97 8.002.11 10.5 
10 26.751.96 8.471.88 12.0 
20 28.841.93 9.351.62 13.5 
30 23.872.33 6.482.81 10.0 
40 22.502.66 5.612.38 8.33 

เมื่อพิจำรณำกำรเจริญเติบโตหอมแดงที่รดด้วยอนุภำค           
นำโนซิงค์ออกไซด์ควำมเข้มข้น 30 และ 40 มิลลิกรัมต่อลิตร พบว่ำ 
ใบและรำกของหอมแดงมีควำมยำวน้อยกว่ำใบและรำกของหอมแดง
ที่รดด้วยอนุภำคนำโนซิงค์ออกไซด์ที่มีควำมเข้มข้น 0 10 และ 20 
มิลลิกรัมต่อลิตร ดั งแสดงในตำรำงที่  1 ซึ่ งเรำจะเห็นได้ ว่ ำ               
เมื่อปริมำณอนุภำคนำโนซิงค์ออกไซด์เพิ่มขึ้นจะมีผลท ำให้ควำมยำว
ของใบและรำกตลอดจนจ ำนวนใบของหอมแดงลดลงอย่ำงชัดเจน 
ซึ่งสอดคล้องกับกำรศึกษำของ Laware และ Raskar [4] ที่ได้
ท ำกำรศึกษำผลอนุภำคนำโนซิงค์ออกไซด์ต่อกำรแบ่งเซลล์และ
กำรงอกของหัวหอมและกำรสะสมรงควัตถุที่ใช้ในกำรสังเครำะห์
แสงในพืชมีค่ำลดลงจึงส่งผลต่อกำรเจริญเติบโตของพืช [2]  

รูปที่ 3  ลักษณะของใบและรำกของหอมแดงที่รดด้วยอนุภำค
นำโนซิงค์ออกไซด์ที่ควำมเข้มข้น 0  10  20  30 และ 40  
มิลลิกรัมต่อลิตร 
4. สรุปผลการวิจัย

อนุภำคนำโนซิงค์ออกไซด์มีผลต่อกำรเจริญเติบโตของ
หอมแดงโดยจะเห็นได้จำกต้นหอมแดงที่รดด้วยอนุภำคนำโน   
ซิงค์ออกไซด์ที่ควำมเข้มข้น 20  มิลลิกรัมต่อลิตร มีควำมยำว
ของใบ ควำมยำวของรำกและจ ำนวนใบเฉลี่ยต่อต้นมำกกว่ำ
หอมแดงที่รดด้วยอนุภำคนำโนซิงค์ออกไซด์ที่ควำมเข้มข้นอื่นๆ 

5. กิตติกรรมประกาศ
งำนวิจัยนี้ได้รับกำรสนับสนุนอนุภำคนำโนซิงค์ออกไซด์

จำกศูนย์วิจัยนำโนเทคโนโลยีเพื่อกำรเกษตร วิทยำลัยนำโน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้ำลำดกระบัง  สถำบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง คณะผู้ท ำวิจัยจึง
ขอขอบพระคณุมำ ณ ที่นี้ 
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ผลการเสริมตะไคร้ในอาหารต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโต คุณภาพซาก และค่าโลหิตวิทยาในเป็ดเนื้อ 
Effects of Lamon Grass (Cymbopogon citratus) Supplementation on Growth Performance, 

Carcass Quality and Hematological Value in Meat Ducks 

ศรีสดุา ศิริเหล่าไพศาล1*, พงศธร กุนัน1 , ไพวัลย์ ปัญญาแก้ว1 และ ปิยวิทย์ เกษร 1 

1 คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร 205 ต าบลแร่ อ าเภอพังโคน จงัหวัดสกลนคร 
*ผู้ติดต่อ: E-mail: sreesuda88@hotmail.com

บทคัดย่อ 
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการเสริมตะไคร้ในอาหาร ต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโต คุณภาพซาก 

และค่าโลหิตวิทยาในเป็ดเนื้อสายพันธุ์บาร์บารี่ อายุ 1 วัน จ านวน 120 ตัว วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์  แบ่งกลุ่มการ
ทดลองออกเป็น 3 กลุ่ม ๆ ได้แก่ T1 คือ กลุ่มอาหารควบคุม T2 และ T3 คือ กลุ่มเสริมใบตะไคร้ และล าต้นตะไคร้ในอาหารใน
ระดับ 1.0 เปอร์เซ็นต์ เลี้ยงเป็ดในคอกระบบเปิด ระยะเวลา 56 วัน แบ่งระยะการเลี้ยงเป็น 3 ระยะ ตามสูตรอาหาร (1-20, 21-38 
และ 39-56 วัน) ผลการทดลองพบว่า การเสริมใบตะไครแ้ละล าต้นตะไคร้ในอาหาร มีค่าเพิ่มน้ าหนักตัว และดัชนีประสิทธิภาพการ
ผลิต มีค่าไม่แตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม และมีผลต่อคุณภาพซาก ได้แก่ เนื้อส่วนท่ีกินได้มีความ
แตกต่างกันทางสถิติ (P<0.05) ผลต่อค่าโลหิตวิทยาได้แก่ ค่าฮีโมโกลบิน มีความแตกต่างกันทางสถิติ (P<0.05) จากการทดลอง
สรุปได้ว่าการเสริมใบตะไคร้และล าต้นตะไคร้ในระดับ 1.0 เปอร์เซ็นต์ในอาหารเป็ดเนื้อ ท าให้สมรรถภาพการเจริญเติบโต คุณภาพ
ซากเพิ่มขึ้น และช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันได้ 
ค ำหลัก: เป็ดเนื้อ, ตะไคร้, ประสิทธิภาพการเจริญเติบโต, คุณภาพซาก, โลหิตวิทยา   

Abstract 
The objective of this study was to determine the effects of lemon grass (LG) (Cymbopogon citratus) 

on growth performance, carcass quality and hematology in meat ducks on 1 days old. A total of 120 meat 
ducks, were divided into 3 treatment groups. Each treatment consisted of four replicates of ten each. The 
experiment was completely randomized design (CRD). The LG leaf meal (T2) and LG steam (T3) was 
supplemented at the levels 1.0% in the diets compared with the control no added (T1). The results revealed 
that dietary LG leaf and steam supplementation could improve body weight and productive index but no 
significantly (P>0.05) when compared with the control. Moreover, carcass quality; edible meat significant of LG 
supplementation (P<0.05). However, levels of blood hemoglobin and was significantly improved in LG 
treatment than control. In conclusion, dietary supplementation of LG leaf and LG steam at 1.0% in meat duck 
diet can be improved growth performance, carcass quality and improved immune system. 
Keywords: Meat duck, lemon grass, growth performance, carcass quality, hematology  

1. บทน า
การเลิกใช้ยาปฏิชีวนะเพื่อกระตุ้นการเจริญเติบโต 

(antibiotic growth promoter, AGP) ส่ งผลต่อระบบการ
เลี้ ย งสั ต ว์ ข อ งป ระ เท ศ ไท ย เป็ น อย่ า งม าก  ทั้ งปั ญ ห า
ประสิทธิภาพการผลิตที่ลดต่ าลง และการเพิ่มขึ้นของโรคที่
เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินอาหาร ท าให้ต้องมีการน าสารเสริม 
(feed additives) ชนิดต่าง ๆ มาใช้ในอาหารสัตว์เพิ่มมากขึ้น 
[1] ซึ่งสารดังกล่าวนั้นจะต้องมีคุณสมบัติใกล้เคียงหรือเทียบเท่า
กับยาปฏิชีวนะ มีความปลอดภัยและไมต่กค้างในผลิตภัณฑ์จาก

สัตว์ พืชสมุนไพรของไทยมีมากมายหลายชนิดและมีคุณสมบัติ
ต่าง ๆ ที่ใกล้เคียงกับยาปฏิชีวนะ อาทิเช่น ตะไคร้เป็นพืช
สมุนไพรที่มีประโยชน์มากมาย ทั้งสรรพคุณทางยารักษาโรค 
และการใช้ประโยชน์ทางอุตสาหกรรม น ามาใช้ได้ทุกส่วน ได้แก่ 
ใบ มีสรรพคุณเป็นยาขับลม แก้เบื่ออาหาร แก้โรคทางเดิน
ปัสสาวะ และรักษานิ่ว [2] หัว มีสรรพคุณในการบ ารุงธาตุไฟ 
แก้โรคทางเดินปัสสาวะ รักษานิ่ว เกลื้อน แก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ 
แน่นจุกเสียด แก้อาการขัดเบา [3] ราก มีสรรพคุณแก้จุกเสียด
แน่นแวบบริเวณหน้าอก ปวดกระเพาะอาหารและปัสสาวะ [4] 
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ทั้งต้น มีสรรพคุณแก้ปัสสาวะเป็นเลือด ขับปัสสาวะ แก้ปวด
ท้อง ท้องอืดแน่น แก้โรคหืด เป็นยาทานวดแก้ปวดเมื่อยเส้นตึง 
ฟกช้ า ปวดข้อ แก้ลมวิงเวียน และประจ าเดือนมาไม่ปกติ [3] 
ประโยชน์ด้านอุตสาหกรรมของตะไคร้ จะใช้ในอุตสาหกรรม
น้ าหอมและเครื่องส าอาง อาหารส าเร็จรูปและเครื่องชูรส 
เครื่องดื่มและน้ าอัดลม อุตสาหกรรมเกี่ยวกับเครื่องหอม [5] 
นอกจากนี้สารสกัดและน้ ามันหอมระเหยยังมีฤทธิ์ฆ่าเช้ือ
แบคทีเรียและราอีกด้วย [6] องค์ประกอบทางเคมีของตะไคร้
อยู่ ใน รูปของน้ ามั นหอมระเหย (essential oils) 0.2-0.4 
เปอร์เซ็นต์ สารส าคัญ คือ citral เป็นสารหลักที่พบถึง 65-85 
เปอร์เซ็นต์ สามารถแยกอนุพันธุ์ได้เป็นสารประกอบ geraniol 
(α-citral) และ neral (-citral) [7] มีการน าตะไคร้ไปใช้ใน
สัตว์ เช่น ใช้ตะไคร้มาทุบแล้วดองเกลือให้โค กระบือ กินช่วย
รักษาโรคพยาธิใบไม้ในกระเพาะได้ [8] และน้ ามันหอมระเหย
จากตะไคร้มีฤทธิ์ฆ่าเห็บโค [9] และพยาธิ หมัด อีกหลายชนิด 
[10], [11] จึงควรมีการศึกษาการเสริมตะไคร้ในอาหารเป็ดเนื้อ
เพื่อช่วยเพิ่มสมรรถภาพการเจริญเติบโต คุณภาพซาก ลดไขมัน
หรือคอเลสเตอรอลในเป็ดเนื้อ 

2. อุปกรณ์และวิธีการ
น าใบตะไคร้และล าต้นตะไคร้มาหั่นให้เป็นช้ินเล็กๆ ท า

ให้แห้งโดยการผึ่งแดดระยะเวลา 3 วัน แล้วน ามาบดด้วยเครื่อง
บดอาหารให้ละเอียด เพื่อเตรียมน ามาเสริมในอาหารเป็ดเนื้อ 
อายุ 1-56 วัน จ านวน 120 ตัว เลี้ยงบนพื้นคอกซีเมนต์มีแกลบ
เป็นวัสดุรองพื้น ในโรงเรือนระบบเปิด วางแผนการทดลองแบบ
สุ่มสมบูรณ์ (completely randomized design: CRD) แบ่ง
การทดลองออกเป็น 3 กลุ่ม  ๆ  ละ 40 ตัว ซึ่ งแต่ละกลุ่ ม
ประกอบด้วย 4 ซ้ า ๆ ละ 10 ตัว ให้กินอาหารพื้นฐานท่ีมีปลาย
ข้าวและกากถั่วเหลืองเป็นส่วนประกอบหลัก โดยสูตรอาหาร
แบ่งเป็น 3 ระยะ ตามอายุ ได้แก่ ระยะเป็ดเล็ก (1-20 วัน) 
ระยะเป็ดรุ่น  (21-38 วัน ) และระยะเป็ดขุน  (39-56 วัน ) 
ส่วนประกอบของอาหารแสดงในตารางที่  1 มีทรีตเมนต์ที่
ต้องการศึกษา ดังนี ้

ทรีตเมนต์ที่ 1 สูตรอาหารพื้นฐาน 
ทรีตเมนต์ที่ 2 สูตรอาหารพื้นฐานเสริมใบตะไคร้ 1.0 

เปอร์เซ็นต์ 
ทรีตเมนต์ที่ 3 สูตรอาหารพื้นฐานเสริมล าต้นตะไคร้ 

1.0 เปอร์เซ็นต์ 
2.1. การเก็บข้อมูลและบันทึกข้อมูล 
บันทึกสมรรถภาพการเจริญเติบโตของเป็ดเนื้อตั้งแต่

อายุ 1-56 วัน แบ่งออกเป็น 3 ช่วง (period) ตามสูตรอาหาร 
สมรรถภาพการเจริญเติบโต ได้แก่  น้ าหนักตัวที่ เพิ่มขึ้น , 
ปริมาณอาหารที่กิน , ประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหารเป็น
น้ าหนักตัว (FCR) และดัชนีประสิทธิภาพการผลิต 

ตารางที่ 1 สูตรอาหารเป็ดเนื้อในระยะต่างๆ 
วัตถุดิบ ระยะแรก 

1-20 วัน 
ระยะเติบโต 
21-38 วัน 

ระยะสุดท้าย 
39-56 วัน 

ปลายข้าว 
กากถั่วเหลือง (44% CP) 
ปลาป่น (55% CP) 
ร าหยาบ 
โมโนแคลเซียมฟอสเฟต 
หินฝุ่น 
ดีแอล-เมทไธโอนีน 
แอล-ไลซีน 
เกลือ 
น้ ามันร า 
โคลนี คลอไรด ์(50%) 
พรีมิกซ์* 
รวม 

52.25 
28.00 
10.00 
5.00 
1.40 
0.30 
0.30 
0.20 
0.15 
2.00 
0.10 
0.30 

100.00 

53.29 
25.00 
5.00 
12.00 
1.40 
0.30 
0.23 
0.20 
0.18 
2.00 
0.10 
0.30 

100.00 

57.29 
23.00 
3.00 
12.00 
1.40 
0.30 
0.23 
0.20 
0.18 
2.00 
0.10 
0.30 

100.00 
ค่าจากการค านวณ 
   โปรตีน (%) 
   พลังงาน (Kcal/กก.) 
   แคลเซียม (%) 
   ฟอสฟอรัส (%) 

22.40 
3,148.25 

0.86 
0.32 

18.97 
3,128.07 

0.48 
0.21 

17.31 
2,995.11 

0.32 
0.16 

*Commercial premix.

เมื่อเป็ดเนื้ออายุ 54 วัน ท าการสุ่มเก็บตัวอย่างเลือด
เป็ด โดยเจาะเลือดเป็ดบริเวณปีก (wing vein) ตัวละ 2 มล. 
เพื่ อน ามาวัด  ความ เข้ มข้ นของเม็ ด เลื อดแดงอั ดแน่ น 
(hematocrit, Hct) ค่าเม็ดเลือดแดง (red blood cell; RBC) 
ค่าเม็ดเลือดขาว (white blood cell; WBC) เม็ดเลือดขาว
ช นิ ด เฮ ท เท อ โ ร ฟิ ล  (heterophil, H) แ ล ะ ลิ ม โฟ ไซ ต์ 
(lymphocyte, L) เพื่อน าไปหาสัดส่วน H/L Ratio น าซีรั่มไป
วิเคราะห์ ค่าคอเลสเตอรอล (cholesterol) และไตรกลีเซอไรด์ 
(triglyceride) โ ด ย วิ ธี  enzymatic colorimetric test 
(CHOD-PAP method) 

เมื่อเป็ดเนื้ออายุ 56 วัน ท าการอดอาหารเป็ดเป็น
ระยะเวลาอย่างน้อย 6 ช่ัวโมง สุ่มเป็ดในแต่ละทรีทเมนทต์ มา
ฆ่าช าแหละเพื่อหาเปอร์เซ็นต์ซาก และเปอร์เซ็นต์อวัยวะต่าง ๆ 

2.2 การวิเคราะห์ข้อมูล 
น าข้อมูลมาวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) ตาม

แผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์  และ เปรียบเทียบความ
แตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยทรีตเมนต์ ด้วยวิธี Duncan’s new 
multiple range test โดยใช้โปรแกรมทางสถิติ  SAS V.9.0 
[12] 

3. ผลการทดลองและวิจารณ์ผล
3.1 ผลของการเสริมตะไคร้ในอาหารเป็ดเนื้อต่อ

สมรรถภาพการเจริญเติบโต 
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ผลของการเสริมใบตะไคร้ และล าต้นตะไคร้ในอาหาร
เป็ดเนื้อที่ระดับ 1.0 เปอร์เซ็นต์ เปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุมที่
ไม่เสริม (ตารางที่ 2) พบว่า น้ าหนักตัว (body weight, BW) 
น้ าหนักตั วที่ เพิ่ มขึ้น  (body weight gain, BWG) ปริมาณ
อาหารที่กิน (feed intake) ประสิทธิภาพการใช้อาหาร (feed 
conversion ratio, FCR) อัตราการมีชีวิตรอด (survival) และ
ประสิทธิภาพการผลิต  (productive index, PI) ไม่มีความ
แตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) ทุกระยะของการทดลอง แต่
อย่างไรก็ตาม การเสริมใบตะไคร้ และล าต้นตะไคร้ในอาหาร
เป็ดเนื้อท าให้ BW, BWG, FCR และ PI มีแนวโน้มสูงกว่ากลุ่ม
ควบคุ มที่ ไม่ เส ริม  และการเส ริม ใบ ตะ ไค ร้มี แนวโน้ ม
ประสิทธิภาพการเจริญเติบโตดีที่สุดจากการรายงานของบงกช 
และคณะ [13]  ได้วิเคราะห์คุณค่าทางโภชนะของตะไคร้ผง 
(หัวตะไคร้หรือกาบใบ) มีค่าโปรตีน ความช้ืน เถ้า กาก ไขมัน 
และแคลเซียม เท่ากับ 2.85, 6.87, 5.56, 14.69, 2.28 และ 
0.27 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ และได้เสริมตะไคร้ผง ในระดับ 1, 
2, 3, 4 และ 5 เปอร์เซ็นต์ ในอาหารไก่พื้นเมือง พบว่า การ
เสริมตะไคร้ผงในระดบั 1 เปอร์เซ็นต์ ท าให้น้ าหนักตัวไก่เพิ่มขึ้น
มากกว่ากลุ่มควบคุมเล็กน้อย นอกจากนี้ [14] เสริมใบตะไคร้ 
ในระดับ 1 เปอร์เซ็นต์ ในอาหารไก่เนื้ออาร์เบอร์ เอเคอร์ 
(Abor Acre) เปรียบเทียบกับการยาปฏิชีวนะ teramycin ใน
ระดับ 1 เปอร์เซ็นต์ พบว่า น้ าหนักตัว น้ าหนักตัวที่เพิ่มขึ้นของ
ไก่เนื้อกลุ่มเสริมใบตะไคร้และยาปฏิชีวนะมีค่าสูงกว่ากลุ่ม
ควบคุมและแตกต่ างกัน ในทางสถิติ  (P<0.05) [15], [16] 
รายงานการเสริมตะไคร้ผง (whole lemongrass) ในระดับ 
100 กรัม/วัน ในอาหารโคเนื้อ พบว่า สามารถเพิ่มค่าการย่อย
ได้ของโภชนะ จ านวนจุลินทรีย์ (microbial population) และ
ประสิ ท ธิภ าพการสั งเคราะห์ โป รตี น ในกระ เพ าะรวม 
(microbial protein synthesis efficiency) ของโคเนื้อได้เป็น
อย่างดี องค์ประกอบทางเคมีของตะไคร้อยู่ในรูปของน้ ามันหอม
ระเหย 0.2-0.4 เปอร์เซ็นต์ สารส าคัญ คือ citral เป็นสารหลัก
ที่พบถึง 65-85 เปอร์ เซ็นต์  สามารถแยกอนุพันธุ์ ได้ เป็น
สารประกอบ geraniol (α-citral) และ neral (-citral) [7] 
สาร citral สามารถลดอาการตะคริว (muscle cramps) โรค
ปวดตามข้อ ตามกล้ามเนื้อ (rheumatism) และช่วยแก้อาหาร
ปวดศรีษะ (headache) อย่างไรก็ตาม ปริมาณสารส าคัญใน
น้ ามันหอมระเหยจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ 
ได้แก่ ส่วนที่มีน้ ามันหอมระเหยมากที่สุด คือ ใบ โดยจะมีมาก
ในใบอ่อน แต่ปริมาณ citral จะพบมากในใบแก่ โดยใบอ่อนพบ 
citral 77-79 เปอร์เซ็นต์ ส่วนใบแก่พบ 83 เปอร์เซ็นต์ และ
ปริมาณ citral จะสูงสุดเมื่อดินมีความชื้น 60-80 เปอร์เซ็นต์ ที่
อุณหภูมิต่ าปริมาณน้ ามันหอมระเหยจะลดลง [17] และปริมาณ
น้ ามันหอมระเหยจะมีมากที่สุดในฤดูแล้ง นอกจากนี้  [18] 
รายงานว่าตะไคร้ประกอบด้วยสาร steroids, alkaloids, 

phenols, saponine, tannin, anthraquinines แ ล ะ 
flavonides นอกจากน้ีน้ ามันหอมระเหยจากตะไคร้ยังประกอบ
ไปด้วยสารส าคัญ 3 ชนิด ได้แก่ myrcene, geraniol และ 
nerol ซึ่งใช้ในการรักษาพยาธิในล าไส้ ภาวะโลหิตจาง บรรเทา
อาการปวด และใช้ในการผลิตเครื่องส าอางค์ จากสรรพคุณต่าง 
ๆ ของตะไคร้ซึ่งสามารถช่วยในการขับน้ าดีมาช่วยย่อยอาหาร 
รักษาอาการท้องอืด ท้องเฟ้อ แก้อาการหวัด อาการไอ ลดไข้ 
ลดการอักเสบ ช่วยรักษาอหิวาตกโรค [19] 

ตารางที่  2 ผลของการเสริมตะไคร้ในอาหารเป็ดเนื้อต่อ
สมรรถภาพการเจริญเติบโต 
ลักษณะที่ศึกษา ควบคุม ตะไคร้ P-value 

ใบ 1.0% ล าต้น 1.0% 
น้ าหนักเริ่มต้น (ก./ตัว) 50 50 50 0.295 
ระยะแรก 
   น้ าหนักตัว (ก./ตัว) 
   น้ าหนักตัวเพิ่ม (ก./ตัว) 
   อาหารที่กิน (ก./ตัว) 
   FCR 
   อัตรารอด (%) 
   ดัชนีประสิทธิภาพการผลิต 

510 
460 
768 

1.673 
100 
139 

515 
465 
765 

1.644 
100 
141 

516 
466 
773 

1.655 
100 
141 

0.951 
0.945 
0.977 
0.879 
100 

0.945 
ระยะเติบโต 
   น้ าหนักตัว (ก./ตัว) 
   น้ าหนักตัวเพิ่ม (ก./ตัว) 
   อาหารที่กิน (ก./ตัว) 

 FCR 
   อัตรารอด (%) 
   ดัชนีประสิทธิภาพการผลิต 

1,620 
1,100 
1,402 
1.275 
100 
493 

1,655 
1,140 
1,402 
1.232 
100 
516 

1,644 
1,128 
1,404 
1.252 
100 
506 

0.858 
0.902 
0.625 
0.856 

- 
0.925 

ระยะสุดท้าย 
   น้ าหนักตัว (ก./ตัว) 
   น้ าหนักตัวเพิ่ม (ก./ตัว) 
   อาหารที่กิน (ก./ตัว) 
   FCR 
   อัตรารอด (%) 
   ดัชนีประสิทธิภาพการผลิต 

2,790 
1,170 
3,113 
2.668 
100 
245 

2,870 
1,215 
3,182 
2.619 
100 
258 

2,845 
1,202 
3,154 
2.627 

97 
255 

0.649 
0.547 
0.685 
0.838 
0.405 
0.699 

ตลอดระยะการทดลอง 
   น้ าหนักตัว (ก./ตัว) 
   น้ าหนักตัวเพิ่ม (ก./ตัว) 
   อาหารที่กิน (ก./ตัว) 
   FCR 
   อัตรารอด (%) 
   ดัชนีประสิทธิภาพการผลิต 

2,790 
2,740 
5,283 
1.931 
100 
254 

2,870 
2,820 
5,349 
1.898 
100 
266 

2,846 
2,796 
5,312 
1.902 

97 
257 

0.649 
0.649 
0.786 
0.829 
0.405 
0.818 

3.2. ผลของการเสริมตะไคร้ในอาหารเป็ดเนื้อต่อ
คุณภาพซาก 

ผลของการเสริมใบตะไคร้ และล าต้นตะไคร้ใน
อาหารที่ระดับ 1.0 เปอร์เซ็นต์ เปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุมต่อ
คุณภาพซากเป็ดเนื้อ (ตารางที่ 3) พบว่า คุณภาพซากของเป็ด
เนื้อที่กินอาหารเสริมด้วยใบ และล าต้นตะไคร้ไม่มีความ
แตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) ยกเว้น ปริมาณเนื้อส่วนที่กินได้ 
(edible meat) ที่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (P<0.05) เมื่อ
เปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม อย่างไรก็ตามปริมาณไขมันในช่อง
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ท้องของเป็ดเนื้อที่ เสริมด้วยใบตะไคร้และล าต้นตะไคร้มี
แนวโน้มลดลง สอดคล้องกับงานทดลองของ [20] และ [21] 
รายงานว่าน้ ามันหอมระเหยไม่มีผลต่อเปอร์เซ็นต์ซาก (carcass 
percentage) เนื้ออก  (breast meat) เนื้อน่องและโคนขา 
(drumstick +thigh) และอวัยวะภายในของไก่เนื้อ นอกจากนี้ 
[22] ได้เสนอแนะว่าสารสกัดจากสมุนไพร ได้แก่ อบเชย มี
ประสิทธิภาพดีเหมาะสมต่อการน าไปใช้ลดจ านวนจุลินทรีย์ที่
ก่ อ โรค ใน อาห ารป ระ เภ ท เนื้ อ สั ต ว์ ส อ งชนิ ด  คื อ  เช้ื อ 
Escherichia coli และ Staphylococcus aureus  

ตารางที่  3 ผลของการเสริมตะไคร้ในอาหารเป็ดเนื้อต่อ
คุณภาพซาก 
ลักษณะที่ศึกษา ควบคุม ตะไคร้ P-value 

ใบ 1.0% ล าต้น 1.0% 
เปอร์เซ็นต์ซาก (%) 
เนื้ออก  (%) 
เนื้อสะโพกและน่อง  (%) 
ปีก  (%) 
เนื้อส่วนที่กินได้  (%) 
ตับ  (%) 
หัวใจ  (%) 
ม้าม  (%) 
กึ๋น  (%) 
ไขมันช่องท้อง  (%) 

81.25 
8.16 
19.77 
10.03 
37.96b 
2.42 
0.59 
0.13 
2.14 
1.56 

81.67 
8.97 
18.55 
10.11 
37.62b 
2.81 
0.59 
0.13 
2.62 
1.30 

81.29 
11.78 
17.98 
11.20 
40.96a 
2.81 
0.56 
0.12 
2.28 
1.34 

0.882 
0.173 
0.644 
0.585 
0.018 
0.126 
0.644 
0.891 
0.104 

0.229 
a-cค่าเฉลี่ยในแถวเดียวกันที่มีอักษาภาษาอังกฤษต่างกัน มีความแตกต่างกันในทางสถิติ 
(P<0.05) 

3.3 ผลของการเสริมตะไคร้ในอาหารเป็ดเนื้อต่อค่า
โลหิตวิทยา 

ผลการตรวจวิเคราะห์ค่าโลหิตวิทยาของเลือดเป็ด
เนื้อ (ตารางที่ 4) พบว่า การเสริมใบ และล าต้นตะไคร้ในอาหาร
มี ผ ลท า ให้ ค่ าความ เข้ ม ข้ น ของเม็ ด เลื อดแดงอั ด แน่ น 
(hematocrit) ค่าจ านวนเม็ดเลือดแดง (RBC)  ค่าจ านวนเม็ด
เลือดขาว (WBC)  ค่ าเม็ด เลือดขาวชนิด เฮทเทอร์ โรฟิ ล 
(heterophil, H) ลิมโฟไซต์ (lymphocyte, L) สัดส่วน H/L 
ค่าคอเลสเตอรอล และไตรกลีเซอไรด์ในเลอืดไม่มีความแตกตา่ง
กันทางสถิติ  (P>0.05) เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มความคุม 
อย่างไรก็ตามค่าความเข้มข้นของฮีโมโกลบิน (haemoglobin) 
มีความแตกต่างกันทางสถิติ (P<0.05) เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่ม
ความคุม ค่าฮีโมโกลบินเป็นค่าบ่งช้ีถึง ความสามารถในการ
ขนส่งออกซิเจน (oxygen transport capacity) [23] รายงาน
ว่าน้ ามันหอมระเหยจากตะไคร้มีฤทธ์ิในการยับยั้งเช้ือแบคทีเรีย
ก่อโรคเต้านมอักเสบในโคนม 3 ชนิด คือStraphylococcus 
aureus, Streptococcus agalactiae แ ล ะ  Escherichia 
coli  [24] พบว่าน้ ามันกานพลูไม่มีผลต่อค่าโลหิตวิทยา ค่า
ไขมันในเลือด และค่าสารน้ าดีรวมทั้งหมดในสุกรอายุ 12 
สัปดาห์ แต่มีผลท าให้ค่าไตรกลีเซอไรด์ในเลือดลดลงและมี
ความแตกต่างกันในทางสถิติ (P>0.05) เมื่อเปรียบเทียบกับ

กลุ่มควบคุม อย่างไรก็ตาม [25] รายงานว่าน้ ามันหอมระเหย
จ า ก ต ะ ไค ร้ ใน ร ะ ดั บ  100 mg/kg ส า ม า ร ถ ล ด ร ะ ดั บ
คอเลสเตอรอลในเลือดของหนู mice ได้ งานทดลองครั้งนี้ 
พบว่า การเสริมล าต้นตะไคร้ท าให้ค่าไตรกลีเซอไรด์ในเลือด
ลดลง 6.07 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม 

ตารางที่ 4 ผลของการเสริมตะไคร้ในอาหารเป็ดเนื้อต่อค่า
โลหิตวิทยา 
ลักษณะที่ศึกษา ควบคุม ตะไคร้ P-value 

ใบ 1.0% ล าต้น 1.0% 
Hematocrit (%) 
Hemoglobin (%) 
RBC (x106/mm3) 
WBC 
Heterophill (%) 
Lymphocyte (%) 
H/L Ratio 
Cholesterol (mg/dl) 
Triglyceride (mg/dl) 

27.25 
8.38b 
2.83 
13.96 
13.75 
86.25 
0.162 
111.25 
131.75 

30.00 
9.88a 
2.85 
13.21 
16.75 
83.25 
0.206 
111.00 
135.75 

31.25 
9.75a 
2.85 
13.85 
14.75 
85.25 
0.175 
112.50 
123.75 

0.127 
0.015 
0.970 
0.302 
0.682 
0.682 
0.636 
0.779 

0.817 

4. สรุปผลการทดลอง
การเสริมใบตะไคร้และล าต้นตะไคร้ที่ระดับ 1.0 

เปอร์เซ็นต์ สามารถเพิ่มสมรรถภาพการเจริญเติบโต ได้แก่ 
น้ าหนักตัวที่เพิ่มขึ้น และมีแนวโน้มเพิ่มประสิทธิภาพการใช้
อาหาร เพิ่มคุณภาพซาก ได้แก่ ปริมาณเนื้อส่วนที่กินได้
แตกต่างจากกลุ่มควบคุม มีผลในการเพิ่มปริมาณฮีโมโกลบิน 
และลดไตรกลีเซอไรด์ในเลือดเป็ดเนื้อ 

5. กิตติกรรมประกาศ
ข อ ข อ บ คุ ณ  ส า ข า วิ ช า สั ต ว ศ า ส ต ร์  ค ณ ะ

ทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ที่
ได้ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ในการเลี้ยงสัตว์ และวิเคราะห์
คุณภาพไข่  
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Effects of spacings on growth and yield cassava (Manihot  esculenta Crantz.) 
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บทคัดย่อ  
ผลของระยะปลูกท่ีมีต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตมันสําปะหลังบนดินชุดลพบุรี นั้นทําการศึกษากันน้อย  จึงทําการ

ทดลองท่ีสถานีวิจัยลพบุรี อําเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระยะปลูกมันสําปะหลังในพื้นท่ีปลูกของ
จังหวัดลพบุรีและพื้นท่ีใกล้เคียงโดยเฉพาะพ้ืนท่ีท่ีมีความแห้งแล้ง วางแผนการทดลองแบบ Split plot in RCBD มี 4 ซํ้า Main 
plot คือ พันธ์ุมันสําปะหลัง 4 พันธ์ุ คือ พันธุ์ระยอง 5 เกษตรศาสตร์ 50 ห้วยบง 60 และห้วยบง 80 Sub – plot คือ ระยะปลูก
มันสําปะหลัง 4 ระยะ ได้แก่ 1.00 x 0.60, 100 x 0.80, 1.00 x 1.00 และ 1.00 x 1.20 เมตร ใส่ปุ๋ย 15 - 15 - 15 อัตรา 25 
กิโลกรัม/ไร่ โดยขุดระหว่างต้นให้ปุ๋ยแล้วกลบ เม่ือมันสําปะหลังอายุ 30 วัน ทดลองระหว่างเดือนพฤษภาคม. 2554 – พฤษภาคม 
2555 ได้รับน้ําฝนตามธรรมชาติ ไม่มีการให้น้ํา จากการทดลองพบว่าพันธ์ุและระยะปลูกมันสําปะหลังท่ีทดลองทําให้ได้ผลผลติหัว
สด ปริมาณแป้ง และจํานวนหัว มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญย่ิง ระยะปลูกท่ีมากขึ้น (จํานวนต้นต่อพ้ืนท่ีลดลง) ทําให้จํานวน
หัวต่อพ้ืนท่ีเพ่ิมข้ึน มันสําปะหลังพันธ์ุห้วยบง 80 สามารถปลูกได้ทุกระยะแต่ระยะปลูก 1.00 x 0.80, 1.00 x 1.20 เมตร มี
แนวโน้มให้ผลผลิตหัวสดสูงท่ีสุด 8154  และ 6687 กิโลกรัมต่อไร่ สําหรับพันธ์ุเกษตรศาสตร์ 50 และระยอง 5 มีแนวโน้มให้
ผลผลิตหัวสดสูงสุดท่ีระยะปลูก 1.00 x 0.60, 1.00 x 0.80 (6175 ,6753 กิโลกรัมต่อไร่) ตามลําดับ สําหรับพันธุ์ห้วยบง 60 มี
แนวโน้มให้ผลผลิตหัวสดสูง ในทุกระยะปลูก ยกเว้นทุกระยะปลูก 1.00 x 0.60 เมตร และการปลูกท่ีระยะ, 1.00 x 1.20 และ 
1.00 x 1.00 เมตร ให้ผลผลิตหัวสดสูงสุด ( 6066, 6232 และ6612  กิโลกรัมต่อไร่ ตามลําดับ)   
คําหลัก: มันสําปะหลัง, ระยะปลูก, ชุดดินลพบุรี   

Abstract 
The effects of row and plant spacings on growth and yield of cassava (Manihot esculenta Crantz.) 

growth on Lopburi Soil series were widely investigated. The experiment was conducted at the kok charoen 
Lopburi research station Lopburi district, Lopburi province with the objective of investigating varieties and 
spacings in the Lopburi area especially dry area. split plot in RCBD was used with 4 replications. The main  
plots were cassava  of varieties, at Rayong 5, Kasetsart 50, Huay Bong 60 and Huay Bong 80 and the sub plots 
were the spacings (1.00 x 0.60, 100 x 0.80, 1.00 x 1.00 and 1.00 x 1.20 m.). The 15 - 15 -15 fertilizer was 
applied 25 kg/ at rai 30 days after planting (DAP). The experiment was conducted during May 2011 - May 
2012, The results showed that spacing starch content and root number effected significantly the fresh root 
yield. However, wide spacing gave lower plant number / rai increased root numbers / rai. Cassava variety 
Huay Bong 80 can be planted in all spacings employed. The tendency indicate that 1.00 x 0.80 and 1.00 x 
1.20 m spacings gave the maximum fresh root yield of 8154 and 6687 kg / rai, respectively. For Kasetsart 50 
and Rayong 5 planted in 1.00 x 0.60 and 1.00 x 0 80, 1.00 x 0.80 and 1.00 x 1.60 m spacings gave the greatest 
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fresh root yield (6810, 6753 kg./.rai and 7149, 6516 kg / rai respectively). Greater fresh root yield were 
obtained from Huay Bong 60 planted in all spacings but 1.00 x 0.60 m  and the maximum was obtained from 
1.00 x 1.20 and 1.00 x 1.00 m spacings ( 6066, 6232 and 6612 kg / rai, respectively). 
Keywords: Cassava, Spacing, Lopburi Soil series.  

1. บทนํา
มันสําปะหลัง Manihot esculenta (L.) Crantz) 

เป็นพืชท่ีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทย รองจาก
ข้าวสาลี ข้าวโพด ข้าว และมันฝรั่ง เป็นพืชท่ีสามารถข้ึนได้
เกือบทุกพ้ืนท่ีของประเทศ แม้พ้ืนท่ีแห้งแล้ง จังหวัดท่ีมีการ
ปลูกมันสําปะหลังมากท่ีสุดได้แก่ นครราชสีมา กําแพงเพชร 
ชัยภูมิ กาญจนบุรี สระแก้ว นครสวรรค์ และ อุบลราชธานี  
(ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 
2559 ) ซ่ึงระยะปลูกมันสําปะหลังท่ีพบเห็นในแปลงเกษตรกร
ท่ัวไป ใช้ ระยะระหว่างแถว 70-100 เซนติเมตร และระยะ
ระหว่างต้น 50-100 เซนติเมตร และปัจจุบันการใช้ระยะ
ระหว่างแถวและระยะระหว่างต้นแคบลง เช่น ใช้ระยะ 
100x50  80x50  80x80  และ 50x50 เซนติเมตร เป็นระยะ
ปลูกท่ีนิยมมากกว่าการใช้ ระยะ 100x100 เซนติเมตร เหตุของ
การปลูกมันสําปะหลัง ระยะปลูกท่ีแคบลงเนื่องจากความ
ต้องการให้มันสําปะหลังเจริญเติบโตคลุมพ้ืนท่ีปลูกได้เร็วข้ึน 
เพ่ิมจํานวนหัวต่อพ้ืนท่ีมากขึ้น และลดการชะล้างพังทลายของ
หน้าดิน ในพื้นท่ีเพาะปลูกท่ีมีความลาดชันสูง ซ่ึงการเลือกพันธ์ุ
มันสําปะหลังให้เหมาะสมกับสภาพพื้นท่ีหรือชุดดินมีผลอย่างย่ิง
ต่อการให้ผลผลิตของมันสําปะหลังต่อหน่วยพ้ืนท่ีการเพาะปลูก 
ซ่ึงชุดดินลพบุรีมีลักษณะและสมบัติ เป็นดินลึก ดินบนเป็นดิน
เหนียว สีดําหรือสีเทาเข้ม ปฏิกิริยาเป็นกรดเล็กน้อยถึงด่าง pH 
6.5-8.0 พบชั้นปูนมาร์ลในระดับลึก 80 เซนติเมตร ในฤดูแล้ง
จะแตกระแหงเป็นร่องกว้าง 1 เซนติเมตร หรือมากกว่า ท่ีความ
ลึก 50 เซนติเมตร ซ่ึงมีอินทรียวัตถุ 8. ฟอสฟอรัส 29.7 และ
และโปแทสเซ่ียม 208.8 (สํานักสํารวจและวิจัยทรัพยากรดิน, 
2561) และ วุฒิศักด์ิ และคณะ (2542) สรุปผลการศึกษาระยะ
ปลูก และอัตราปุ๋ยท่ีเหมาะสมกับมันสําปะหลังพันธุ์ ระยอง 5 
ท่ีปลูกปลายฤดูฝน ในปี 2539-2541 ซ่ึงพบว่า ระยะปลูก 
80x80 เซนติเมตร ให้ผลผลิตหัวสดสูงกว่าการปลูกระยะ 
100x100 เซนติเมตร แต่ปริมาณแป้งในหัวสดไม่แตกต่างกัน 
และอัตราปุ๋ยท่ีเพ่ิมข้ึนทําให้ผลผลิตหัวสดเพ่ิมข้ึน สําหรับพ้ืนท่ี
การเพาะปลูกมันสําปะหลังในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา สุเมศ 
และคณะ (2547) สรุปผลการศึกษา ระยะปลูกท่ีเหมาะสมของ
มันสําปะหลัง พันธ์ุ ห้วยบง 60 เกษตรศาสตร์ 50 และ ระยอง 
5 ท่ีปลูกบนดินชุดมาบอน ซ่ึงพบว่า พันธุ์ ห้วยบง 60 สามารถ
ปลูกได้ทุกระยะ (120x120 100x100 120x80 80x80 
120x50 เซนติเมตร) แต่การปลูกท่ี 80x80 และ 120x80 
เซนติเมตร ให้ผลผลิตสูงสุด และพันธุ์เกษตรศาสตร์ 50  

ให้ผลผลิตหัวสดสูงสุดโดยปลูกท่ีระยะ 8080 และ 100100 
เซนติเมตร ส่วนพันธ์ุระยอง 5 ให้ผลผลิตหัวสด สูงสุด ท่ีระยะ
ปลูก 120x50 และ 80x80 เซนติเมตร สําหรับพ้ืนท่ีการ
เพาะปลูกในเขตภาคกลางโดยเฉพาะอย่างย่ิงจังหวัดลพบุรีซ่ึงมี
พ้ืนท่ีเพาะปลูกจํานวน 292,796 ไร่ (ศูนย์สารสนเทศ
การเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร,2560)จึงสมควรมี
การหาระยะปลูก และพันธุ์มันสําปะหลังท่ีเหมาะสมในพ้ืนท่ี
ดงักล่าวต่อไป    

2. วิธีดําเนินการวิจัย
            วางแผนการทดลองแบบ split plot in RCBD 
กําหนดให้ 

1. พันธ์ุมันสําปะหลังเป็น Main plot ประกอบด้วย
( M ) 
            - ระยอง 5             - เกษตรศาสตร์ 50 
            - ห้วยบง 60           - ห้วยบง 80 

2. ระยะปลูก เป็น sub plot ประกอบด้วยระยะปลูก
4 ระยะ ( S ) 
1.00 x 0.60 cm. (S1) ปลูกโดยวิธีการยกร่อง 
1.00 x 0.80 cm. (S2) ปลูกโดยวิธีการยกร่อง 
1.00 x 1.00 cm. (S3 ) ปลูกโดยวิธีการยกร่อง 
1.00 x 1.20 cm. (S4 ) ปลูกโดยวิธีการยกร่อง 
            สถานท่ีทําการทดลอง 
สถานีวิจัยลพบุรี 200 หมู่ 4 ต.ยางราก อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี             
            เก็บขอ้มูล 

1. ตรวจนับความอยู่รอดท่ีระยะ 2 และ 3 เดือนหลัง
ปลูก และเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ความอยู่รอดของต้นพันธ์ุมัน
สําปะหลังในแปลงปลูก หลังพบจะปลูกซ่อมเพ่ือทดแทนต้นตาย 

2. ความสูงลําต้น วัดความสูงทรงต้นท่ีอายุ  1, 2, 3,
4, 5 และ 12 เดือนหลงัปลูก  โดยวัดจากระดับผิวดินถึงปลาย
ยอดของ main stem ใช้สุ่มจากมันสําปะหลัง  จํานวน 10 ต้น
ต่อแปลงย่อย   

3. ความสูงทรงพุ่ม วัดความสูงทรงพุ่มท่ีอายุ 2, 4, 6,
8, 10 และ 12 เดือน หลังปลูก โดยวัดจากใบสุดท้ายท่ียังไม่ร่วง
ถึงปลายยอดของ main stem ใช้สุ่มจากมันสําปะหลัง  จํานวน 
10 ต้นต่อแปลงย่อย 

4.จํานวนแขนงต่อต้น นับจํานวนต้นหรือแขนงท่ีแตก
ออกมาจากท่อนพันธุ์  
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5.น้ําหนักสดส่วนเหนือดิน (ต้น, ใบ, เหง้า) ชั่งนํ้าหนัก
สดท้ังหมดโดยแยกส่วน ของแต่ละส่วนจดบันทึกข้อมูล 

6.น้ําหนักส่วนใต้ดิน (น้ําหนักหัวสด, จํานวนหัว,
เปอร์เซ็นต์แป้ง) จดบันทึกข้อมูล 

3. ผลการทดลองและวิจารณ์
จากค่าวิเคราะห์ดินพบว่าดินลพบุรีมีค่า PH เท่ากับ 

5.1, อนุภาคของดินประกอบด้วย ทราย 29เปอร์เซ็นต์, ทราย
แป้ง 22 เปอร์เซ็นต์ และ ดินเหนียว 49 เปอร์เซ็นต์ 
องค์ประกอบของดินประกอบด้วย อินทรียวัตถุ 3.0 ฟอสฟอรัส 
13 โพแทสเซียม 150 แคลเซียม 5592 และแมกนีเซียม 720 
มิลลิกรัม / กิโลกรัม (สมชาย, 2552) 

1. ผลผลิตหัวสด
มันสําปะหลังพันธุ์ห้วยบง 80 ให้ผลผลิตหัวสดเฉลี่ยจากทุก
ระยะการปลูกสูงกว่าพันธ์ุห้วยบง 60 โดยพันธ์ุเกษตรศาสตร์ 
50 ให้ผลผลิตหัวสดเฉลี่ยสูงสุด 6608 กิโลกรัมต่อไร่ รองลงมา
คือพันธ์ุห้วยบง 60 (6500 กิโลกรัมต่อไร่) เกษตรศาสตร์50 
(6370 กิโลกรัมต่อไร่) และระยอง 5 (6370 กิโลกรัม/ไร่) 
ตารางท่ี 1 และตารางท่ี 2 ระยะปลูกมีผลทําให้ผลผลิตหัวสด
เฉลี่ยแตกต่างกัน ท่ีระยะปลูก 100 x 80 เซนติเมตร หรือ
จํานวนประชากร 2000 ต้นต่อไร่ ให้ผลผลิตสูงสุด 7361  
กิโลกรัมต่อไร่ รองลงมาได้แก่ระยะปลูก 100 x 0.60 
เซนติเมตร (1333 ต้นต่อไร่) ให้ผลผลิตหัวสดเฉลี่ย 6199 
กิโลกรัมต่อไร่ ระยะปลูก 100 x 100 เซนติเมตร (1600 ต้นต่อ
ไร่) ให้ผลผลิตหัวสดเฉลี่ยต่อไร่ 6141 กิโลกรัม/ไร่ และที่ระยะ
ปลูก100 x 1.20 เซนติเมตร (1333 ต้นต่อไร่) ให้ผลผลิตตํ่าสุด
เฉลี่ยต่อไร่ 6175 กิโลกรัมต่อไร่ (ตารางท่ี 2) 
2) นอกจากนี้ผลของระยะระหว่างพันธ์ุและระยะปลูกมีผลทํา
ให้ผลผลิตหัวสดเฉลี่ยแตกต่างกันมันสําปะหลังพันธุ์ห้วยบง 60 
เป็นพันธ์ุท่ีผสมกันระหว่างระยอง 5 และเกษตรศาสตร์ 50 โดย
มีลักษณะของลําต้นโค้งและสูงมีการแตกกิ่งก้านทุกระดับความ
สูงเป็นพันธ์ุท่ีสามารถปรับตัวให้เข้ากับระยะปลูกได้ทุกระยะไม่
ว่าจะเป็นระยะท่ีกว้างและแคบโดยให้ผลผลิตหัวสดในช่วง 
6232 -  6066  กิโลกรัม/ไร่ ซ่ึงแสดงว่ามันสําปะหลังพันธ์ุห้วย
บง 60 สามารถปลูกได้ทุกระยะปลูกท่ีได้ทําการทดลอง เพราะ
เป็นพันธ์ุท่ีสามารถสร้างผลผลิตต่อพ้ืนท่ีและสามารถชดเชย
จํานวนประชากรท่ีเพ่ิมข้ึนได้พันธุ์เกษตรศาสตร์ 50 เป็นพันธ์ุท่ี
มีลักษณะลําต้นโค้งมากลําต้นมีการแตกกิ่งแขนงน้อยกว่าพันธ์ุ
ห้วยบง 60 ค่อนข้างสนองต่อระยะปลูก 100 x 0.60 และ 100 
x 80 เซนติเมตร ซ่ึงให้ผลผลิตสูงสุด 6810 และ 6753 กิโลกรัม
ต่อไร่ ตามลําดับพันธ์ุห้วยบง 80 เป็นพันธ์ุท่ีมีลักษณะทรงต้นสูง
แตกกิ่งน้อย ลําต้นค่อนข้างตรงมากกว่าพันธ์ุห้วยบง 60 และ
เกษตรศาสตร์ 50 สะดวกในการเก็บท่อนพันธ์ุสามารถเพิ่ม

จํานวนต้นต่อไร่ และให้ผลผลิตสูงสนองต่อระยะปลูก100 x 80 
และ 100 x 120 ซ่ึงให้ผลผลิตสูงสุด 8154 และ 6687 กิโลกรัม
ต่อไร่ ตามลําดับ พันธุ์ระยอง 5 ต้นสีน้ําตาลอ่อนอมเขียวก้าน
ใบสีแดงเข็มแตกกิ่งสูงประมาณ 100 – 120 เซนติเมตร ต้นสูง 
186 – 176 เซนติเมตร หัวอ้วนสั้นเก็บเก่ียวง่ายสนองต่อระยะ
ปลูก 100 x 80 และ 100 x 100 เซนติเมตร ซ่ึงให้ผลผลิต
สูงสุด 7449 และ 6516 กิโลกรัมต่อไร่ ตามลําดับ การทดลองนี้
สอคล้องกับการทดลองของ สมลักษณ์และคณะ(2543)ท่ีได้
ศึกษาผลของจํานวนประชากรต่อการเจริญเติบโต ผลผลิต และ
พัฒนาการของมันสําปะหลัง 3 พันธ์ุ ในดินชุดห้วยโปงและสัต
หีบ พบว่ามันสําปะหลังพันธ์ุระยอง5 มีความสามารถในการ
เพ่ิมผลผลิตจากการเพ่ิมจํานวนประชากรต่อพ้ืนท่ีสูงข้ึนโดยใช้
จํานวนประชากรระหว่าง 4,400 – 9,000 ตันต่อไร่ 

     ปริมาณแป้งในหัวสด 
พันธุ์ห้วยบง 60 และพันธุ์เกษตรศาสตร์ 50 ให้ปริมาณแป้งใน
หัวสดเฉลี่ยจากทุกพันธ์ุสูงกว่า พันธ์ุห้วยบง 80 (20.475 และ 
14.7 ตามลําดับ) และระยะปลูกที่ทําให้ปริมาณแป้งในหัวสดสูง
กว่าทุกระยะปลูกได้แก่ ระยะ 100 x 100 และ 100 x 120 
เชนติเมตร (16.575, 15.268) พันธ์ุและระยะปลูกมีอิทธิพล
ร่วมกัน (ตารางท่ี 3) 

     จํานวนหัวต่อพ้ืนท่ี 
พันธุ์เกษตรศาสตร์ 50 และพันธ์ุห้วยบง 80 ให้จํานวนหัวต่อ
พ้ืนท่ีเฉลี่ยจากทุกระยะปลูกสูงกว่าพันธ์ุห้วยบง 60 และระยอง 
5 (28726, 26179, 24559 และ 24162  หัวต่อไร่ ตามลําดับ 
เม่ือสังเกตขนาดหัวระหว่างมันสําปะหลังท้ัง 4 พันธ์ุ โดย
พิจารณาจากผลผลิตหัวสดเฉลี่ยต่อพ้ืนท่ี และจํานวนเฉลี่ยต่อ
พ้ืนท่ี แสดงให้เห็นว่าพันธ์ุเกษตรศาสตร ์50 และพันธ์ุ ห้วยบง 
80 มีน้ําหนักหัวมากท่ีสุด ในส่วนของพันธ์ุระยอง 5 มีขนาดหัว
เล็กท่ีสุดเม่ือมีระยะปลูกท่ีแคบลง (จํานวนประชากรต่อพ้ืนท่ี
เพ่ิมข้ึน) มีผลทําให้จํานวนหัวเฉลี่ยต่อพ้ืนท่ีเพ่ิมข้ึนโดยระยะ
ปลูก 100 x 80 (2000 ต้นต่อไร่) 100 x 100 เชนติเมตร 
(1600 ต้นต่อไร่) และระยะปลูก 100 x 120 เชนติเมตร (1333 
ต้นต่อไร่) ให้จํานวนหัวต่อพ้ืนท่ีมากท่ีสุด 32641, 26097 และ  
22668 หัวต่อไร่ ตามลําดับ รองลงมาได้แก่ ระยะปลูก 100 x 
60  (2000 ต้นต่อไร่) ให้จํานวนหัวต่อพ้ืนท่ีต่ําสุดจํานวน 
22219 หัวต่อไร่ (ตารางท่ี 4)  
ค่าดัชนีการเก็บเก่ียว 
      ระยะปลูกท่ีเพ่ิมข้ึนทําให้ค่าดัชนีเก็บเก่ียวมากท่ีสุด ได้แก่ 
ระยะ 100 x 120 เซนติเมตร (0.5) รองลงมาได้แก่ระยะปลูก 
100 x 100 และ 100 x 80 เซนติเมตร 0.4, 0.4 ตามลําดับ 
สําหรับพันธ์ุมันสําปะหลังพันธ์ุห้วยบง 80 เป็นพันธุ์ท่ีมีดัชนีการ
เก็บเก่ียวมากท่ีสุด (0.6) รองลงมาได้แก่ พันธุ์ห้วยบง 60 และ
พันธุ์ระยอง 5 (0.4, 0.4 ตามลําดับ) และพันธ์ุเกษตรศาสตร์ 50 
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ท่ีมีดัชนีการเก็บเกี่ยวน้อยสุด ท่ีระยะปลูก100 x 60 เซนติเมตร 
(0.4) ตามลําดับ (ตารางท่ี 5) 

สรุปและเสนอแนะ 
1.มันสําปะหลังพันธ์ุห้วยบง 80 และพันธ์ุห้วยบง 60

สามารถ ให้ผลผลิตหัวสดเฉลี่ยสูงกว่าพันธ์ุเกษตรศาสตร ์50 
และระยอง5 

2.มันสําปะหลังพันธ์ุเกษตรศาสตร์ 50 และพันธ์ุห้วยบง
80 ให้จํานวนหัวต่อพ้ืนท่ีเฉลี่ยสูงกว่าพันธ์ุ ห้วยบง 60 และเม่ือ
ปลูกระยะแคบลง จํานวนประชากรน้อยลง ทําให้จํานวนหัว
เฉลี่ยต่อพ้ืนท่ีลดลง 

3.มันสําปะหลังพันธ์ุเกษตรศาสตร์ 50 เป็นพันธ์ุท่ีมีความ
กว้างของพุ่มมากท่ีสุดรองลงมาได้แก่ พันธุ์ระยอง 5 พันธุ์ห้วย
บง 60 และพันธ์ุห้วยบง 80 ตามลําดับทุกระยะการปลูก 

4.มันสําปะหลังพันธ์ุห้วยบง 60 เป็นพันธ์ุท่ีมีการแตกกิ่ง
มากท่ีสุดรองลงมาได้แก่พันธ์ุระยอง 5 พันธุ์เกษตรศาสตร์ 50 
และพันธุ์ ห้วยบง 80 ตามลําดับ 

5.เพื่อให้การปลูกมันสําปะหลังให้ได้ผลผลิตสูงควรมี
การศึกษาในเร่ืองของพันธ์ุ และระยะปลูกท่ีเหมาะสม ใน
สภาวะแวดล้อมนั้นๆ และควรปลูกพืชหมุนเวียนโดยเฉพาะพืช
ตระกูลถั่ววควบคู่กันไป 

6.การปลูกมันสําปะลังเพ่ือให้เกิดความสําเร็จควรคํานึงถึง
พ้ืนท่ีในการปลูกไม่ควรมีน้ําท่วมขังเพราะจะทําให้หัวเน่า
ผลผลิตมันสําปะหลังลด 
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Table1. Cassavas of spacing on fresh root yield (kg/ rai of cassava varieties)\ 

Spacing  (cm) Pants / rai 
Variety 

Huay Bong 80 Huay Bong 60 Kasetsart 50 Rayong 5 Means 
100 x 120 1,333 6687 6232 6397 5382 6175 (C)   
100 x 100 1,600 5805 6612 5632 6516 6141(D)   
100 x  80 2,000 8154 7090 6753 7449 736 1 (A)   
100 x  60 2,666 5786 6066 6810 6133 6199 (B)   

Means 6608 (A)  6500 (B)  6398 (C)  6370 (C) 6469 
Note: in column, means followed by a common letter are not significantly different at 5 % level by DMRT 

LSD for variety = 448.30, LSD for spacing = 607.79, LSD for variety * spacing = 1215.57 

Table2. Effects of spacing on root starch content (%) cassava varieties. 

Spacing (cm)  Pants/rai 
Variety 

Huay Bong 80 Huay Bong 60 Kasetsart 50 Rayong 5 Means 
100 x 120 1,333 13.500 21.550 13.250 12.775 15.268 (B) 
100 x 100 1,600 13.825 25.525 13.775 13.175 16,575(A) 
100 x 80 2,000 12.900 18.075 15.400 13.900 15.069 (C) 
100 x 60 2,666 13.300 16.750 16.375 11.225 14.413 (D) 

Means 13.381 (D) 20.475 (A) 14.7 (B) 12.768 (D) 15.331 
LSD for variety = 7.34, LSD for spacing = 1.98, LSD for variety * spacing = 3.93 

Table3. Effects of spacing on root numbers /rai of 4 cassava varieties. 

Spacing  (cm) Pants/rai 
Variety 

Huay Bong 80 Huay Bong 60 Kasetsart 50 Rayong 5 Means 

100 x 120 1,333 26233 19487 25912 19043 22668 (C) 
100 x 100 1,600 23786 27932 26078 26594 26097 (B) 
100 x  80 2,000 34702 28851 39085 27925 32641 (A)  
100 x  60 2,666 19995 21964 23830 23087 22219 (D) 

Means 26179 (B) 24559 (C)  28726 (A)  24162 (D) 25906 
LSD for variety = 3716.52, LSD for spacing = 1806.62, LSD for variety * spacing = 3613.23 
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Table 4. Effects of spacing on  Harvest Index of 4 cassava varieties 

Spacing  (cm) Pants/rai 
Variety 

Huay Bong 80 Huay Bong 60 Kasetsart 50 Rayong 5 Means 

100 x 120 1,333 0.6 0.5 0.5 0.4 0.5 (A) 
100 x 100 1,600 0.6 0.3 0.4 0.5 0.4 (B) 
100 x  80 2,000 0.7 0.5 0.2 0.3 0.4 (B) 
100 x  60 2,666 0.4 0.5 0.3 0.5 0.4 (B) 

Means 0.6 (A) 0.4 (B) 0.3 (C) 0.4 (B) 0.4 (B) 
LSD for variety = 0.15, LSD for spacing = 0.10 LSD for variety * sp= 0.20 

           ภาพประกอบกิจกรรม การศึกษาระยะปลูกท่ีมีต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตมันสําปะหลังบนดินชุดลพบุรี 
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ระดับความชื้นในดินท่ีเหมาะสมในการให้น้ําเสริม และผลของการให้น้ําเสริม 
ต่อคุณภาพและผลผลติมันสําปะหลงั 

Soil Moisture Level Suitable for Subplemental Irrigation on Quality and Yeild  
of Cassava (Manihot esculenta Crantz.) 
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บทคัดย่อ  
ศึกษาระดับความชื้นในดินท่ีเหมาะสมในการให้น้ําเสริม และผลของการให้น้ําเสริมต่อคุณภาพและผลผลิตมันสําปะหลังสอง

พันธุ์คือ พันธุ์เกษตรศาสตร์ 50 และพันธุ์ห้วยบง 80 โดยวางแผนการทดลองแบบ Split plot in RCB มีมันสําปะหลัง 2 พันธ์ุ เป็น
ปัจจัยหลัก และ วิธีการให้น้ําแบบเทปน้ําหยด (ระดับความชื้นในดิน 4 ระดับ) ท้ัง  4  วิธีการ เป็นปัจจัยรองคือ วิธีการท่ี 1 ไม่มีการ
ให้น้ํา (รับน้ําฝนจากธรรมชาติ) วิธีการท่ี 2 ปริมาณการให้น้ํา ¼ AWCA เท่ากับ 0.05 วิธีการท่ี 3 ปริมาณการให้น้ํา ½ AWCA 
เท่ากับ 0.10 วิธีการที่ 4  ปริมาณการให้น้ํา ¾ AWCA เท่ากับ 0.15 ให้น้ําตลอดฤดูกาลเพาะปลูก (เม่ือมีความชื้นดินตํ่ากว่า ) ทํา
การทดลองระหว่างเดือนมิถุนายน 2555 - มิถุนายน 2556 ในดินร่วนปนทราย ชุดมาบบอน พบว่า พันธ์ุห้วยบง 80 มีแนวโน้มให้
ค่าเฉลี่ยจํานวนหัว/ไร่สูงสุด ทุกช่วงอายุการเก็บเกี่ยวท่ี 8 10 และ 12 เดือน ในทํานองเดียวกันวิธีการให้ท้ัง 4 วิธีการ วิธีการให้น้ํา 
¾  ของความจุความชื้นท่ีเป็นประโยชน์ (AWCA) ทุกอายุการเก็บเกี่ยวท่ี 8 10 และ 12 เดือน การให้ค่าเฉลี่ยผลผลิตน้ําหนักหัวสด 
และน้ําหนักหัวแห้ง (กก./ไร่) สูงสุด เท่ากับ 6740 7600 และ 9680 กก./ไร่ และให้น้ําหนักหัวแห้งสูงสุด เท่ากับ 2487 2861 และ 
3565 กก./ไร่ ส่วนไม่มีการให้น้ํา (รับน้ําฝนจากธรรมชาติ) ให้ค่าเฉลี่ยน้ําหนักหัวสดและนํ้าหนักหัวแห้ง (กก./ไร่) ต่ําสุด สําหรับ
เปอร์เซ็นต์แป้งพันธ์ุห้วยบง 80 มีแนวโน้มให้ค่าเฉลี่ยสูงกว่าพันธ์ุเกษตรศาสตร์ 50 ทุกช่วงอายุการเก็บเกี่ยว และ ไม่มีการให้น้ํา (รับ
น้ําฝนจากธรรมชาติ) ของมันสําปะหลังท้ังสองพันธ์ุทุกช่วงอายุการเก็บเก่ียวให้เปอร์เซ็นต์แป้งสูงกว่าวิธีการให้น้ําอ่ืนๆ  
คําหลัก: มันสําปะหลัง, ระดับความชื้นในดิน , ระบบน้ําหยด , คุณภาพและผลผลิต .  

Abstract 
          Studies Soil Moisture Level Suitable for Subplemental Irrigation on Quality and Yeild of Cassava 
(Manihot esculenta Crantz.)  two cassava varieties are Kasetsart 5 0  and HuayBong 8 0 , the experiment was 
conducted in Split-plot in RCB designed with 4 replications, Main plot were 2 cassava varieties, namely; 
Kasetsart 50 (KU 50), Hauy Bong 80 (HB 80) .  The sub-plot drip irrigations were 4 ; no irrigation was supplied , 
¼  available water capacity ( AWCA), ½ available water capacity ( AWCA), ¾  available water capacity ( AWCA). 
To reveal between June 2012 - June 2013 in Mab-Bon Soil series (Sandy-Loam in texture). The results showed 
that Hauy Bong 80 gave the highest root number per/rai  at harvest every  8 10  and 12 month, While Level 
Irrigation were 4 Level ; ¾ available water capacity (  AWCA) gave the highest fresh root yield and dry root 
yield per/rai  6740 7600 9680 kg/rai and 2487 2861 3565 kg/rai.  respectively. And no irrigation was supplied 
gave the lowest  root number per/rai, fresh root yield and dry root yield per/rai at harvest every  8 10  and 12 
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month, The root starch content in Hauy Bong 80 highest when  compared  with kasetsart. The result no 
irrigation gave the highest root starch content  at harvest every 8 10 and 12 month of two cassava varieties 
higher than the ¼  available water capacity ( AWCA), ½ available water capacity ( AWCA), ¾  available water 
capacity ( AWCA).      
Keywords: : Cassava , Available water capacity; AWCA) , drip irrigation , Quality Yeild .  

1. บทนํา
แหล่งอาหารของมนุษย์โลก นอกจากเมล็ดธัญพืชแล้ว 

มันสําปะหลังนับว่ามีความสําคัญ ชนิดหนึ่งท่ีเป็นท้ังอาหารและ
พืชพลังงาน (Food and Agriculture Organization [FAO], 
1999) ปัจจุบันพบปัญหาการผลผลิตมันสําปะหลัง ไม่เพียงพอ
กับความต้องการตลาดต่างประเทศ ปัญหาท่ีพบคือ ปีการ
เพาะปลูกปี 52/53 เกิดเพลี้ยแป้งระบาด (ฐานเศรษฐกิจ , 
2552) โดยเฉพาะพ้ืนท่ีปลูกมันสําปะหลังในพ้ืนท่ี 16 จังหวัด 
ได้แก่จังหวัด นครราชสีมา บุรีรัมย์ อุบลราชธานี เลย มุกดาหาร 
สระแก้ว ชลบุรี ฉะเชิงเทรา จันทบุรี ระยอง ปราจีนบุรี 
กาญจนบุรี ลพบุรี กําแพงเพชร พิษณุโลก และอุทัยธานี พ้ืนท่ี
เพาะปลูกจํานวน  5,505,892 ไร่  พบพ้ืนท่ีระบาดจํานวน 
1,233,765 ไร่ โดยแบ่งเป็น พ้ืนท่ีระบาดไม่รุนแรง 697,661 ไร่ 
และพื้น ท่ีระบาด มีช่วงอายุปลูกระหว่าง อายุ 1-4 เดือน 
จํานวน 249,622 ไร่ อายุระหว่าง 5-8 เดือน จํานวน 227,273 
ไร่ และ ตั้งแต่อายุ 8 เดือนขึ้นไปจํานวน 59,209 ไร่ ( สํานัก
พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร, 2552) ผลท่ีตามมาคือ ผลผลิต
ลดลง ประกอบกับปัญหาทางด้านสภาพภูมิอากาศ ด้านสังคม 
ด้านราคา ด้านตลาด จึงทําให้จํานวนพ้ืนท่ี เพาะปลูกมัน
สําปะหลังลดลง เกษตรกรขาดประสิทธิภาพในการผลิต ปลูก
พืชเศรษฐกิจอ่ืนทดแทน ขาดการบริหารการจัดการท่ีดี ต้นทุน
การผลิตสูง รัฐบาลขาดการวางแผน การกําหนดนโยบายท่ี
แน่นอน การเมืองไม่ม่ันคง แต่ในทางตรงข้าม ความต้องการ
วัตถุดิบเพ่ืออาหาร และพลังงานทดแทน มีมากข้ึน ประกอบกับ
ปัจจุบันแนวโน้มราคาน้ํามันไม่แน่นอนผันผวนตลอดเวลา  และ
ประเทศไทยจึงมีความจําเป็นอย่างย่ิงท่ีจะต้องจัดหาพลังงาน
ทดแทน เพ่ือให้ทันต่อสถานการณ์อย่างทันท่วงที ลดต้นทุนการ
ผลิตและมูลค่าการนําเข้าน้ํามันให้ต่ํากว่าประเทศอ่ืนๆ เพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพการแข่งขันตลาดโลก สําหรับพืชพลังงานทดแทนที่
เป็นไปได้สูง และเหมาะสมกับประเทศเกษตรกรรม อย่าง
ประเทศไทยคือ มันสําปะหลัง แนวทางการเพิ่มผลผลิตโดยการ
ขยายพ้ืนท่ีเพาะปลูกโอกาสเป็นไปได้น้อยเนื่องจากข้อจํากัด 
ด้านพ้ืนท่ี อีกแนวทางหนึ่งท่ีสามารถเพ่ิมผลผลิตต่อไร่ให้สูงข้ึน
คือ การให้น้ําเสริมเพ่ิมจากฤดูกาลปกติเพ่ือให้มันสําปะหลังได้
คุณภาพและผลผลิตเพียงพอกับความต้องการของตลาดท้ังใน
และต่างประเทศ โดยใช้วิธีแบบผสมผสานการบริหารการ
จัดการน้ําในเขตพ้ืนท่ีชลประทานหรือใกล้แหล่งน้ํา  

2. วิธีดําเนินการ
         อุปกรณ์ 

1. พันธ์ุมันสําปะหลัง 2 พันธ์ุคือ พันธ์ุเกษตรศาสตร์ 50
และ พันธุ์ห้วยบง 80  

2. ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15
3. เคร่ืองวัดหาเปอร์เซ็นต์แป้งแบบ Reimann Scale
4. อุปกรณ์การให้น้ําแบบน้ําหยดคือ

4.1 เทปน้ําหยด ขนาด 16 มม. ระยะห่าง 20 ซม.
อัตราการไหลของน้ํา 2.2 ลิตร/ชม.  
             4.2 วาล์วต่อเทปน้ําหยด ลูกยาง ข้อต่อตรงเทปนํ้า
หยด ข้อต่ออุดปลายสายน้ําหยด ขนาด 16 มม. และดอกเจาะ
โอซอร์ ขนาด 25 มม.  
             4.3 กรองน้ําเกษตร ขนาด 2 นิ้ว 
             4.4 ท่อ PVC สายส่งน้ําผ้าใบ พร้อมข้อต่อ ขนาด 2 
นิ้ว  

5. เคร่ืองยนต์เบนซิน ขนาด 9.3 แรงม้า พร้อมปั้มน้ํา
ขนาด 2 นิ้ว จํานวน 1 ชุด  

6. เครื่องวัดความชื้น (Tensiometer) ขนาดความยาว
30 และ 60 เซนติเมตร  
 2.1 วิธีการ    
         วางแผนการทดลองแบบ Split plot in RCB จํานวน 4 
ซํ้ า ปั จ จั ย ห ลั ก  (Main plot) คื อ  มั น สํ า ป ะ ห ลั ง พั น ธ์ุ
เกษตรศาสตร์ 50 และ พันธ์ุห้วยบง 80 ปัจจัยรอง (Sub-plot) 
คือ วิธีการให้น้ํา (ระดับความชื้นในดิน 4 ระดับ (available 
water capacity; AWCA) วิธีการท่ี 1 ไม่มีการให้น้ํา (รับน้ําฝน
จากธรรมชาติ) วิธีการท่ี 2 ปริมาณการให้น้ํา ¼ AWCA เท่ากับ 
0.05 วิธีการท่ี 3 ปริมาณการให้น้ํา ½ AWCA เท่ากับ 0.10 
วิธีการท่ี 4 ปริมาณการให้น้ํา ¾ AWCA เท่ากับ 0.15 
     วิธีการ 

1. หาเปอร์เซ็นต์ความชื้นในดิน โดยเก็บตัวอย่างดินใน
แปลงทดลอง จํานวน 16 ตัวอย่าง เก็บท่ีระดับความลึก 15 ซม. 
ตัวอย่างละ 100 กรัม นํามาชั่งหาน้ําหนักดินก่อนอบ-หลังอบ
ดิน (อบท่ีอุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส นาน 15 ชั่วโมง) 

         =  น.น.ก่อนอบ (กรัม) X 100 
           น.น.หลังอบ (กรัม) 
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คํานวณหาเปอร์เซ็นต์ความชื้นโดยน้ําหนักของดินระหว่างการ
ทดลอง 

2. ใช้เคร่ือง Tensiometer เป็นตัวควบคุมกําหนดรอบการ
ให้น้ํา โดยเจาะหลุมฝังลงดินท่ีระดับความลึก 2 ระดับคือ  25 
และ 50 เซนติเมตร ฝังตรงจุดตัดเส้นทแยงมุมระหว่างแถวและ
ต้นมันสําปะหลัง จุดละ 2 เครื่อง จํานวน 4 ชุด กระจายท้ัง
แปลงทดลอง การติดตามการเปลี่ยนแปลงความชื้นในดิน ถ้า
ค่าท่ีอ่านจาก Tensiometer สูงกว่า 0 (ค่าเป็นลบ) แสดงว่า
ระดับน้ําใต้ดินอยู่ต่ํากว่ากระเปาะดินเผา ความชื้นในดินเร่ิม
ลดลง และถ้าค่าท่ีอ่านได้เท่ากับ -0.6 (ความชื้นในดินเท่ากับ 
40 เปอร์เซ็นต์) เร่ิมให้น้ํา สําหรับวิธีการตรวจสอบความชื้นใน
ดินของแปลงทดลอง ใช้วิธีการอ่านค่าจาก Vacumn gauge 
ของเคร่ือง Tensiometer เฉลี่ยสัปดาห์ละ 3 ครั้ง 

3. หาปริมาณความต้องการน้ําของมันสําปะหลังในพ้ืนท่ี
ก าร เพ าะป ลู ก จั งห วัด ฉ ะ เชิ ง เท รา  (ใช้ ค่ า  ETp สถานี
อุตุนิยมวิทยา อรัญประเทศ สําหรับพืชอ้างอิงใช้  อ้อย (Kc ) 
เป็นตัวแทนความต้องการน้ํามันสําปะหลัง ตารางท่ี 2)         

4. ทุกวิธีการทดลองได้รับปริมาณน้ําฝนจากธรรมชาติ
เท่ากัน 

5. ค่าดัชนีเก็บเก่ียว (harvest index : HI) คํานวณได้จาก
อัตราส่วนระหว่างน้ําหนักหัวสดกับน้ําหนักพืชท้ังต้น ดังน้ี 

H.I.  =                         น้ําหนักหัวสด 
     น้ําหนักพืชท้ังต้น (น้ําหนักสดรวมของต้น ใบ เหง้า และหัว) 

6. น้ําหนักหัวสด ขุดเก็บเกี่ยวมันสําปะหลัง จํานวน 12 ต้น
ชั่งด้วยเคร่ืองชั่งขนาดพิกัด 60 กิโลกรัม แล้วคํานวณค่าน้ําหนัก
หัวสดเป็นกิโลกรัมต่อไร ดังสมการ 

น้ําหนักหัวสด (กก./ไร่) = น้ําหนักหัวสด 12 ต้น x 1,600 ตร.ม. 
             พ้ืนท่ีเก็บเก่ียว 3 x 4 ตร.ม.

        2.2. เวลาและสถานท่ีทดลอง 
ดําเนินการทดลองต้ังแต่ เดือนมิถุนายน  2555 -

มิถุนายน  2556 ณ  แปลงสถานีวิจัยเขาหินซ้อน  จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ในชุดดินมาบบอน ซ่ึงมีเนื้อดินเป็นดินร่วนปนทราย 
โดยมีขนาดแปลงย่อย 7 x 8 เมตร เตรียมแปลงปลูก ไถดะด้วย
ผาล 7 จาน จํานวน 1 ครั้ง และไถยกร่อง 1 คร้ัง ปลูกแบบปัก
ตรงด้วยระยะปลูก 1.00 x 1.00 เมตร วางระบบน้ําแบบเทปน้ํา
หยดตามแถวปลูก เม่ือมันสําปะหลังมีอายุ 1 เดือนคร่ึงใส่ปุ๋ย
สูตร 15-15-15 อัตรา 50 กิโลกรัม/ไร่ สุ่มวัดความสูงลําต้น นับ
จํานวนหัวสด/ไร่ จํานวนหัวสดกิโลกรัม/ไร่ จํานวนหัวแห้ง
กิโลกรัม/ไร่ เปอร์เซ็นต์แป้ง ค่าดัชนีการเก็บเก่ียว สุ่มเก็บเก่ียว

คร้ังละ 12 ต้น ท่ีอายุ 8 10 และ 12 เดือน และเก็บเกี่ยวคร้ัง
สุดท้ายเม่ือเดือนมิถุนายน 2556  

3. ผลและวิจารณ์
1. ความสูง  ความสูงลําต้นของมันสําปะหลังพันธุ์

เกษตรศาสตร์ 50 และพันธ์ุห้วยบง 80 ไม่มีความแตกต่างทาง
สถิติอย่างมีนัยสําคัญ อายุเก็บเกี่ยว 8 และ 10 เดือน โดยพบว่า 
พันธุ์ ห้วยบง 80 ให้ค่าเฉลี่ยความสูงเท่ากับ  198.58  และ 
225.8 ซม. ส่วนพันธ์ุเกษตรศาสตร์ 50 ให้ค่าความสูงเฉลี่ย
เท่ากับ 197.10 และ 221.4 ซม. ในทํานองเดียวกันวิธีการให้
น้ํา 4 วิธีการ ไม่มีผลทําให้ความสูงลําต้นของมันสําปะหลัง 2 
พันธ์ุ มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยสําคัญท่ีอายุการเก็บ
เกี่ยว 8 เดือน โดยพบว่า วิธีการให้น้ํา ¾ ของความจุความชื้นท่ี
เป็นประโยชน์ (AWCA) ไม่มีการให้น้ํา (รับน้ําฝนจากธรรมชาติ) 
วิธีการให้น้ํา ½ ของความจุความช้ืนท่ีเป็นประโยชน์ (AWCA) 
และวิธีการให้น้ํ า ¼ ของความจุความชื้น ท่ีเป็นประโยชน์ 
(AWCA) ให้ค่ า เฉลี่ ยความสู งลํ า ต้น  เท่ ากับ  200.2 200.0 
198.1 และ 192.7 ซม. ตามลําดับ และที่อายุการเก็บเก่ียว 10 
เดือน มีผลทําให้ความสูงลําต้นของมันสําปะหลังท้ัง 2 พันธ์ุ 
แตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยสําคัญย่ิง โดยพบว่า วิธีการให้น้ํา  
¾ ของความจุความชื้นท่ีเป็นประโยชน์ (AWCA) ให้ค่าเฉลี่ย
ความสูงลําต้นสูงสุดเท่ากับ 229.8 ซม. รองลงมาคือ การให้น้ํา  
½ ของความจุความชื้นท่ีเป็นประโยชน์ (AWCA) และ การให้
น้ํา ¼ ของความจุความชื้นท่ีเป็นประโยชน์ (AWCA) ให้ค่าเฉล่ีย
ความสูงลําต้น เท่ากับ 228.8 และ 223.1 ซม. ตามลําดับ ส่วน
ไม่มีการให้น้ํา (รับน้ําฝนจากธรรมชาติ) ให้ค่าเฉลี่ยความสูงลํา
ต้นตํ่าสุด เท่ากับ 212.7 ซม. พบว่าไม่มีอิทธิพลร่วมระหว่าง
พันธุ์มันสําปะหลัง ท้ัง 2 พันธุ์ และวิธีการให้น้ําตามค่าความชื้น
ท่ีเป็นประโยชน์ (AWCA) ท้ัง 4 วิธีการ ต่อการเจริญเติบโตด้าน
ความสูงของมันสําปะหลังท้ัง 2 พันธุ์ เก็บเก่ียวท่ีอายุ 8 และ 10 
เดือน (ตารางท่ี 1)     
            อายุ ท่ี  12 เดือนหลั งการเพาะปลูก  พบ ว่ามัน
สําปะหลังท้ัง 2 พันธ์ุ ให้ค่าเฉล่ียความสูงของลําต้นแตกต่างกัน
ทางสถิติ โดยพบว่าพันธ์ุห้วยบง 80 ให้ค่าเฉลี่ยความสูงของลํา
ต้นสูงท่ีสุด เท่ากับ 234.7 ซม. ส่วนพันธ์ุเกษตรศาสตร์ 50 ให้
ค่าเฉลี่ยความสูงของลําต้นตํ่าสุด เท่ากับ 228.4 ซม. ในทํานอง
เดียวกันวิธีการให้น้ําท้ัง 4 วิธีการ มีผลทําให้ค่าเฉลี่ยความสูง
ของลําต้นแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยสําคัญย่ิง โดยพบว่า 
วิธีการให้น้ํา ¾ ของความจุความช้ืนท่ีเป็นประโยชน์ (AWCA) 
ให้ค่าเฉลี่ยความสูงของลําต้นสูงสุดเท่ากับ 235.4 เซนติเมตร 
รองลงมาคือ  ให้น้ํา ½ ของความจุความชื้นท่ีเป็นประโยชน์ 
และ ให้น้ํา ¼ ของความจุความชื้นท่ีเป็นประโยชน์ (AWCA) ให้
ค่าเฉลี่ยความสูงของลําต้นเท่ากับ 233.9 และ 230.8 ซม. 
ตามลําดับ ส่วนไม่มีการให้น้ํา (รับน้ําฝนจากธรรมชาติ) ให้
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ค่าเฉลี่ยความสูงของต้นตํ่าสุด เท่ากับ 226.2 ซม. ไม่มีอิทธิพล
ร่วมระหว่างพันธุ์มันสําปะหลัง ท้ัง 2 พันธุ์ และวิธีการให้น้ําตาม
ค่าความชื้นท่ีเป็นประโยชน์ (AWCA) ท้ัง 4 วิธีการต่อการ
เจริญเติบโตด้านความสูงของมันสําปะหลังท้ัง 2 พันธุ์ เก็บเกี่ยว
ท่ีอายุ 12 เดือน (ตารางท่ี 1)     

2. จํานวนหัวสด/ไร่ จากผลการทดลอง วิธีการให้
น้ําตามค่าความชื้นท่ีเป็นประโยชน์ (AWCA) ท้ัง 4 วิธีการ มีผล
ทําให้มันสําปะหลังท้ัง 2 พันธ์ุคือ พันธ์ุเกษตรศาสตร์ 50 และ
พันธ์ุห้วยบง 80 มีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ี
อายุการเก็บเกี่ยว 8 เดือน โดยพบว่า มันสําปะหลังพันธุ์ห้วยบง 
80 ให้ค่าเฉลี่ยจํานวนหัวสด/ไร่สูงสุด เท่ากับ 24700 หัว/ไร่  
ส่วนมันสําปะหลังพันธ์ุเกษตรศาสตร์ 50 ให้ค่าเฉลี่ยจํานวนหัว
สด/ไร่ต่ําสุด เท่ากับ 21600  หัว/ไร่ สําหรับวิธีการให้น้ําตามค่า
ความชื้นท่ีเป็นประโยชน์ (AWCA)ท้ัง 4 วิธีการ ไม่มีผลทําให้
จํานวนหัว/ไร่ มีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ โดย
พบว่า วิธีการให้น้ํา ¼ ของความจุความชื้นท่ีเป็นประโยชน์ 
(AWCA) มีแนวโน้มให้ค่าเฉลี่ยจํานวนหัวสด/ไร่ สูงสุดเท่ากับ 
23800 หัว/ไร่ รองลงมาคือ  วิธีการให้น้ํ า ¾ ของความจุ
ความช้ืนท่ีเป็นประโยชน์ (AWCA) และวิธีการให้น้ํา ½ ของ
ความจุความชื้นท่ีเป็นประโยชน์ (AWCA) ให้ค่าเฉลี่ยจํานวนหัว
สด/ไร่ เท่ากับ 23400 และ 23200 หัว/ไร่ ตามลําดับ ส่วนไม่มี
การให้น้ํา (รับน้ําฝนจากธรรมชาติ) ให้ค่าเฉลี่ยจํานวนหัวตํ่าสุด 
เท่ากับ 22200 หัว/ไร่ ในทํานองเดียวกันอายุการเก็บเก่ียวท่ี 
10 เดือน วิธีการให้น้ําตามค่าความชื้นท่ีเป็นประโยชน์ (AWCA) 
ท้ัง 4 วิธีการ ไม่มีผลทําให้จํานวนหัวสด/ไร่ ของมันสําปะหลัง
ท้ัง 2 พันธ์ุคือ พันธ์ุเกษตรศาสตร์ 50 และพันธ์ุห้วยบง 80 มี
ความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ  โดยพบว่า มัน
สําปะหลังพันธ์ุห้วยบง 80 มีแนวโน้มให้ค่าเฉลี่ยจํานวนหัวสด
สูงสุด 24700 หัว/ไร่ ส่วนพันธ์ุเกษตรศาสตร์ 50 ให้ค่าเฉลี่ย
จํานวนหัวสดตํ่าสุดเท่ากับ 22500 หัว/ไร่ สําหรับวิธีการให้น้ํา
ตามค่าความชื้นท่ีเป็นประโยชน์ (AWCA) ท้ัง 4 วิธีการ การเพ่ิม
ระดับความชื้นในดิน ไม่มีผลทําให้จํานวนหัว/ไร่ มีความ
แตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ  โดยพบว่า วิธีการให้น้ํา ½ 
ของความจุความชื้นท่ีเป็นประโยชน์ (AWCA) มีแนวโน้มให้
ค่าเฉลี่ยจํานวนหัวสูงสุด เท่ากับ 24400 หัว/ไร่ รองลงมาคือ 
วิธีการให้น้ํา ¾ ของความจุความชื้นท่ีเป็นประโยชน์ (AWCA) 
และ วิธีการให้น้ํา ¼ ของความจุความชื้นท่ีเป็นประโยชน์ 
(AWCA) ให้ค่าเฉลี่ยจํานวนหัว เท่ากับ 24000 และ 23800 
หัว/ไร่ ตามลําดับ ส่วนไม่มีการให้น้ํา (รับน้ําฝนจากธรรมชาติ) 
ให้ค่าเฉลี่ยจํานวนหัวตํ่าสุด เท่ากับ 22200 หัว/ไร่ พบว่าไม่มี
อิทธิพลร่วมระหว่างพันธ์ุมันสําปะหลัง ท้ัง 2 พันธ์ุ และวิธีการ
ให้น้ําตามค่าความชื้นท่ีเป็นประโยชน์ (AWCA) ท้ัง 4 วิธีการต่อ
การให้จํานวนหัวสด/ไร่ อายุเก็บเก่ียว 10 เดือน (ตารางท่ี 1)    

           สําหรับอายุการเก็บเกี่ยวท่ี 12 เดือน จากผลการ
ทดลอง วิธีการให้น้ําตามค่าความชื้นท่ีเป็นประโยชน์ (AWCA) 
ท้ัง 4 วิธีการ ไม่มีผลทําให้ มันสําปะหลังท้ัง 2 พันธ์ุคือ  พันธ์ุ
เกษตรศาสตร์ 50 และพันธ์ุห้วยบง 80 มีความแตกต่างอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ โดยพบว่า พันธ์ุห้วยบง 80 มีแนวโน้มให้
ค่าเฉลี่ยจํานวนหัวสด/ไร่ สูงสุด เท่ากับ 24700 หัว/ไร่ ส่วน
พันธ์ุเกษตรศาสตร์ 50 ให้ค่าเฉลี่ยจํานวนหัวสด/ไร่ เท่ากับ 
22500 หัว/ไร่ ในทํานองเดียวกัน วิธีการให้น้ําตามค่าความชื้น
ท่ีเป็นประโยชน์ (AWCA) ท้ัง 4 วิธีการ การเพิ่มระดับความชื้น
ในดิน ไม่มีอิทธิพลทําให้จํานวนหัว/ไร่ ของมันสําปะหลังท้ัง 2 
พันธุ์ มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยสําคัญ โดยพบว่า 
วิธีการให้น้ํา ½ ของความจุความช้ืนท่ีเป็นประโยชน์ (AWCA) 
มีแนวโน้มให้ค่าเฉลี่ยจํานวนหัวสด สูงสุด เท่ากับ 24400 หัว/ไร่ 
รองลงมาคือ วิธีการให้น้ํ า ¾ ของความจุความชื้น ท่ี เป็น
ประโยชน์ (AWCA) และ วิธีการให้น้ํา ¼ ของความจุความชื้นท่ี
เป็นประโยชน์ (AWCA) โดยให้ค่าเฉลี่ยจํานวนหัวสด เท่ากับ 
24000 และ 23800  หัว/ไร่ ตามลําดับ ส่วนไม่มีการให้น้ํา (รับ
น้ําฝนจากธรรมชาติ) ให้ค่าเฉลี่ยจํานวนหัวสดตํ่าสุด เท่ากับ 
22200 หั ว/ไร่  พบ ว่า  ไม่ มี อิท ธิพล ร่วมระห ว่างพัน ธุ์ มั น
สําปะหลัง ท้ัง 2 พันธ์ุ และวิธีการให้น้ําตามค่าความชื้นท่ีเป็น
ประโยชน์ (AWCA) ท้ัง 4 วิธีการ ต่อการให้จํานวนหัวสด/ไร่ 
อายุการเก็บเก่ียวท่ี 12 เดือน (ตารางท่ี 1)      

3. ผลผลิตหัวสด (กก ./ไร่) จากผลการทดลอง
วิธีการให้น้ําตามค่าความชื้นท่ีเป็นประโยชน์ (AWCA) 4 วิธีการ 
ไม่มีผลทําให้มันสําปะหลังท้ัง 2 พันธุ์คือ พันธุ์เกษตรศาสตร์ 50 
และพันธ์ุห้วยบง 80 มีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
ท้ังอายุการเก็บเกี่ยวท่ี 8  10 และ 12 เดือน โดยพบว่า พันธ์ุ
ห้วยบง 80 มีแนวโน้มให้ค่าเฉลี่ยผลผลิตหัวสดสูงสุดเท่ากับ 
5900 และ 6760 กก ./ไร่ และพันธ์ุเกษตรศาสตร์ 50  ให้
ค่าเฉลี่ยผลผลิตหัวสด 5640  และ 6660 กก./ไร่ สําหรับวิธีการ
ให้น้ําตามค่าความชื้นท่ีเป็นประโยชน์ (AWCA) 4 วิธีการ ใน
การทดลอง การเพ่ิมระดับความชื้นในดิน มีอิทธิพลทําให้
จํานวนผลผลิตหัวสดของมันสําปะหลัง มีความแตกต่างทาง
อย่างมีนัยสําคัญย่ิงทางสถิติอายุการเก็บเกี่ยว 8 และ 10 เดือน 
โดยพบว่า วิธีการให้น้ํา ¾ ของความจุความชื้นท่ีเป็นประโยชน์ 
(AWCA) ให้ค่าเฉลี่ยผลผลิตหัวสดสูงสุด เท่ากับ 6740 และ 
7600 กก ./ไร่ รองลงมาคือ วิธีการให้น้ํ า ½ ของความจุ 
(AWCA) ให้ค่าเฉลี่ยผลผลิตหัวสด เท่ากับ 6400 และ 7280 
กก ./ไร่ ส่วนวิธีการให้น้ํ า ¼ ของความจุความชื้น ท่ี เป็น
ประโยชน์ (AWCA) ให้ค่าเฉลี่ยผลผลิตหัวสด เท่ากับ 5,340 
และ 6460 กก ./ไร่ สําหรับไม่มีการให้น้ํ า (รับน้ํ าฝนจาก
ธรรมชาติ) ให้ค่าเฉลี่ยผลผลิตหัวสดตํ่าสุด เท่ากับ 4600 และ 
5500 กก./ไร่ ตามลําดับ พบว่าไม่มีอิทธิพลร่วมระหว่างพันธุ์มัน
สําปะหลัง ท้ัง 2 พันธ์ุ และ วิธีการให้น้ําตามค่าความชื้นท่ีเป็น
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ประโยชน์ (AWCA) ท้ัง 4 วิธีการต่อการให้จํานวนผลผลิตหัวสด
รวม กก./ไร่ เก็บเก่ียวท่ีอายุ 8 เดือน (ตารางท่ี 1)   
           อายุการเก็บเก่ียวท่ี 12 เดือน จากผลการทดลอง 
วิธีการให้น้ําตามค่าความชื้นท่ีเป็นประโยชน์ (AWCA) 4 วิธีการ 
ไม่มีผลทําให้มันสําปะหลังท้ัง 2 พันธ์ุ มีความแตกต่างอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติโดย พบว่า มันสําปะหลังพันธ์ุเกษตรศาสตร์ 
50  มีแนวโน้มให้ค่าเฉลี่ยผลผลิตหัวสดสูงสุด 8760 กก./ไร่ 
ส่วนพันธุ์ห้วยบง 80 ให้ค่าเฉลี่ยผลผลิตหัวสด 8728 กก./ไร่ 
สําหรับวิธีการให้น้ําตามค่าความชื้นท่ีเป็นประโยชน์ (AWCA) 4 
วิธีการ ในการทดลอง การเพิ่มระดับความชื้นในดิน มีอิทธิพล
ทําให้จํานวนผลผลิตหัวสดของมันสําปะหลัง มีความแตกต่าง
อย่างมีนัยสําคัญย่ิงทางสถิติท่ีอายุการเก็บเกี่ยว 12 เดือน โดย
พบว่า วิธีการให้น้ํา ¾ ของความจุความชื้นท่ีเป็นประโยชน์ 
(AWCA) ให้ค่าเฉลี่ยผลผลิตหัวสดสูงสุด เท่ากับ 9680 กก./ไร่ 
รองลงมาคือ วิธีการให้น้ํ า ½ ของความจุความชื้น ท่ี เป็น
ประโยชน์ (AWCA) และ วิธีการให้น้ํา ¼ ของความจุความชื้นท่ี
เป็นประโยชน์ (AWCA) ให้ค่าเฉลี่ยผลผลิตหัวสด เท่ากับ 9300  
และ 8636 กก./ไร่ ตามลําดับ ส่วนไม่มีการให้น้ํา (รับน้ําฝนจาก
ธรรมชาติ) ให้ค่าเฉล่ียผลผลิตหัวสดตํ่าสุด เท่ากับ 7360 กก./ไร่ 
พบว่าไม่มีอิทธิพลร่วมระหว่างพันธุ์มันสําปะหลังท้ัง 2 พันธ์ุ 
และวิธีการให้น้ําตามค่าความชื้นท่ีเป็นประโยชน์ (AWCA) ท้ัง 4 
วิธีการ ต่อการให้ผลผลิตหัวสด (กก./ไร่ ) เก็บเกี่ยวท่ีอายุ 12 
เดือน (ตารางท่ี 1)           

4. ผลผลิตหัวแห้ง (กก./ไร่) ผลผลิตหัวแห้งของมัน
สําปะหลังท้ัง 2 พันธุ์ คือ พันธุ์เกษตรศาสตร์ 50 และ พันธุ์ห้วย
บง 80 ต่อ วิธีการให้น้ํ าตามค่ าความชื้น ท่ี เป็นประโยชน์ 
(AWCA) 4 วิธีการ ไม่มีอิทธิพลต่อจํานวนผลผลิตหัวแห้ง กก./
ไร่ ของมันสําปะหลังท้ัง 2 พัน ธ์ุ มีความแตกต่างอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ ท้ังอายุการเก็บเกี่ยว 8 10 และ 12 เดือน 
โดยพบว่า พันธุ์ห้วยบง 80 มีแนวโน้มให้ค่าเฉลี่ยผลผลิตหัวแห้ง
สูงสุดเท่ากับ 2209  2617 และ 3269 กก./ไร่ ตามลําดับ ส่วน
พันธุ์เกษตรศาสตร์ 50  ให้ค่าเฉลี่ยผลผลิตหัวแห้งเท่ากับ 2043 
2599 และ 3,201 กก./ไร่ ตามลําดับ สําหรับวิธีการให้น้ําตาม
ค่าความชื้น ท่ี เป็นประโยชน์ (AWCA) ท้ั ง 4 วิธีการ ทําให้
ค่าเฉลี่ยผลผลิตหัวแห้งมีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญย่ิงทาง
สถิติ ท้ังอายุการเก็บเกี่ยว 8 และ 10 เดือน โดยพบว่า วิธีการ 
ให้น้ํา ¾ ของความจุความชื้นท่ีเป็นประโยชน์ (AWCA) ให้
ค่ า เฉลี่ ยผลผลิต หั วแห้ งสู งสุด  เท่ า กับ  2483 และ  2861 
กิโลกรัม/ไร่ รองลงมาคือ วิธีการให้น้ํา ½ ของความจุความชื้นท่ี
เป็นประโยชน์ (AWCA) ให้ค่าเฉลี่ยผลผลิตหัวแห้ง เท่ากับ 
2323  และ 2744 กก./ไร่ ส่วนวิธีการ ¼  ของความจุความชื้น
ท่ีเป็นประโยชน์ (AWCA) ให้ค่าเฉลี่ยผลผลิตหัวแห้ง เท่ากับ 
1989  และ 2569 กก./ไร่ สําหรับไม่มีการให้น้ํา (รับน้ําฝนจาก
ธรรมชาติ) ให้ค่าเฉลี่ยผลผลิตหัวแห้งตํ่าสุดเท่ากับ 1705  และ 

2257 กก./ไร่ (ตารางท่ี 1) พบว่า ไม่มีอิทธิพลร่วมระหว่างพันธ์ุ
มันสําปะหลังท้ัง 2 พันธ์ุ และวิธีการให้น้ําตามค่าความชื้นท่ีเป็น
ประโยชน์ (AWCA) ท้ัง 4 วิธีการ ต่อการให้ผลผลิตหัวแห้ง 
(กก./ไร่ ) อายุเก็บเก่ียว 8 และ 12 เดือน (ตารางท่ี 1)        
           สําหรับอายุการเก็บเกี่ยว 12 เดือน ไม่มีผลทําให้
ผลผลิตมันสําปะหลังท้ัง 2 พันธุ์คือ พันธุ์เกษตรศาสตร์ 50 และ
พันธ์ุห้วยบง 80 ต่อผลของระดับความชื้นในดินท่ีเหมาะสมใน
การให้น้ําเสริมและผลของการให้น้ําเสริมต่อคุณภาพและ
ผลผลิตมันสําปะหลัง มีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
โดยพบว่า พันธ์ุเกษตรศาสตร์ 50 และ พันธ์ุห้วยบง 80 และ
วิธีการให้น้ําท้ัง 4 วิธีการต่อการให้ผลผลิตหัวแห้ง กก./ไร่ ไม่มี
ผลทําให้ค่าเฉลี่ยผลผลิตหัวแห้งกิโลกรัม/ไร่ มีความแตกต่าง
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ การให้น้ําเสริมกับมันสําปะหลังท้ัง 2 
พันธุ์คือ พันธุ์ ห้วยบง 80 และ พันธุ์ เกษตรศาสตร์ 50 ให้
ค่าเฉลี่ยผลผลิตหัวแห้ง กก ./ไร่ เท่ากับ 3,201 และ 3269 
กก./ไร่ ในทํานองเดียวกัน สําหรับวิธีการให้น้ําตามค่าความชื้น
ท่ีเป็นประโยชน์ (AWCA) ท้ัง 4 วิธีการ ไม่มีผลทําให้ค่าเฉลี่ย
ผลผลิตหัวแห้งมีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ โดย
พบว่า วิธีการให้น้ํา ¾ ของความจุความชื้นท่ีเป็นประโยชน์ 
(AWCA) มีแนวโน้ม ให้ค่าเฉลี่ยผลผลิตหัวแห้งสูงสุด เท่ากับ 
3565 กก ./ไร่ รองลงมา คือ  วิธีการให้น้ํ า ½ ของความจุ
ความชื้นท่ีเป็นประโยชน์ (AWCA) และ วิธีการ ¼ ของความจุ
ความชื้นท่ีเป็นประโยชน์ (AWCA) ให้ค่าเฉลี่ยผลผลิตหัวแห้ง 
เท่ากับ 3,374 และ 3226 กก./ไร่ ตามลําดับ ส่วนไม่มีการให้
น้ํา (รับน้ําฝนจากธรรมชาติ) ให้ค่าเฉลี่ยผลผลิตหัวแห้งตํ่าสุด
เท่ากับ 2774 กก./ไร่ พบว่า ไม่มีอิทธิพลร่วมระหว่างพันธ์ุมัน
สําปะหลังท้ัง 2 พันธ์ุ และวิธีการให้น้ําตามค่าความชื้นท่ีเป็น
ประโยชน์ (AWCA) ท้ัง 4 วิธีการต่อการให้ผลผลิตหัวแห้ง (กก./
ไร่) ของมันสําปะหลังท้ัง 2 พันธุ์ เก็บเกี่ยวท่ีอายุ 12 เดือน 
(ตารางท่ี 1)      

5. เปอร์เซ็นต์แป้งในหัวสด จากการวิเคราะห์ทาง
สถิติผลของระดับความชื้นในดินท่ีเหมาะสมในการให้น้ําเสริม 
และผลของการให้น้ําเสริมต่อคุณภาพและผลผลิตมันสําปะหลัง
ท้ัง 2 พันธุ์ พบว่า การให้น้ําเสริมในการทดลอง ไม่มีอิทธิพลทํา
ให้มันสําปะหลัง พันธ์ุเกษตรศาสตร์ 50 และพันธ์ุห้วยบง 80 ให้
ผลผลิตแป้งมีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ทั้งอายุ
การเก็บเก่ียว  8 และ 10 เดือน โดยให้ค่าเฉลี่ยปริมาณแป้งหัว
สด เท่ากับ 25.5 26.3 และ 25.6 26.3 เปอร์เซ็นต์ (ตารางท่ี 1) 
ในทํานองเดียวกันกับวิธีการให้น้ํ าตามค่าความชื้น ท่ี เป็น
ประโยชน์ (AWCA) ท้ัง 4 วิธีการ ไม่มีผลทําให้ค่าเฉลี่ยปริมาณ
แป้งหัวสดแตกต่างกันทางสถิติ โดยพบว่า ไม่มีการให้น้ํา (รับ
น้ําฝนจากธรรมชาติ) ให้ปริมาณแป้งหัวสดเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 
26.9 เปอร์เซ็นต์ รองลงมาคือ วิธีการให้น้ํา ½ ของความจุ
ความชื้นท่ีเป็นประโยชน์ (AWCA) และ ¼ ของความจุความชื้น
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ท่ีเป็นประโยชน์ (AWCA) ให้ปริมาณแป้งหัวสดเฉลี่ยเท่ากับ 
26.1 และ 26.0 เปอร์เซ็นต์ ส่วนวิธีการให้น้ํา ¾ ของความจุ
ความชื้นท่ีเป็นประโยชน์ (AWCA) ให้ปริมาณแป้งหัวสดเฉล่ีย
เท่ากับ 24.7 เปอร์เซ็นต์ พบว่าไม่มีอิทธิพลร่วมระหว่างพันธุ์มัน
สําปะหลัง ท้ัง 2 พันธ์ุ และวิธีการให้น้ําตามค่าความชื้นท่ีเป็น
ประโยชน์ (AWCA) ท้ัง 4 วิธีการต่อการให้ค่าเฉลี่ยของปริมาณ
แป้งในหัวสด (เปอร์เซ็นต์) ของมันสําปะหลังท้ัง 2 พันธ์ุ อายุ
การเก็บเก่ียว 8  และ 10 เดือน (ตารางท่ี 1)  
            สําหรับอายุการเก็บเกี่ยว 12 เดือน การให้น้ําเสริม
กับท้ัง 2 พันธ์ุคือ พันธ์ุเกษตรศาสตร์ 50 และพันธ์ุห้วยบง 80 
ไม่มีผลทําให้ปริมาณแป้งในหัวสดมีความแตกต่างอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ โดยพบว่า มันสําปะหลังท้ัง 2 พันธุ์ คือ พันธ์ุ
ห้วยบง 80 และ พันธ์ุเกษตรศาสตร์ 50  ให้ปริมาณแป้งหัวสด
เฉลี่ยลดลงเท่ากับ  24.5 และ 23.4 เปอร์เซ็นต์ ในทํานอง
เดียวกันกับวิธีการให้น้ํ าตามค่าความชื้น ท่ี เป็นประโยชน์
(AWCA) ท้ัง 4 วิธีการ ไม่มีผลทําให้ค่าเฉลี่ยปริมาณแป้งหัวสดมี
ความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยพบว่า ไม่มีการให้
น้ํา (รับน้ําฝนจากธรรมชาติ) ให้ปริมาณแป้งหัวสดเฉลี่ยสูงสุด
เท่ากับ 26.9 เปอร์เซ็นต์ รองลงมาคือ วิธีการ ให้น้ํา ½ ของ
ความจุความชื้นท่ีเป็นประโยชน์ (AWCA) และ ¼ ของความจุ
ความชื้นท่ีเป็นประโยชน์ (AWCA) ให้ปริมาณแป้งหัวสดเฉลี่ย
เท่ากับ 26.1 และ 26.1 เปอร์เซ็นต์ ส่วนวิธีการ ให้น้ํา ¾ ของ
ความจุความชื้นท่ีเป็นประโยชน์ (AWCA) ให้ปริมาณแป้งหัวสด
เฉลี่ยตํ่าสุด เท่ากับ 24.7 เปอร์เซ็นต์ พบว่าไม่มีอิทธิพลร่วม
ระหว่างพันธ์ุมันสําปะหลัง ท้ัง 2 พันธ์ุ และวิธีการให้น้ําตามค่า
ความชื้น ท่ีเป็นประโยชน์ (AWCA) ท้ัง 4 วิธีการต่อการให้
ค่าเฉลี่ยของปริมาณแป้งในหัวสดของมันสําปะหลังท้ัง 2 พันธ์ุ 
อายุการเก็บเก่ียว 12 เดือน (ตารางท่ี 1)     

6. ค่าดัชนีการเก็บเก่ียว (HI)  จากการวิเคราะห์ทาง
สถิติค่าดัชนีการเก็บเกี่ยวพบว่า การให้น้ําเสริม ไม่มีผลทําให้มัน
สําปะหลังท้ัง 2 พันธ์ุคือ พันธ์ุเกษตรศาสตร์ 50 และ พันธ์ุห้วย
บง 80  ไม่มีผลให้ค่าดัชนีการเก็บเกี่ยวแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ อายุการเก็บเก่ียว 8 และ 10 เดือน โดยพบว่าพันธุ์
เกษตรศาสตร์ 50 ให้ค่าดัชนีการเก็บเกี่ยว เท่ากับ 0.70 และ 
0.70 ส่วนพันธ์ุห้วยบง 80 ให้ค่าดัชนีการเก็บเกี่ยวเท่ากับ 0.73 
และ 0.70 ตามลําดับ ในทํานองเดียวกันกับวิธีการให้น้ําตามค่า
ความชื้นท่ีเป็นประโยชน์ (AWCA) ท้ัง 4 วิธีการ ไม่มีผลทําให้
ค่าดัชนีการเก็บเกี่ยวมีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
อายุการเก็บเกี่ยว 8 เดือน โดยพบว่า ไม่มีการให้น้ํา(รับน้ําฝน
จากธรรมชาติ) วิธีการให้น้ํา ¼ ของความจุความชื้นท่ีเป็น
ประโยชน์ (AWCA) และวิธีการให้นํ้า ½ ของความจุความชื้นท่ี
เป็นประโยชน์ (AWCA) ให้ค่าดัชนีการเก็บเกี่ยวเท่ากับ 0.73 
0.73 และ 0.73 ตามลําดับ ส่วนวิธีการให้น้ํา ¾ ของความจุ
ความช้ืนท่ีเป็นประโยชน์ (AWCA) ให้ค่าดัชนีการเก็บเกี่ยว

ต่ําสุด เท่ากับ 0.72 สําหรับอายุการเก็บเกี่ยว 10 เดือน วิธีการ
ให้น้ําตามค่าความชื้นท่ีเป็นประโยชน์ (AWCA) ท้ัง 4 วิธีการ ไม่
มีผลทําให้ค่าดัชนีการเก็บเกี่ยวมีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ โดยพบว่า วิธีการให้น้ํา ¾ ของความจุความชื้นท่ีเป็น
ประโยชน์ (AWCA) มีแนวโน้มให้ค่าดัชนีการเก็บเกี่ยวสูงสุด 
เท่ากับ 0.74 รองลงมาคือ วิธีการให้น้ํา ¼ ของความจุความชื้น
ท่ีเป็นประโยชน์ (AWCA) และ วิธีการให้น้ํา ½ ของความจุ
ความช้ืนท่ีเป็นประโยชน์ (AWCA) ให้ค่าดัชนีการเก็บเกี่ยว 
เท่ากับ 0.73 และ 0.71 ส่วนไม่มีการให้น้ํ า (รับน้ําฝนจาก
ธรรมชาติ) ให้ค่าดัชนีการเก็บเกี่ยวตํ่าสุดเท่ากับ 0.69 และไม่
พบว่า มีอิทธิพลร่วมระหว่างพันธุ์มันสําปะหลัง ท้ัง 2 พันธ์ุ และ
วิธีการให้น้ําตามค่าความชื้นท่ีเป็นประโยชน์ (AWCA) ท้ัง 4 
วิธีการต่อการให้ค่าดัชนีการเก็บเกี่ยวของมันสําปะหลังท้ัง 2 
พันธุ์ ท้ังอายุการเก็บเก่ียว 8 และ 10 เดือน (ตารางท่ี 1)         
           ในทํานองเดียวกันอายุการเก็บเก่ียว 12 เดือน การให้
น้ํ า เส ริมไม่ มีผลทําให้ มันสํ าปะหลั ง ท้ั ง 2 พัน ธ์ุคื อ  พัน ธ์ุ
เกษตรศาสตร์ 50 และพันธ์ุห้วยบง 80 ไม่มีผลทําให้ค่าดัชนีการ
เก็บเกี่ยวมีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยพบว่า 
พันธ์ุห้วยบง 80 มีแนวโน้มให้ค่าดัชนีการเก็บเก่ียวสูงสุด เท่ากับ 
0.73 ส่วนพันธ์ุเกษตรศาสตร์ 50 ให้ค่าดัชนีการเก็บเก่ียว 
เท่ากับ  0.70 สําหรับ วิธีการให้น้ํ าตามค่าความชื้น ท่ี เป็น
ประโยชน์ (AWCA) ท้ัง 4 วิธีการ ไม่มีผลทําให้ค่าดัชนีการเก็บ
เกี่ยวมีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยพบว่า 
วิธีการให้น้ํา  ¾  ของความจุความชื้นท่ีเป็นประโยชน์ (AWCA) 
และ วิธีการ ให้น้ํา ¼ ของความจุความชื้นท่ีเป็นประโยชน์ 
(AWCA) มีแนวโน้มให้ค่าดัชนีการเก็บเกี่ยวสูงสุด เท่ากับ 0.73 
และ 0.73 รองลงมาคือ วิธีการให้น้ํา ½ ของความจุความชื้นท่ี
เป็นประโยชน์ (AWCA) ให้ค่าดัชนีการเก็บเกี่ยว เท่ากับ 0.71 
ส่วนไม่มีการให้น้ํา (รับน้ําฝนจากธรรมชาติ) ให้ค่าดัชนีการเก็บ
เกี่ยวตํ่าสุดเท่ากับ 0.69 และ ไม่พบว่ามีอิทธิพลร่วมระหว่าง
พัน ธ์ุมันสําปะหลัง ท้ั ง 2 พัน ธ์ุ และ วิธีการให้น้ํ าตามค่า
ความชื้นท่ีเป็นประโยชน์ (AWCA) ท้ัง 4 วิธีการต่อการให้ค่า
ดัชนีการเก็บเกี่ยวของมันสําปะหลังท้ัง 2 พันธุ์ อายุการเก็บ
เกี่ยว 12 เดือน (ตารางท่ี 1)   

4. สรุปและเสนอแนะ
1. การ เจ ริญ เติบ โต ด้ านความสู งลํ า ต้นของมัน

สําปะหลังของพันธ์ุเกษตรศาสตร์ 50 และพันธ์ุห้วยบง 80 ใน
การให้น้ําทุกวิธีการ ไม่มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยสําคัญ 
ในช่วงอายุการเก็บเกี่ยว 8 เดือน ในทํานองเดียวกันอายุการ
เก็บเกี่ยวท่ี 10 เดือน มันสําปะหลังท้ัง 2 พันธ์ุให้ค่าเฉลี่ยการ
เจริญเติบโตด้านความสูงลําต้นไม่มีความแตกต่างกัน แต่วิธีการ
ให้น้ํา ¾ ของความจุความชื้นท่ีเป็นประโยชน์ (AWCA) ให้
ค่าเฉลี่ยเจริญเติบโตด้านความสูงของลําต้นสูงท่ีสุด ส่วนไม่มี
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การให้น้ํา (รับน้ําฝนจากธรรมชาติ) ให้ค่าเฉล่ียเจริญเติบโตด้าน
ความสูงลําต้นตํ่าท่ีสุด สําหรับอายุการเก็บเกี่ยวท่ี 12 เดือน 
เจริญเติบโตด้านความสูงลําต้นของมันสําปะหลังของพันธ์ุ
เกษตรศาสตร์ 50 และพันธุ์ห้วยบง 80 กับวิธีการให้น้ํา มีความ
แตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยสําคัญย่ิง โดยพันธ์ุห้วยบง 80 ให้
ค่าเฉลี่ยการเจริญเติบโตด้านความสูงลําต้นสูงท่ีสุด ส่วนวิธีการ
ให้น้ํา ¾ ของความจุความชื้นท่ีเป็นประโยชน์ (AWCA) ให้
ค่าเฉลี่ยเจริญเติบโตด้านความสูงของลําต้นสูงท่ีสุด และไม่มีการ
ให้น้ํา (รับน้ําฝนจากธรรมชาติ) ให้ค่าเฉลี่ยเจริญเติบโตด้าน
ความสูงลําต้นตํ่าท่ีสุด  

2. การให้จํานวนหัว/ไร่ ของมันสําหลังท้ัง 2 พันธ์ุ ใน
ทุกวิธีการให้น้ํา ไม่มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยสําคัญ แต่
พันธ์ุห้วยบง 80 มีแนวโน้มให้ค่าเฉลี่ยจํานวนหัว/ไร่สูงสุด ทุก
ช่วงอายุการเก็บเกี่ยว 8 10 และ 12 เดือน (ตารางท่ี 1) ส่วน
วิธีการให้น้ําท้ัง 4 วิธีการ วิธีการให้น้ํา ¼ ของความจุความชื้นท่ี
เป็นประโยชน์ (AWCA) มีแนวโน้มให้ค่าเฉลี่ยจํานวนหัว/ไร่
สูงสุดท่ีอายุเก็บเกี่ยว 8 เดือน สําหรับอายุการเก็บเกี่ยวท่ี 10 
และ 12 เดือน วิธีการให้น้ํา  ½  ของความจุความชื้นท่ีเป็น
ประโยชน์ (AWCA) มีแนวโน้มให้ค่าเฉลี่ยจํานวนหัว/ไร่สูงสุด  

3. ผลผลิตน้ําหนักหัวสด และผลผลิตน้ําหนักหัวแห้ง
(กก./ไร่) ของมันสําปะหลังท้ัง 2 พันธ์ุ ไม่มีความแตกต่างอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ แต่มีแนวโน้มพบว่าพันธ์ุห้วยบง 80 ให้
ค่าเฉลี่ยผลผลิตน้ําหนักหัวสด และน้ําหนักหัวแห้ง (กก./ไร่)
สูงสุด ส่วนวิธีการให้ท้ัง 4 วิธีการทุกอายุการเก็บเกี่ยวท่ี 8 10 
และ 12 เดือน วิธีการให้น้ํา ¾ ของความจุความชื้นท่ีเป็น
ประโยชน์ (AWCA) โดยให้ผลผลิตน้ําหนักหัวสดและน้ําหนักหัว
แห้งสูงสุด เท่ากับ 6740 7600 และ 9680 กก./ไร่ และ การให้
น้ําหนักหัวแห้งสูงสุด เท่ากับ 2487 2861 และ 3565 กก./ไร่ 
สําหรับไม่มีการให้น้ํา (รับน้ําฝนจากธรรมชาติ) ให้ค่าเฉลี่ยใน
ส่วนน้ําหนักหัวสดและน้ําหนักหัวแห้งตํ่าสุดโดยผลผลิตน้ําหนัก
หัวสด และผลผลิตน้ําหนักหัวแห้ง (กก./ไร่) ไม่มีปฏิสัมพันธ์กัน
ระหว่างพันธุ์ มันสําปะหลังท้ัง 2 พันธุ์ และวิธีการให้ท้ัง 4 
วิธีการ (ตารางท่ี 1 ) 

4. เปอร์เซ็นต์แป้งของมันสําปะหลังท้ัง 2 พันธ์ุ ไม่มี
ความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติในช่วงอายุการเก็บเกี่ยว
ท่ี 8 และ 10 เดือน แต่มีแนวโน้มพบว่าพันธุ์ห้วยบง 80 ให้
ค่ า เฉลี่ ย เปอ ร์ เซ็น ต์แป้ งสู งสุ ด  เท่ ากั บ  26.3 และ  26.3 
เปอร์เซ็นต์ ส่วนอายุการเก็บเกี่ยวท่ี 12 เดือน ของมันสําปะหลัง
ท้ัง 2 พันธ์ุ และ วิธีการให้น้ําท้ัง 4 วิธีการ เปอร์เซ็นต์ ลดลง
เนื่องจากการเก็บเกี่ยวในเดือนมิถุนายน 2556 ซ่ึงมีปริมาณ
น้ําฝน 211.7 มม. (ตารางผนวกท่ี 3) และ ไม่มีการให้น้ํา (รับ
น้ําฝนจากธรรมชาติ) ให้ค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์แป้งสูงสุด ในทุกช่วง
อายุการเก็บเก่ียว 8 10 และ 12 เดือน และไม่มีปฏิสัมพันธ์กัน

ระหว่างพันธ์ุมันสําปะหลังท้ัง 2 พันธุ์ และ วิธีการให้ท้ัง 4 
วิธีการ(ตารางท่ี 1) 

5. ค่าดัชนีการเก็บเกี่ยวของมันสําปะหลังท้ัง 2 พันธ์ุ
ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ในช่วงอายุการเก็บ
เกี่ยวท่ี 8 10 และ 12 เดือน แต่พันธ์ุห้วยบง 80 มีแนวโน้มให้
ค่าดัชนีสูงกว่าพันธุ์เกษตรศาสตร์ 50 และวิธีการให้น้ําท้ัง 4 
วิธีการ ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติในช่วงอายุ
การเก็บเกี่ยวท่ี 8 10 และ 12 เดือน และไม่มีการให้น้ํา (รับ
น้ําฝนจากธรรมชาติ) มีแนวโน้มให้ค่าดัชนีการเก็บเก่ียว 
ต่ํากว่าวิธีการอ่ืน 
              จากผลการศึกษาระดับความชื้นในดินท่ีเหมาะสม
ในการให้น้ําเสริมและผลของการให้น้ําเสริมต่อคุณภาพและ
ผลผลิตมันสําปะหลังของมันสําปะหลังพันธ์ุเกษตรศาสตร์ 50 
พันธ์ุห้วยบง 80 ในช่วงเดือนมิถุนายน 2555 และเก็บเกี่ยวใน
เดือนมิถุนายน ของปี 2556 วิธีการให้น้ําเสริมตลอดฤดูกาล
เพาะปลูกโดยใช้ เค ร่ือง Tensiometer เป็นเค ร่ืองกําหนด
ระยะเวลาการให้น้ํา สามารถช่วยให้มันสําปะหลัง มีความ
เจริญเติบโตด้านความสูงลําต้น การให้ผลผลิตจํานวนน้ําหนัก
สดหัวใต้ดิน  และจํานวนผลผลิตหัวแห้งสูงกว่าการท่ี มัน
สําปะหลังได้รับน้ําฝนจากธรรมชาติเพียงอย่างเดียว สําหรับ
ปริมาณน้ํ าห รือจํานวนค ร้ังท่ี ให้น้ํ า จะข้ึนอยู่กับ เดือน ท่ี
เพาะปลูก ปริมาณน้ําฝน ฝนตกกระจายตัวอย่างสมํ่าเสมอ
ตลอดฤดูกาลในปีนั้น และความสามารถของดินท่ีเก็บกัก
ปริมาณนํ้าได้มากน้อยเพียงใด 

6. กิตติกรรมประกาศ
         รายงานโครงการวิจัยท่ีฉบับนี้สําเร็จลุล่วงไปด้วยดี ด้วย
ความร่วมมือของคณะผู้วิจัยและสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (สวพ.มก.) วิทยาเขตบางเขน ท่ีได้ 
ให้ทุนสนับสนุนงานวิจัยฉบับนี้ ขอกราบขอบพระคุณกรรมการ
ผู้ ท รงคุณ วุฒิ ทุ ก ท่ าน ท่ี ได้ ร่ วม พิ จารณ าและส นับสนุ น
งบประมาณโครงการวิจัย คณะผู้วิจัยจึงขอขอบพระคุณ มา ณ 
ท่ีนี้  

7. เอกสารอ้างอิง
[1] ดิเรก ทองอร่าม วิทยา ก่อตั้งสกุล นาวี จิระชีวี และอิทธิ
สุนทร นันทกิจ. (2543). การออกแบบและเทคโนโลยีการให้
น้ําแก่พืช.  มิตรเกษตรการตลาดและโฆษณา19/27 ถ.งามวงค์
งาน เขตจตุจักร กทม.   
[2] สํานักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร. (2552). กรมส่งเสริม
การเกษตร ถ. พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพมหานคร. 10900. 
[3] หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ. เพลี้ยแป้งระบาด มัน52/53
วิกฤติ  ฉบับท่ี 2457 30 ส.ค. - 2 ก.ย. 2552. 
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[4] Food and Agriculture Organization [FAO].  (1999). 
Crop and Production and domain I consulted on 
October 3, 1999 
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ตารางที่ 1 องค์ประกอบผลผลิตการศกึษาระดับความชื้นในดินทีเ่หมาะสมในการให้น้ําเสริมและผลของการใหน้้ําเสริมต่อคุณภาพ 
             และผลผลิตมันสําปะหลัง 
     ปัจจัย              ความสูง             จํานวนหัว/ไร่             ผลผลิตหัวสด/ไร่     ผลิตหัวแห้ง/ไร่   เปอรเ์ซ็นต์แป้ง          HI 

(ซม.) หัว                           (กก.)                 (กก.)    
       อายุ(เดือน)   8     10      12        8       10      12       8     10    12      8     10    12     8   10   12      8    10   12      

 ปัจจัยหลัก (A)      
เกษตรศาสตร์ 50 197.1  221.4  228.4  21600  22500  22500 5640 6660  8760  2043 2599 3201  25.5 25.6 23.4 0.70 0.70 0.70 
ห้วยบง 80         198.5  225.8  234.7  24700  24700  24700 5900 6760  8728  2209 2617 3269  26.3 26.3 24.5 0.70 0.73 0.73     
   F-test            ns      ns       **        *        ns        ns      ns    ns     ns      ns     ns     ns     ns   ns     *     ns   ns    ns 

 ปัจจัยรอง (B) 
 วิธีการให้น้ํา        
 ไม่มีการให้น้ํา    200.0  212.7  226.2c  22200 22200  22200ns4600 5500 7360c  1705 2257 2774c 26.9 26.9 24.5a 0.73 0.69 0.69ns 

 ¼ AWCA       192.7  223.1  230,8b 23800 23800   23800ns5340 6460 8636b  1989 2569 3226b 26.0 26.1 23.8a 0.73 0.73 0.73ns

 ½ AWCA       198.1  228.8  233.9a  23200 24400   24400ns 6400 7280 9300a 2323 2744 3,374a26.1 26.1 24.0a 0.73 0.71 0.71ns

¾ AWCA     200.2  229.8  235.4a  23400 24000   24000ns 6740 7600 9680a 2487 2861 3565a 24.7 24.7 23.6b 0.72 0.74 0.73ns 
 F-test             ns     **      **       ns        ns       ns         **      **      **      **     **     ns     ns    ns   ns      ns    ns    ns 
 A x B              ns     ns     ns       ns        ns       ns         ns     ns      ns     ns     ns     ns    ns    ns    ns     ns    ns    ns 
 C.V. (%)          6.2    2.8   1.4     10.8      10.8     10.8      10.8   6.5     5.2    14.1   6.3  10.0  10.1 10.0  3.9     4.6   4.7   4.7 

            ns    =   ไม่แตกต่างกันทางสถิติ 
* =   แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเช่ือมั่น 95 %     **      =   แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเช่ือมั่น 99 %

ตารางท่ี 2 ปริมาณการใช้น้ําของพืชในพื้นท่ีเพาะปลูกจังหวัดฉะเชิงเทรา 
              (ใช้ ETp สถานีอุตุนิยมวิทยาอรัญประเทศ  สําหรับพืชอ้างอิงใช้  อ้อย (Kc ) เป็นตัวแทนความต้องการน้ําในมัน
สําปะหลัง)   

Data Month Total
(mm.) 

Avg. 
Jan Fab Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 

ETp 
(mm./d) 

4.07 5.29 5.37 5.53 5.08 4.80 4.43 4.16 4.38 4.19 4.18 3.77 55.25 4.60 

Kc 0.63 0.83 1.0 1.13 1.18 1.18 1.13 1.03 0.85 0.65 0.53 0.50 - -
ETc 

(mm./d) 
2.56 4.39 5.37 6.25 5.66 5.01 5.01 4.28 3.72 2.72 2.21 1.88 49.06 4.09 

ETc 
mm./m) 

79.36 122.92 166.47 187.5 169.8 155.31 155.31 132.68 111.6 84.37 66.30 58.28 1,489.9 124.16 

การคํานวณความต้องการน้ําของมันสําปะหลังใช้  สมการ  ET   =  ETp  x  Kc 
              ETc =  ปริมาณการใช้น้ําของพืช/วัน/เดือน(มม.) 
              ETp =  ปริมาณการใช้น้ําของพืชอ้างอิง 
             Kc   =  สัมประสิทธ์ิการใช้น้ําของพืชอ้างอิง   

ท่ีมา: สถานีอุตุนิยมวิทยาสระแก้ว ; ดิเรก และคณะ (2545) 
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ข้อมูลคุณสมบัติทางเคมีของดินในแปลงทดลอง 
                 ผลการวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมีของดินในแปลงทดลอง ค่าเฉลี่ยท่ีระดับความลึก 15 เซนติเมตร (ชั้นไถพรวน) 
จากระดับผิวดิน ซ่ึงได้เก็บตัวอย่างดินแปลงทดลอง ได้แสดงในตารางท่ี 3 

ตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมีของดินในแปลงทดลอง  

        คุณสมบติัของดิน 

ลักษณะ เนื้อดิน ร่วนทราย 
ค่า pH                  4.6
ความต้องการปูน(CaCo3)                               269  กก./ไร่ 
ปริมาณอินทรียวัตถุ (ต่ํามาก)                             0.62  % 
ปริมาณฟอสฟอรัส(ต่ํา)            5.0   mg./kg. 
ปริมาณโพแตสเซียม(ต่ํามาก)           20    mg./kg. 
ปริมาณแคลเซียม(ต่ํา)                              192     mg./kg. 
ปริมาณแมกนีเซียม(ต่ํา)           20     mg./kg. 

ตารางท่ี 4  แสดงปริมาณนํ้าฝนตลอดฤดูกาลเพาะปลูก (มิถุนายน 2555-มิถุนายน 2556) 

รูปที่ 1 พ้ืนท่ีแปลงทดลองวิจัย ณ สถานีวิจัยเขาหินซ้อน          รูปที่ 2 การติดต้ังเคร่ือง Tensiometer             
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รูปที่ 3 เครื่อง Tensiometer อ่านค่าได้ - 0.4 ค่าความชื้น       รูปท่ี 4 การติดต้ังเทปน้ําหยดผิวดินตามร่องปลูกมันสําปะหลัง 
         ในดินเท่ากับ 60 เปอร์เซ็นต์ กําหนดวันให้น้ํา 

รูปที่ 5 พันธุ์เกษตรศาสตร์ 50 ไม่มีการให้น้ํา                        รูปท่ี 6 พันธุ์ห้วยบง 80 ไม่มีการให้น้ํา 

รูปที่ 7 พันธุ์เกษตรศาสตร์ 50 ปริมาณการให้น้ํา ¼ AWCA       รูปที่ 8 พันธุ์ห้วยบง 80 ปริมาณการให้น้ํา ¾ AWCA  
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ชนิดของแมลงศัตรูพืชและศัตรูธรรมชาติในพืชสมุนไพร 
Species of Insect Pests and Natural Enemies in Herbal Plant

อโนทัย วิงสระน้อย1,* 

1 คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร อ.พังโคน จ.สกลนคร 47160 
*ผู้ติดต่อ: ano_pla8@hotmail.com, anothai.wi@rmuti.ac.th

บทคัดย่อ 
การส ารวจแมลงศัตรูพืชและศัตรูธรรมชาติในพืชสมุนไพร 16 ชนิด ณ สวนผักพื้นบ้านและสมุนไพร คณะ

ทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ต .แร่ อ.พังโคน จ.สกลนคร ระหว่างเดือน
กุมภาพันธ์ถึงเดือนกันยายน 2558 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาชนิดแมลงศัตรูพืชและศัตรูธรรมชาติในพืชสมุนไร  ศึกษาโดยวิธีส ารวจ
ด้วยวิธีนับโดยตรงด้วยสายตา ผลการศึกษาพบแมลงศัตรูพืช 12 ชนิด ใน 5 อันดับ ได้แก่ Coleoptera Lepidoptera 
Orthoptera Hemiptera และ Homoptera แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 1) แมลงปากกัดกินจ านวน 8 ชนิด และ 2) แมลงปาก
ดูดกินจ านวน 4 ชนิด จ านวนแมลงศัตรูพืชพบเฉลี่ยตั้งแต่ 0.10-9.52 ตัว/ต้น โดยพบด้วงงวงสูงในต้นมะตูมซาอุถึง 9.52 ตัว/ต้น ใน
เดือนพฤษภาคม แมลงศัตรูพืชชนิดอื่นพบในปริมาณต่ า เดือนพฤษภาคมพบจ านวนชนิดแมลงศัตรูพืชระบาดมากที่สุดถึง 10 ชนิด 
ส่วนศัตรูธรรมชาติพบ 7 ชนิด จัดเป็นแมลงห้ า 3 อันดับ คือ อันดับ Hymenoptera Diptera และ Hemiptera และพบตัวห้ าคือ 
แมงมุม โดยพบมดด าในทุกเดือนของการส ารวจและพบปริมาณมากที่สุดถึง 20 ตัว/ต้น ในเดือนเมษายน ข้อมูลที่ได้สามารถ
น ามาใช้ในการวางแผนบริหารจัดการแมลงศัตรูพืชในพืชสมุนไพรต่อไป 
ค ำหลัก: การส ารวจ แมลงห้ า แมลงเบียน ศัตรูพืช ศัตรูธรรมชาติ   

Abstract 
Field survey of insect pests and natural enemies on 16 herbal plants at Indigenous Crop and Herbal 

Garden, Faculty of Natural Resources, Rajamangala University of Technology Isan, Sakon Nakhon Campus, Rae 
sub district, Phang Khon district, Sakon Nakhon province were conducted during February to September 2015. 
The objectives were to know the insect pest and natural enemies of herbal plant. The visual counting was 
conducted in this study. The results revealed that 12 species of insect pests were found that under 5 orders 
as Coleoptera, Lepidoptera, Orthoptera, Hemiptera, and Homoptera. There were divided into two types; 1) 
chewing type 8 species and 2) piercing-sucking type 4 species. Average of insect pest number was 0.10-9.52 
adult per plant. The highest number of population was Curculionid on Brazilian Pepper-tree, 9.52 adult per 
plant in May, but other insect pests were quite low number. In May was found highest number of species of 
insect pests, 10 species. Seven species of natural enemies were recorded on the crops investigated including 
3 orders of insect predatory as Hymenoptera, Diptera, and Hemiptera and 1 predatory as spider. The 
Iridomyrmex anceps was found every months of surveying and the number of population was highest, 20 
adults per plant in April. The obtained information can be used for herbal plant insect pest management and 
control in the future.   
Keywords: Survey, Predator, Parasitoid, Insect Pest, Natural enemies 
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1. บทน า
ในการปลูกพืชสมุนไพรพบว่ามีแมลงศัตรูพืชเข้าท าลาย

หลายชนิด อาทิเช่น ไร เพลี้ยไฟ เพลี้ยอ่อน เพลี้ยแป้ง หนอน
ผีเสื้อ ซึ่งจะเข้าดูดกินน้ าเลี้ยงจากทุกส่วนของล าต้นพืชและกัด
กินใบและล าต้นของพืช  ท าให้ต้นพืชหงิกงอ แคระแกรน ไม่
เจริญเติบโต คุณภาพและปริมาณผลผลิตต่อพื้นที่ลดลง [1] ใน
สภาพธรรมชาติแมลงศัตรูพืชเหล่านี้มีศัตรูธรรมชาติคือ แมลง
ห้ า (predator) และแมลงเบียน (parasitoid) ที่คอยควบคุม
ปริมาณแมลงศัตรูพืชให้อยู่ในระดับสมดุลทางธรรมชาติอยู่แล้ว 
[2] การส ารวจศัตรูธรรมชาติของแมลงศัตรูพืชไร่ พืชผัก ไม้ผล 
ไม้ยืนต้น และไม้ดอกไม้ประดับ พบศัตรูธรรมชาติ 49 ชนิด 
ประกอบด้วย ตัวห้ า 23 ชนิด แมลงเบียน 25 ชนิด และ
เช้ือจุลินทรีย์สาเหตุโรคแมลง 1 ชนิด และการส ารวจศัตรู
ธรรมชาติของแมลงศัตรูพืชในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคใต้ของ
ประเทศไทยในพืช 40 ชนิด พบแมลงศัตรูพืช 76 ชนิด จัดอยู่
ในอันดับ Homoptera เป็นส่วนใหญ่ และศัตรูธรรมชาติเป็น
แมลงเบียน 133 ชนิด ซึ่ งเป็นแมลงเบียนในอันดับ 
Hymenoptera และอันดับ Diptera และแมลงห้ า 42 ชนิด 
อยู่ในอันดับ Coleoptera Neuroptera Lepidoptera และ 
Diptera [3] จากข้อมูลจะเห็นว่า มีการส ารวจศัตรูธรรมชาติใน
พืชเกือบทุกชนิด ยกเว้นสมุนไพร ดังนั้นการส ารวจแมลง
ศัตรูพืชและศัตรูธรรมชาติของพืชสมุนไพรจึงมีความจ าเป็น 
เนื่องจากพืชสมุนไพรจัดเป็นพืชที่มีความหลากหลายในชนิด มี
การน าไปใช้ประโยชน์ในหลายด้าน ที่ผ่านมาผลผลิตสมุนไพร
ส่วนมากได้มาจากการเก็บมาจากป่าธรรมชาติและหลายชนิด
อยู่ในภาวะวิกฤตที่หายากหรือขาดแคลน [4] ไม่เพียงพอกับ
ความต้องการของผู้บริโภค ส่วนหนึ่งเกิดจากปัญหาเรื่องโรค
และแมลงเข้าท าลาย การส ารวจแมลงศัตรูพืชและศัตรู
ธรรมชาติจะเป็นข้อมูลเบื้องต้นที่ส าคัญในงานการควบคุม
ศัตรูพืชโดยชีววิธี ด้วยเหตุนี้ การวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ส ารวจแมลงศัตรูพืชและศัตรูธรรมชาติในพืชสมุนไพร เพื่อน า
ข้อมูลที่ได้ไปวางแผนการจัดการแมลงศัตรูพืชสมุนไพรต่อไป 

2. วิธีการศึกษา
การส ารวจแมลงศัตรูพืชและศัตรูธรรมชาติในพืช

สมุนไพร 16 ชนิด ณ สวนผักพื้นบ้านและสมุนไพร คณะ
ทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
วิทยาเขตสกลนคร ต.แร่ อ.พังโคน จังหวัดสกลนคร ระหว่าง

เดือนกุมพันธ์ถึงเดือนกันยายน 2558 สุ่มส ารวจจ านวน 20 
ต้น/ชนิดพืช โดยสุ่ มส ารวจแบบวิธีนับโดยตรง (visual 
counting) ตรวจสอบชนิดและปริมาณแมลงศัตรูพืชและศัตรู
ธรรมชาติบนต้นพืชแต่ละต้น หากพบศัตรูธรรมชาติและแมลง
ศัตรูพืชในระยะไข่ ตัวหนอนหรือตัวอ่อน และดักแด้ เก็บ
รวบรวมมาเลี้ยงในห้องปฏิบัติการ เพื่อจ าแนกชนิดและสังเกต
การเข้าท าลายของศัตรูธรรมชาติ  

3. ผลการศึกษา
3.1 การส ารวจแมลงศัตรูพืชและศัตรูธรรมชาติของ

พืชสมนุไพร 
การส ารวจชนิดและปริมาณแมลงศัตรูพืชและ

ศัตรูธรรมชาติ พบรอยการท าลายของแมลงศัตรูพืช และแมลง
ศัตรูพืชและศัตรูธรรมชาติพบในทุกเดือนที่ท าการส ารวจ แต่พบ
ปริมาณมากน้อยแตกต่างกัน ดังนี้ มีพืชสมุนไพรทั้ง 16 ชนิดที่
พบเฉพาะร่องรอยการถูกศัตรูพืชเข้าท าลายโดยการกัดกินส่วน
ใบ ในเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม รองลงมาคือ เดือนเมษายน 
กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน พฤษภาคม และมิถุนายน 
ตามล าดับ โดยมีจ านวนชนิดพืชสมุนไพรที่มีรอยกัดกินจ านวน 
15, 13, 12, 12, 11 และ 11 ชนิด ตามล าดับ (รูปที่ 1)  พบ
แมลงศัตรูพืชไม่ถึง 10 ชนิด เข้าท าลายพืชสมุนไพร โดยพบ
จ านวนชนิดของแมลงศัตรูพืชสูงสุดในเดือนพฤษภาคม จ านวน 
6 ชนิด รองลงมาคือ เดือนมีนาคม กรกฎาคม กุมภาพันธ์ 
สิงหาคม กันยายน เมษายนและมิถุนายน โดยมีจ านวนชนิด
แมลงศัตรูพืชเท่ากับ 5, 5, 4, 4, 4, 3 และ 2 ชนิด ตามล าดับ
(รูปที่ 1,2)  ส่วนศัตรูธรรมชาติที่คอยควบคุมแมลงศัตรูพืชพบ
จ านวนสูงสุดในเดือนมีนาคมจ านวน 8 ชนิด รองลงมาคือ เดือน
พฤษภาคม กันยายน กุมภาพันธ์ เมษายน มิถุนายน กรกฎาคม 
และสิงหาคม โดยมีจ านวนศัตรูธรรมชาติที่พบจ านวน 7, 7, 6, 
6, 6, 6 และ 5 ชนิด ตามล าดับ (รูปที่ 1,3) แมลงศัตรูพืชที่
ส ารวจพบสามารถจ าแนกได้ 12 ชนิด คือ ด้วงงวง ตั๊กแตน
หนวดสั้น แมลงค่อมทอง เพลี้ยแป้ง เพลี้ยกระโดด ผีเสือหญ้า 
หนอนผีเสื้อเหยี่ยว หนอนบุ้ง หนอนคืบ แมลงกินูน ด้วงหมัด
กระโดด และมวนนักกล้าม โดยมีจ านวนแมลงศัตรูพืชพบเฉลี่ย
ตั้งแต่ 0.10-9.52 ตัว/ต้น โดยพบด้วงงวงสูงในต้นมะตูมซาอุถึง 
9.52 ตัว/ต้น ในเดือนพฤษภาคม รองลงมาคือ ในเดือนเมษายน 
โดยพบด้วงงวงเช่นเดียวกันจ านวน 0.67 ตัว/ต้น แต่ระบาดใน
ต้นย่านางแดง ส่วนแมลงศัตรูพืชชนิดอื่นพบในปริมาณที่ต่ า 

การประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสกลนคร ครั้งที ่1

17 – 19 พฤษภาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

B-86



ปริมาณแมลงพบระบาดต่ าสุดในเดือนมิถุนายน  เดือน
พฤษภาคม พบจ านวนชนิดแมลงศัตรูพืชระบาดมากที่สุด โดย
พบมากถึง 10 ชนิด ในขณะที่เดือนอื่นๆพบจ านวน 1-5 ชนิด 
เท่านั้น แมลงศัตรูพืชที่พบระบาดในทุกเดือนของการส ารวจคือ
ด้วงงวง ส่วนแมลงอื่นๆ พบในบางช่วงเวลาเท่านั้น (รูปที่ 4) 

ศัตรูธรรมชาติพบจ านวน 7 ชนิด ประกอบด้วย แมงมุม มดด า 
มดส้ม แมลงวันขายาว แมลงวันหัวบุบ มวนเพชฌฆาต และ
แตน โดยพบมดในทุกเดือนของการส ารวจ รองลงมาคือ แมง
มุม แมลงวันขายาว แมลงวันหัวบุบ มวนเพชฌฆาต และแตน 
ตามล าดับ  มดด าพบปริมาณมากที่สุดถึง 20 ตัว/ต้น ในเดือน
เมษายน รองลงมาคือ เดือนมีนาคมจ านวน 16.67 ตัว/ต้น  และ
เดือนกุมภาพันธ์ 13.33 ตัว/ต้น ส่วนศัตรูธรรมชาติชนิดอื่นๆพบ
ในปริมาณที่ต่ า (รูปที่ 5) นอกจากนี้ยังพบชันโรง ซึ่งเป็นแมลง
ช่วยผสมเกสรอีกด้วย แต่พบในเดือนกรกฎาคมเดือนเดียว
เท่านั้น หากเปรียบเทียบความส าคัญของชนิดแมลงศัตรูพืชต่อ
พืชสมุนไพรแต่ละชนิด พบว่า ด้วงงวงนั้นจัดเป็นแมลงศัตรูพืชที่
มีแนวโน้มมีความส าคัญมากในพืชสมุนไพร เนื่องจากเข้าท าลาย
พืชสมุนไพรเกือบทุกชนิดที่ท าการส ารวจและพบระบาดตั้งแต่
เดือนเมษายนถึงเดือนกันยายน แมลงศัตรูพืชที่มีความส าคัญ
รองลงมาคือ ตั๊กแตนหนวดสั้น แมลงค่อมทอง เพลี้ยแป้ง ด้วง
หมัดกระโดด หนอนคืบ เพลี้ยกระโดด ผีเสื้อหญ้า แมลงกินูน 
หนอนบุ้ง และมวนนักกล้าม ตามล าดับ (รูปที่ 4) ส่วนศัตรู
ธรรมชาติพบมดด ามีบทบาทส าคัญในสวนสมุนไพรมากที่สุด 

เนื่องจากพบตลอดระยะเวลาของการส ารวจ พบตั้งแต่เดือน
กุมภาพันธ์ถึงเดือนกันยายน และพบในสมุนไพรเกือบทุกชนิด 
รองลงมาคือ แมงมุม แมลงวันขายาว มดส้ม แมลงวันหัวบุบ 
มวนเพชฌฆาตและแตน ตามล าดับ (รูปที ่5)   

 

การจ าแนกชนิดของแมลงศัตรูพืชพบมี 5 อันดับได้แก่ อันดับ 
Coleoptera Lepidoptera Orthoptera Hemiptera และ 
Homoptera แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ 1) แมลงปากกัดกิน
จ านวน 8 ชนิด และแมลงปากดูดกินจ านวน 4 ชนิด ในขณะที่
ศัตรูธรรมชาติพบจ านวน 7 ชนิด จัดเป็นแมลงห้ าและตัวห้ า 
จ าแนกได้เป็น 3 อันดับ ประกอบด้วย อันดับ Hymenoptera 
จ านวน 1 ชนิด และอันดับ Diptera จ านวน 2 ชนิด และอันดับ 
Hemiptera จ านวน 1 ชนิด และพบตัวห้ าปากกัดกิน 1 ชนิด 
คือ แมงมุม (ตารางที่ 1)   

4. วิจารณ์ผล
การส ารวจชนิดและปริมาณแมลงศัตรูพืชและศัตรู

ธรรมชาติในพืชสมุนไพร พบแมลงศัตรูพืชและศัตรูธรรมชาติใน
ทุกเดือนที่ส ารวจ แต่พบปริมาณมากน้อยแตกต่างกัน พบ
ร่องรอยการกัดกินส่วนใบในพืชสมุนไพรทุกชนิดที่ท าการส ารวจ 
แมลงศัตรูพืชที่เข้าท าลายมีจ านวน 12 ชนิด ส่วนศัตรูธรรมชาติ
ของแมลงศัตรูพืชพบจ านวน 7 ชนิด ประชากรของแมลง
ศัตรูพืชและศัตรูธรรมชาติมักมีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลง  

จ ำ
นว

นส
มุน

ไพ
ร (
ชน

ิด)
 

เดือน 

รูปที ่1 จ านวนพืชสมุนไพรที่พบรอยกัดกินใบ แมลงศัตรูพืชและศตัรูธรรมชาต ิ

เดือน 
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เดือน 

รูปที ่2 จ านวนชนิดแมลงศัตรูพืชที่พบในพืชสมุนไพร 16 ชนิด 

รูปที ่3 จ านวนชนิดศัตรูธรรมชาตทิี่พบในพืชสมุนไพร 16 ชนิด

เดือน 
รูปที ่4 จ านวนแมลงศัตรูพืชที่พบในพืชสมุนไพร 16 ชนิด
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ขึ้นอยู่กับฤดูกาลและแหล่งปลูก [5] ดังจะเห็นได้จากปริมาณ
และชนิดของแมลงศัตรูพืชและศัตรูธรรมชาติที่พบในแต่ละ
เดือนแตกต่างกัน ซึ่งการระบาดของแมลงศัตรูพืชส่งผลกระทบ
ท าให้ปริมาณผลผลิตของพืชลดลงได้มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับ
ปริมาณการระบาดของแมลงศัตรูพืช [5] การพบศัตรูธรรมชาติ
ตลอดระยะเวลาที่ท าการส ารวจ ทั้งนี้อาจเพราะพื้นที่ปลูกพืช
สมุนไพรนั้นไม่มีการใช้สารเคมีใดๆ ในการก าจัดศัตรูพืชเลย จึง
ท าให้ระบบนิเวศในพื้นที่ปลูกค่อนข้างสมบูรณ์  มีความ
หลายหลากของชนิดและปริมาณของศัตรูธรรมชาติ และถึงแม้
พืชสมุนไพรเกือบทุกชนิดจะมีแมลงศัตรูพืชเข้าท าลาย แต่ใน
ระบบนิเวศเองก็มีศัตรูธรรมชาติคอยควบคุมปริมาณประชากร
ของศัตรูพืชให้อยู่ในระดับสมดุลทางธรรมชาติ ซึ่งจะพบว่า ศัตรู
ธรรมชาติมีจ านวนเกินกว่าครึ่งของแมลงศัตรูพืช แสดงให้เห็น
ถึงบทบาทความส าคัญและศักยภาพของศัตรูธรรมชาติที่คอย
ควบคุมปริมาณประชากรของแมลงศัตรูพืช ซึ่งการส ารวจครั้งนี้
พบศัตรูธรรมชาติมีความหลากหลายในชนิดมาก ศัตรูธรรมชาติ
ที่คาดว่าจะมีแนวโน้มมีบทบาทส าคัญในการควบคุมแมลง
ศัตรูพืชคือ แมงมุม พบมากถึง 4 ชนิด ซึ่งช่วยควบคุมแมลง
ศัตรูพืชในแปลงพืชสมุนไพรได้ นับเป็นสัญญาณที่ดี เพราะใน
สภาพธรรมชาติมีกลไกการควบคุมทางธรรมชาติ โดยทั่วไปแล้ว
แมลงศัตรูพืชหนึ่งชนิดอาจมีศัตรูธรรมชาติเข้าท าลายมากกว่า
หนึ่งชนิด ซึ่งแต่ละชนิดมีศักยภาพในการท าลายแตกต่างกัน 

ข้อมูลที่ ได้ ในครั้ งนี้ เป็นข้อมูลพื้นฐานเท่านั้น ยั งมีความ
จ าเป็นต้องมีการส ารวจปริมาณประชากรของแมลงศัตรูพืชและ
ศัตรูธรรมชาติในพืชสมุนไพรอย่างต่อเนื่อง และศึกษาวิจัย
รายละเอียดของข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับแมลงศัตรูพืชที่ส าคัญอีก
มาก เพื่อให้ได้ข้อมูลที่แน่นอนและชัดเจน สามารถเป็นตัว
พยากรณ์การระบาดของแมลงศัตรูพืช น าไปใช้เป็นข้อมูลใน
การวางแผนและด าเนินการการปลูกพืชสมุนไพร การหาวิธีการ
ควบคุมแมลงศัตรูพืชที่เหมาะสมได้และการทราบศัตรูธรรมชาติ
ที่ส าคัญและมีประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาเพาะเลี้ยงและ
น ามาใช้ประโยชน์ในการป้องกันก าจัดการแมลงศัตรูพืช
สมุนไพรต่อไป 

5. สรุปผล
การส ารวจแมลงศัตรูพืชและศัตรูธรรมชาติในพืช

สมุนไพร 16 ชนิด พบแมลงศัตรูพืชจ านวน 12 ชนิด จ าแนก
ออกเป็น 5 อันดับได้แก่ อันดับ Coleoptera Lepidoptera 
Orthoptera Hemiptera และ Homoptera แบ่งออกเป็น 2 
ประเภทคือ 1) แมลงปากกัดกินจ านวน 8 ชนิด และแมลงปาก
ดูดกินจ านวน 4 ชนิด ส่วนศัตรูธรรมชาติพบจ านวน 7 ชนิด 
จัดเป็นแมลงห้ าและตัวห้ า แมลงห้ าจ าแนกได้เป็น 3 อันดับคือ 
อันดับ Hymenoptera  Diptera และ Hemiptera  และพบ
ตัวห้ า 1 ชนิดคือ แมงมุม 

เดือน 
รูปที ่5 จ านวนศัตรูธรรมชาติที่พบในพืชสมุนไพร 16 ชนิด

จ ำ
นว

นศ
ัตร

ูธร
รม

ชำ
ตติ

่อต
้น 
(ต
ัว) 

การประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสกลนคร ครั้งที ่1

17 – 19 พฤษภาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

B-89



ตารางที่ 1 ชนิดและอันดับของแมลงศัตรูพืชและศัตรูธรรมชาติ
ที่พบในพืชสมุนไพร 

อันดับ (order) 

ชนิดของแมลงศัตรูพืชและศัตรูธรรมชาติ 
(ชนิด) 

แมลงศัตรูพืช ศัตรูธรรมชาติ 
ปากกัด ปากดูด ปากกัด ปากดูด 

แมลง 
   Coleoptera 4 - - - 
   Lepidoptera 3 1 - - 
   Hemiptera - 1 - 1 
   Homoptera - 2 - - 
   Hymenoptera - - 1 - 
   Diptera - - 2 - 
   Orthoptera 1 - - 
แมงมุม - - 4 - 

รวม 8 4 7 1 

6. กิตติกรรมประกาศ
ข อ ข อ บ คุ ณ ส า ข า วิ ช า พื ช ศ า ส ต ร์  ค ณ ะ

ทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
วิทยาเขตสกลนคร ที่อ านวยความสะดวกในทุกด้านแก่ผู้วิจัย 
ขอบคุณ คุณพิกุล  ทองสลับ และคุณเสาวลักษณ์ ช านาญรบ ที่
ช่วยเหลือในการเก็บข้อมูลการวิจัย  งานวิจัยนี้ ได้รับทุน
สนับสนุนจากโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ปีงบประมาณ 2558 
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ผลของน้้าหมักสูตรหอยเชอรี่ที่มีต่อการเจริญเติบโตของกุ้งฝอยที่เลี้ยงในบ่อซีเมนต์ 
Effect on Fermented Apple Snail to Growth of Lanchester’s Freshwater Prawn Culture 

in Cement Tank. 

อมรรัตน์  รังสิวิวัฒน์1*, สมศักดิ์ ระยัน1, จิตรา สิมาวัน1 และ นัยนา เสนาศรี1, 
Amornrat Rangsiwiwat1*, Somsak Rayan 1, Jitra Simawan 1 and Naiyana Senasri 1, 

1มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร 199 หมู่ 3 ถนนพงัโคน-วาริชภูม ิต าบลพังโคน 
   อ าเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 47160 

*ผู้ติดต่อ: Rangsiwiwat.a@gmail.com

บทคัดยอ่ 
จากการทดลองเลี้ยงกุ้งฝอยอายุ 1 เดือน เพื่อเพิ่มผลผลิตโดยการใช้น้ าหมักจากหอยเชอรี่ พบว่า กุ้งฝอยที่เลี้ยงด้วย

คลอเรลร่าร่วมกับใช้น้ าหมักชีวภาพจากหอยเชอรี่ผสมกับน้ าที่ใช้เลี้ยงกุ้งฝอยในระดับที่ต่างกัน มีน้ าหนักเฉลี่ย อัตราการ
เจริญเติบโตจ าเพาะ แต่ละชุดการทดลองไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ (P > 0.05) ในขณะที่อัตรารอดทุกชุดการทดลองที่มี
การใช้น้ าหมักผสมกับน้ าที่ใช้เลี้ยงกุ้งฝอยมีอัตรารอดสูงกว่าชุดควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05) ส่วนผลผลิต ในชุดการ
ทดลองที่ 3 มีแนวโน้มน้ าหนักรวมมากกว่าชุดการทดลองอื่นอย่างไม่มีนัยส าคัญ (P>0.05) คุณภาพน้ าแต่ละชุดการทดลองไม่มี
ความแตกต่างทางสถิติ (P>0.05) ยกเว้นค่าไนเตรทในบ่อกุ้งที่ใส่น้ าหมักชีวภาพปริมาณ 80 มล./200 ลิตร จะมีค่าต่ ากว่าชุดการ
ทดลองอื่นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05) ส่วนค่าไนไตรท์ทุกชุดการทดลองมีค่าต่ ากว่าชุดควบคุมมีนัยส าคัญ (P<0.05) 
ค ำส ำคัญ: กุ้งฝอย, การเพิม่ผลผลติด้วยวิธีชีวภาพ, หอยเชอรี่ 

Abstract 
The study on increase of Lanchester’s Freshwater Prawn yield by biological method. Fermented 

Golden apple snail were selected for this experiment. Prawn culture in different concentrations of fermented 
water. Found that the average weight Specific growth rates were not significantly different (P> 0.05). The 
survival rates of all treatments were higher. The yield in the third experiment was significantly higher than 
that of the control group (P> 0.05). The experiment was not statistically significant (P> 0.05) except that 
nitrate in shrimp ponds containing 80 ml / 200 liters was significantly lower than that of other treatments. The 
total nitrite value was significantly lower than the control (P <0.05). 
Keywords: Lanchester’s Freshwater Prawn, Biological production, Apple snail 

1. บทน้า
กุ้งฝอย Macrobrachium  lanchesteri De Man 

หรือ Lanchester’s freshwater prawn เป็นกุ้งน้ าจืดขนาด
เล็ก ที่สามารถพบได้ในแหล่งน้ าจืดโดยทั่วไปของทุกภาคใน
ประเทศไทย กุ้งฝอยชอบอาศัยอยู่ตามบริเวณริมตลิ่ง หรือ
บริเวณแหล่งน้ าท่ีมีน้ า ไหลเอื่อยๆ และจัดเป็นสัตว์น้ าท่ีมีคุณค่า

ทางโภชนาการสูงที่คนไทยนิยมบริโภคแบบสด และน ามาแปร
รูป เช่น กุ้งจ่อม กะปิ เป็นต้น โดยพบว่าในกุ้งฝอยมีโปรตีน 
15.46 เปอร์เซ็นต์ ไขมัน 0.88 เปอร์เซ็นต์ และแคลเซียม 91 
เปอร์เซ็นต์ [1] บางครั้งยังสามารถใช้เป็นอาหารส าหรับปลาตู้ 
หรือปลาสวยงาม หรือเป็นอาหารส าหรับลูกปลาวัยอ่อนได้อีก
ด้วย ปัจจุบันกุ้งฝอยเริ่มลดน้อยลง เนื่องจากการเสื่อมโทรมของ
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แหล่งน้ าธรรมชาต ิดินตื้นเขินและถูกบุกรุกท าให้แหล่งน้ าที่เป็น
ที่อยู่อาศัยของกุ้งฝอยตามธรรมชาติลดน้อยลง เพราะกุ้งฝอย
ส่วนใหญ่ได้มาจากแหล่งน้ าธรรมชาติ จึงเป็นสาเหตุท าให้เกิด
ความไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดส่งผลให้ราคากุ้ง
ฝอยในท้องตลาดสูงขึ้นราคากิโลกรัมละ 160-200 บาท [2] มี
เกษตรกรบางรายท าการเพาะเลี้ยงกุ้งฝอย ผลปรากฏว่า อัตรา
การรอดต่ า เลี้ยงอย่างหนาแน่นไม่ได้ และอาจจะไม่คุ้มค่ากับ
การลงทุน จึงเป็นผลท าให้มีผู้สนใจหาวิธีในการเพิ่มผลผลิตของ
กุ้งฝอยเป็นจ านวนมากเพราะมีรายได้ดีและวิธีการเพิ่มผลผลิต
ของกุ้งฝอยนั้นยังไม่แพร่หลายมากนักที่จะท าให้กุ้งฝอยมี
ปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภคได้  

ดังนั้นการเพิ่มผลผลิตกุ้งฝอยน้ าจืดในเชิงชีวภาพโดย
วิธีทางธรรมชาติและประหยัดทรัพยากร หรือใช้ทรัพยากรให้
คุ้มค่าที่สุดคือการใช้น้ าหมักชีวภาพโดยใช้หอยเชอรี่ ซึ่งจะเป็น
การใช้สิ่งมีชีวิตหรือจุลินทรีย์ในน้ าหมักมาช่วยในการย่อย
อาหารในล าไส้กุ้ง และดูดซับธาตุอาหารได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้
ยังช่วยปรับสภาพแวดล้อมในบ่อเลี้ยงกุ้งได้ และยังเป็นวัตถุดิบ
หาง่าย ราคาถูก ซึ่งจะท าให้ได้ผลผลิตที่ดีมีคุณภาพ ไม่มีสารพิษ
ตกค้างท่ีเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค และเพื่อเป็นแนวทางที่จะท า
ให้กุ้งฝอยมีผลผลิตเพิ่มขึ้นและมีปริมาณเพียงพอต่อความ
ต้องการของผู้บริโภคได้ 
2. วิธีการทดลอง

ว า ง แ ผ น ก า ร ทด ล อ งแ บ บ สุ่ ม ต ล อด ส ม บู ร ณ์ 
(Complete randomized design; CRD) โดยท าการเลี้ยงกุ้ง
ฝอยน้ าจืดในบ่อซีเมนต์แบบกลมเส้นผา่ศูนย์กลางขนาด 1 เมตร 
ทดลองโดยใช้น้ าหมักชีวภาพจากหอยเชอรี่ในระดับที่แตกต่าง
กัน 0 50 80 และ 100 มล. ต่อน้ า 200 ลิตร จ านวน 3 ซ้ า ใช้
กุ้งฝอยซ้ าละ 100 ตัว โดยแบ่งชุดการทดลองออกเป็น 

ชุดการทดลองที่ 1 ไม่ใส่น้ าหมักชีวภาพจากหอยเชอรี่ 
ชุดการทดลองที่ 2 ใส่น้ าหมักชีวภาพจากหอยเชอรี่

ปริมาณ 50 มล./200 ลิตร 
ชุดการทดลองที่ 3 ใส่น้ าหมักชีวภาพจากหอยเชอรี่

ปริมาณ 80 มล./200 ลิตร 
ชุดการทดลองที่ 4 ใส่น้ าหมักชีวภาพจากหอยเชอรี่

ปริมาณ 100 มล./200 ลิตร 

ใช้น้ าเขียว (chlorella) เป็นอาหารของกุ้งฝอยโดยให้
อาหาร 2 เวลา เช้า-เย็น ปริมาณ 100 มล.ต่อวัน ท าการตรวจ
คุณภาพน้ าทุกๆ 20 วัน ได้แก่ ความเป็นกรด-ด่าง ปริมาณ
ออกซิเจนที่ละลายน้ า อุณหภูมิ แอมโมเนีย ไนไตร์ ไนเตรท 
และความกระด้างของน้ า บันทึกผลการเจริญเติบโตของกุ้งฝอย 
จนกระทั่งครบ 60 วัน โดยน ากุ้งฝอยมาช่ังน้ าหนักด้วยเครื่องช่ัง
น้ าหนัก และวัดความยาว เพื่อค านวณค่าการเจริญเติบโต
ประกอบด้วย น้ าหนักที่เพิ่มขึ้น (weight gain) อัตราการ
เจริญเติบโตจ าเพาะ (SGR) และ อัตรารอด (survival rate) 
3. การวิเคราะห์ข้อมูล

ท าการวิเคราะห์ข้อมูลการเจริญเติบโตของกุ้งฝอย
และอัตรารอดที่เลี้ยงด้วยน้ าหมักชีวภาพจากหอยเชอรี่ใน
ปริมาณที่แตกต่างกันโดยการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวน 
(Analysis of Variance) และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของชุดการ
ทดลองโดยใช้ Duncan’s new multiple range test ด้วย
โปรแกรมส าเร็จรูป ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 
4. ผลการทดลอง

  4.1 น้้าหนักเฉลี่ยของกุ้งฝอย 
จากการเลี้ยงกุ้งฝอยในบ่อซีเมนต์เพื่อศึกษาการเพิ่ม

ผลผลิตกุ้งฝอยน้ าจืดด้วยวิธีทางชีวภาพโดยการใช้น้ าหมัก
ชีวภาพจากหอยเชอรี่ผสมกับน้ าที่ใช้เลี้ยงให้ทั่วบ่อในปริมาณที่
แตกต่างกันคือ 0, 50, 80 และ 100  มิลลิลิตรต่อน้ า 200 ลิตร
ใช้กุ้งฝอยอายุ 1 เดือนที่ได้จากการเพาะและขยายพันธุ์โดย
รวบรวมแม่พันธุ์ที่มีไข่พร้อมจากธรรมชาติ ลูกกุ้งฝอยมีน้ าหนัก
เริ่มต้นการทดลอง 0.07-0.08 กรัม/ตัว และความยาวเฉลี่ย 0.5 
–1 เซนติเมตร จากนั้นเลี้ยงลูกกุ้งฝอยวิธีทางชีวภาพ โดยการใช้
น้ าหมักชีวภาพจากหอยเชอรี่ผสมกับน้ าที่ใช้เลี้ยงกุ้ง เป็น
ระยะเวลา 1 เดือน โดยปล่อยลูกกุ้งในอัตราความหนาแน่น 
100 ตัวต่อบ่อ เลี้ยงเป็นระยะเวลา 60 วัน พบว่า กุ้งฝอยมี
น้ าหนักเฉลี่ยในแต่ละชุดการทดลองไม่มีความแตกต่างอย่างมี
นัยส าคัญ (P > 0.05)  โดยกุ้งฝอยที่เลี้ยงด้วยวิธีทางชีวภาพ ใน
การใช้น้ าหมักชีวภาพจากหอยเชอรี่ผสมกับน้ าที่ใช้เลี้ยงกุ้งใน
ปริมาณต่างๆ กัน คือ 0 50 80 และ 100 มิลลิลิตรต่อน้ า 200 
ลิตร มีน้ าหนักเฉลี่ยเมื่อสิ้นสุดการทดลองเท่ากับ  0.20±0.01, 
0.21±0.08, 0.23±0.06 และ 0.19±0.05 ตามล าดับ (ตารางที่ 
1) แต่อย่างไรก็ตามการใช้น้ าหมักชีวภาพจากหอยเชอรี่ผสมกับ
น้ าที่ใช้เลี้ยงที่ระดับ 80 มิลลิลิตรต่อน้ า 200 ลิตร มีแนวโน้ม
น้ าหนักเฉลี่ยที่สูงกว่าการทดลองอื่น (ตารางที่ 1)  
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ตารางที่ 1 น้ าหนักเฉลี่ยของกุ้งฝอยเลี้ยงด้วยวิธีทางชีวภาพ 
โดยใช้น้ าหมักชีวภาพจากหอยเชอรี่ผสมกับน้ าที่ใช้เลี้ยงกุ้ง 
ระยะเวลา 60 วัน 

ปริมาณน้้าหมัก
ชีวภาพจากหอย
เชอรี่ มล. ต่อน้้า 

200 ลิตร 

เริ่มการทดลอง 20 วัน 40  วัน 60  วัน 

0 0.08±0.01 0.09±0.04  0.09±0.01  0.20±0.01  
50 0.08±0.01 0.09±0.01  0.10±0.08  0.21±0.08  
80 0.07±0.05 0.07±0.01  0.09±0.01  0.23±0.06  
100 0.08±0.01 0.09±0.02  0.09±0.01  0.19±0.05  

4.2 น้้าหนักเฉลี่ยที่เพ่ิมขึ้น อัตราการเจริญเติบโต
จ้าเพาะ และอัตราการรอดของกุ้งฝอย  

จากการทดลอง พบว่า น้ าหนักเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้น และ
อัตราการเจริญเติบโตจ าเพาะ ในชุดการทดลองที่ 3 มีแนวโน้ม
สูงกว่าชุดควบคุมและไม่แตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) ในทุก
กลุ่มทดลอง โดยลูกกุ้งฝอยมีน้ าหนักเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นเมื่อสิ้นสุด
ก า ร ท ด ล อ ง มี ค่ า เ ท่ า กั บ  60.11±5.75,54.73±15.99, 
68.06±1.07 และ 57.85±17.30 กรัม ตามล าดับ (ตารางที่ 2) 
เมื่อสิ้นสุดการทดลองพบลูกกุ้งฝอยมีอัตราการเจริญเติบโต
จ าเพาะเท่ากับ 1.54±0.24, 1.41±0.68, 1.90±0.06 และ 
1.53±0.66 ตามล าดับ (ตารางที่ 2) อัตราการรอดตายของลูก
กุ้งฝอย ในชุดการทดลองที่มีการใช้น้ าหมักชีวภาพผสมกับน้ าที่
ใช้เลี้ยงมีอัตรารอดตายสูงกว่าชุดควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ (P<0.05) โดยมีค่าเท่ากับ 98.58±1.23, 99.58±0.52 , 
99.67±0.29 และ 94.50±1.07 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ (ตาราง
ที่ 2)  
ตารางที่ 2  น้ าหนักเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้น อัตราการเจริญเติบโต
จ าเพาะ และอัตราการรอดตายของกุ้งฝอยน้ าจืดด้วยวิธีทาง
ชีวภาพ โดยการใช้น้ าหมักชีวภาพจากหอยเชอรี่ผสมกับน้ าที่ใช้
เลี้ยงกุ้ง ระยะเวลา  60 วัน 
น้้าหมักชีวภาพจาก
หอยเชอรี่ (มล.) ต่อ

น้้า 200 ลิตร 
น้้าหนักเฉลีย่

ท่ีเพ่ิมขึ้น 
(กรัม) 

อัตราการ
เจริญเติบโต

จ้าเพาะ 

อัตราการรอด 
(%) 

0 60.11±5.75 1.54±0.24  94.50±1.07b 
50 54.73±15.99  1.41±0.68  99.67±0.29 a 
80 68.06±1.07  1.90±0.06  99.58±0.52 a 
100 57.85±17.30  1.53±0.66  98.68±1.23 a 

หมายเหตุ   อักษร a b  ที่ต่างกันในแนวตั้ง หมายถึง มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญ ทางสถิติ (P<0.05) 

4.3 อัตราการเพ่ิมจ้านวน 
เมื่อสิ้นสุดการทดลองจ านวนลูกกุ้งฝอยมีจ านวน

เพิ่มขึ้นมีน้ าหนักเฉลี่ยเท่ากับ 18.60, 20.55, 22.63 และ 
18.99 กรัม ตามล าดับ (ภาพท่ี 1) และพบว่ากุ้งฝอยที่เลี้ยงด้วย
วิธีทางชีวภาพ โดยใช้น้ าหมัก 80 มิลลิลิตรต่อน้ า 200 ลิตร มี
อัตราการเพิ่มจ านวนสูงสุด ซึ่งสอดคล้องทดลองการใช้น้ าหมัก
ชีวภาพจากพืชในการเพิ่มผลผลิตกุ้งฝอย [3] พบว่าระดับที่
เหมาะสมในการใช้น้ าหมักชีวภาพเพื่อเลี้ยงกุ้งฝอยนั้นอยู่ที่
ความเข้มข้น 100 มิลลิลิตรต่อตารางเมตร จะให้ผลผลิตดีที่สุด 
ในขณะที่การทดลองครั้งนี้พบว่าความเข้มข้นที่มีแนวโน้มเพิ่ม
ผลผลิตได้มากกว่าชุดการทดลองอื่นคือชุดการทดลองที่ใช้น้ า
หมักผสมกับน้ าที่ใช้เลี้ยงกุ้งฝอยที่ 80 มล./200 ลิตร อาจ
เนื่องจากพื้นที่ที่ใช้ในการเลี้ยงแตกต่างกัน ซึ่งการทดลองครั้งนี้
เลี้ยงในบ่อซีเมนต์ที่มีการสะสมของเสียน้อยกว่าในการเลี้ยงบ่อ
ดิน จึงท าให้ใช้น้ าหมักชีวภาพน้อยกว่าการทดลองดังกล่าว  

 หมายเหตุ  T1 = ปริมาณน้ าหมักชีวภาพจากหอยเชอรี่ 0 ม.ล. /200 ล. 
    T2 = ปริมาณน้ าหมักชีวภาพจากหอยเชอรี่ 50 ม.ล. /200 ล. 
    T3 = ปริมาณน้ าหมักชีวภาพจากหอยเชอรี่ 80 ม.ล. /200 ล. 
    T4 = ปริมาณน้ าหมักชีวภาพจากหอยเชอรี่ 100 ม.ล. /200 ล. 

รูปที่ 1  ผลผลิตกุ้งฝอยน้ าจืดที่เลีย้งด้วยวิธีทางชีวภาพ โดยการ
ใช้น้ าหมักชีวภาพจากหอยเชอรี่ผสมกับน้ าท่ีใช้เลี้ยงกุ้ง
ระยะเวลา 60 วัน 

4.4 คุณภาพน้้าตลอดการทดลอง 
คุณภาพน้ าตลอดระยะเวลาการทดลองการเลี้ยงกุ้ง

ฝอยด้วยวิธีทางชีวภาพ โดยการใช้น้ าหมักชีวภาพจากหอยเชอรี่
ผสมกับน้ าที่ใช้เลี้ยงกุ้ง พบว่า อุณหภูมิโดยเฉลี่ยอยู่ในช่วง 19-
24 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นอุณหภูมิที่เหมาะสมในการเลี้ยงสัตว์
น้ าอยู่ระหว่าง 25-32 องศาเซลเซียส [4] โดยการดลองครั้งนี้มี
อุณหภูมิของน้ ามีค่าต่ ากว่าช่วงที่เหมาะสมจึงอาจจะส่งผลต่อ
อัตราการเจริญเติบโตของกุ้งฝอยได้ ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง 
ออกซิเจนที่ละลายได้ในน้ า และแอมโมเนีย แต่ละชุดการ
ทดลองไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (P>0.05) (ตารางที่ 3a ) 
ในขณะที่ค่าไนเตรทชุดการทดลองที่ 3 ที่ใช้น้ าหมักชีวภาพ 80 
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มิลลิกรัมต่อน้ า 200 ลิตร มีค่าต่ ากว่าชุดการทดลองอื่นอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05) ส่วนค่าไนไตรท์ทุกชุดการทดลอง
มีค่าต่ ากว่าชุดควบคุมมีนัยส าคัญ (P<0.05) (ตารางที่ 3b )  
สอดคล้องกับการศึกษา [5] ซึ่งท าการศึกษาเพื่อลดปริมาณ
แอมโมเนียและไนไตรท์โดยการใช้น้ าหมักชีวภาพเพื่อเพิ่ม
ผลผลิตกุ้งขาวแวนาไม (Litopenaeus vannamei) พบว่าน้ า
หมักชีวภาพ มีประสิทธิภาพในการลดปริมาณแอมโมเนียและ
ไนไตรท์แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05)  
ตารางที่ 3a คุณภาพน้ าตลอดการเลี้ยงกุ้งฝอยด้วยวิธีทาง
ชีวภาพ โดยการใช้น้ าหมักชีวภาพจากหอยเชอรี่ผสมกับน้ าที่ใช้
เลี้ยงกุ้ง เป็นระยะเวลา 60 วัน 

ปริมาณน้้าหมักชีวภาพ
จากหอยเชอร่ี มล. ต่อ

น้้า 200 ลิตร 

อุณหภูมิ 
(องศาเซลเซียส) 

ความเป็นกรด
เป็นด่าง 

ออกซิเจน 
ท่ีละลายในน้้า 

(มก./ล) 

0 24.55±0.79a 8.37±0.34 3.35±0.58 
50 20.44±0.55 b 8.03±0.49 3.20±0.44 
80 19.24±1.72 b 8.47±0.73 3.65±0.45 
100 24.70±0.15 a 7.73±0.62 3.42±0.23 

ตารางที่ 3b คุณภาพน้ าตลอดการเลี้ยงกุ้งฝอยด้วยวิธีทาง
ชีวภาพ โดยการใช้น้ าหมักชีวภาพจากหอยเชอรี่ผสมกับน้ าที่ใช้
เลี้ยงกุ้ง เป็นระยะเวลา 60 วัน 

ปริมาณน้้าหมักชีวภาพ
จากหอยเชอร่ี มล. ต่อน้้า 

200 ลิตร 

แอมโมเนีย 
(มก./ล) 

ไนเตรท 
(มก./ล) 

ไนไตรท 
(มก./ล) 

0 0.12±0.06 4.30±1.32 a 0.86±0.02 a 
50 0.16±0.02 2.78±1.75 ab 0.21±0.02 c 
80 0.10±0.01 1.66±0.53 b 0.63±0.03 b 
100 0.07±0.01 7.03±4.15 a 0.20±0.01 c 

หมายเหตุ   อักษร a b c ที่ต่างกันในแนวต้ัง หมายถึง มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญ ทางสถิติ (P<0.05) 

5. กิตติกรรมประกาศ
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การศึกษาเปรียบเทียบของการวัดคาความจุไฟฟาของแผนขนานและเสนลวดขนาน 

Comparative Study of Electrical Capacitance Measurement of Parallel Plates 

and Parallel Wires 

กาญจนา สิริกุลรัตน*
ภาควิชาฟิสิกสและวิทยาศาสตรทั่วไป คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 50300

* ผูติดตอ : kanjana_scidep@hotmail.co.th

บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้ค่าความจไุฟฟ้าของแผ่นขนานและเส้นลวดขนาน ได้วัดและวิเคราะหเ์ปรียบเทียบกับค่าที่ค านวณได้ทางทฤษฎ ี

แผ่นขนานในการทดลองได้ใช้แผ่นทองแดงขนาด 16.8 x 15.4 ตารางเซนติเมตร จดัวางให้ขนานกันและอยู่ห่างกันเป็นระยะต่าง ๆ 
ส่วนเส้นลวดขนานได้ใช้ลวดทองเหลืองยาวตรงความยาว 1.0 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 2.41 มิลลเิมตร จดัวางให้ขนานกันด้วย
ระยะห่างต่าง ๆ ค่าความจุของทั้งสองระบบวัดด้วย LCR ที่ความถี่ 1 kHz อุณหภูมิห้องประมาณ 27-30 องศาเซลเซียส มคีวามช้ืน
สัมพัทธ์ประมาณร้อยละ 70 จากการศึกษาพบว่า ค่าความจุของแผน่ขนานและเส้นลวดขนานมีค่าประมาณ 114 pF และ 19 pF ที่
ระยะห่างของแผ่นขนานหรือเส้นลวดประมาณ 2 มลิลิเมตร และ 5 มิลลิเมตร และ มีความคลาดเคลื่อนจากทางทฤษฎีประมาณ
ร้อยละ 3 และ 4.6 ตามล าดับ ที่ระยะห่างมากกว่านั้นค่าความจุจะลดลงสอดคล้องกับทางทฤษฎใีนขณะที่ความคลาดเคลื่อนจะ
เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ผลการวิจยัชี้แนะว่าเพื่อให้ผลการวัดมีความคลาดเคลื่อนต่ ากว่าร้อยละ 10 ที่ขนาดพื้นท่ีแผ่นขนาน และ
ความยาวลวดที่ใช้ควรจะจดัระยะห่างของแผ่นขนานหรือเส้นลวดขนานให้มีค่าน้อยกว่าประมาณ 5 มิลลเิมตร และ 10 มิลลิเมตร 
ตามล าดับ 
ค ำหลัก: ความจุไฟฟ้า, แผ่นขนาน, เส้นลวดขนาน 

Abstract 
This research work, the electrical capacitance of parallel plates and parallel wires was measured and 

analyzed comparatively with the theoretical values. The thin copper plates with the size of 16.8 x15.4 cm2 
and the one meter long straight brass wires with a diameter of 2.41 mm were set up to be parallel plate and 
parallel wires at various spacing distances. The capacitance was measured using LCR meter at a frequency of 
1 kHz, a room temperature of about 27-30 Celsius and a relative humidity of about 70 %. Results from 
measurement found that the capacitances of parallel plates and parallel wires of about 114 pF and 19 pF 
were observed at the spacing distances of 2 and 5 millimeter with the deviation from theoretical values of 
about 3% and 4.6% respectively. At the higher spacing distance, the capacitances decreased and well agree 
with theoretical values while, the deviation from theoretical values increasing rapidly. The results also suggest 
that to achieve the lower deviation of less than 10% with the size of the plate and wire used, the electrode 
spacing distance should be less than 5 and 10 millimeter for the parallel plates and parallel wires 
measurement respectively. 
Keywords: electrical capacitance, parallel plate, parallel wire 
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1 บทน า 
แผ่นโลหะขนานถูกใช้เป็นตัวเก็บประจุ รวมทั้งใช้วัด

หาค่าความจุเพื่อเป็นการศึกษาสมบัติไดอิเล็กทริก ของวัสดุต่าง 
ๆ อย่างกว้างขวาง ในขณะที่เส้นลวดขนานก็มีสภาพเป็นตัวเก็บ
ประจุได้เช่นเดียวกันกลับมีการศึกษา และรายงานการทดลอง
น้อยมาก โดยธรรมชาติและลักษณะทางกายภาพ รวมทั้ง
สนามไฟฟ้าและศักย์ไฟฟ้าของเส้นลวดขนาน และแผ่นขนานมี
ค่าและลักษณะแตกต่างกัน สนามไฟฟ้าของแผ่นขนาน หรือตัว
เก็บประจุแผ่นขนานจะพิจารณาจากกรณีที่แผ่นขนานวางอยูชิ่ด
กันมาก ๆ ท าให้สนามไฟฟ้าด้านนอกมีค่าน้อยมาก จึงสมมติได้
ว่าสนามไฟฟ้ากระจายอยู่ภายในระหว่างแผ่นขนานเท่านั้น เมื่อ
พิจารณาความต่างศักย์ระหว่างแผ่นขนาน จะท าให้ได้ค่าความจุ
ไฟฟ้าเป็น 

0 A
Cp

d


  (1) 

เมื่อ  CP  คือค่าความจุแผ่นโลหะขนาน 
d  คือระยะห่างระหว่างแผ่นขนาน 
A  คือพ้ืนท่ีแผ่นขนาน  

กรณีเส้นลวดขนานไม่ว่าจะวางอยู่ห่าง หรือชิดกัน
เพียงใด ถ้าขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่ได้มีค่าสูงกว่าระยะห่าง
ระหว่างเส้นลวดมาก ๆ สนามไฟฟ้าจะกระจายออกโดยรอบ
เส้นลวดซึ่งต่างจากกรณีแผ่นขนานท่ีอยู่ชิดกัน และการกระจาย
ของสนามไฟฟ้ามีลักษณะคล้ายสนามของประจุไดโพล เมื่อมอง
ในด้านตัดขวาง เมื่อพิจารณาความต่างศักย์ระหว่างเส้นลวด
ขนานยาวมากในช่วงความยาว l  จะได้ค่าความจุไฟฟ้าเป็น 

0

ln ( / )

l
Cw

d r


   (2) 

เมื่อ CW คือค่าความจเุส้นลวดขนาน 
l   คือความยาวเส้นลวด 
r   คือรัศมีเส้นลวด 
d  คือระยะห่างระหว่างเส้นลวด 

2 อุปกรณ์และวิธีการทดลอง 
ความจุทางไฟฟ้าของระบบเส้นลวดขนาน และแผ่น

โลหะขนาน ถูกวัดและวิเคราะห์เปรียบเทียบกับค่าที่ค านวณ

ทางทฤษฎีตามสมการที่  (1) และสมการที่  (2) เส้นลวด
ทองเหลืองขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.41 มิลลิเมตร ยาว 1.0 
เมตร ถูกจัดวางให้ขนานกันด้วยระยะห่างต่าง ๆ กันจาก 0.5 
เซนติเมตร จนถึง 30 เซนติเมตร ส าหรับการทดลองแผ่นโลหะ
ขนานได้ใช้แผ่นทองแดงขนาด 16.8 x15.4 ตารางเซนติเมตร
จัดวางให้ขนานกันและอยู่ห่างกันเป็นระยะตั้งแต่ประมาณ 2 
มิลลิเมตร จนถึง 30 เซนติเมตร ค่าความจุของทั้งสองระบบวัด
ด้วย LCR meter ที่ความถี่ 1 kHz อุณหภูมิห้องประมาณ 27-
30 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ ประมาณร้อยละ 70  

3 ผลการทดลองและวิเคราะห์ผล 
3.1 ผลการทดลองวัดค่าความจุของแผ่นขนาน 

ค่าความจุของแผ่นขนานที่ระยะต่าง ๆ ที่วัดได้ถูก
น าไปเขียนกราฟเปรียบเทียบกับค่าทางทฤษฎีตามสมการที่ (1) 
แสดงอยู่ในตารางที่ 1 และน าไปเขียนกราฟแสดงในรูปที่ 1  

ตารางที่ 1 ค่าความจุของแผ่นขนานที่วัดได้และค่าที่ค านวณได้
ทางทฤษฎี 

จากกราฟพบว่าค่าความจุมีค่าลดลงอย่างรวดเร็วเมื่อ
ระยะห่างระหว่างแผ่นขนานมีค่าเพิ่มขึ้นซึ่งค่าที่วัดได้กับค่าที่ได้
จากการค านวณมีค่าสอดคล้องกันเป็นอย่างดีทุกระยะของความ
ห่างระหว่างแผ่นขนาน โดยที่ค่าวัดได้มีค่าสูงกว่าค่าทางทฤษฎี
เล็กน้อย เนื่องจากค่าที่ได้ทางทฤษฎีตามสมการที่ (1) เป็นค่าที่
ได้จากการพิจารณาลักษณะสนามไฟฟ้าระหว่างแผ่นขนานที่มี
ค่าคงที่สม่ าเสมอ ที่ระยะห่างมากขึ้นสนามไฟฟ้าระหว่างแผ่น
ขนานจะเริ่มมีลักษณะไม่คงท่ีสม่ าเสมอท าให้ค่าที่วัดได้จากการ
ทดลองกับค่าทางทฤษฎีแตกต่างกันมากขึ้น  

  d(m)  Cmeas.(pF)     cal(pF.) 
0.00194 114 118.0 
0.0039 62.5 58.7 
0.0079 32.5 29.0 
0.0159 18.4 14.4 

0.03 12.9 7.63 
0.1 6.3 2.29 
0.2 4.5 1.15 
0.3 3.5 0.76 
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รูปที ่ 1 กราฟแสดงค่าความจุไฟฟ้าของแผ่นขนานท่ีระยะห่าง
ต่าง ๆ กัน  

เมื่อน าค่าที่วัดได้  กับค่าทางทฤษฎีไปเขียนกราฟ
ระหว่างระยะห่างระหว่างแผ่นขนานกับส่วนกลับของค่าความจุ 
ได้ผลดังแสดงในรูปที่ 2 ซึ่งควรจะได้กราฟเส้นตรงโดยมีความ
ชันแสดงค่าสภาพยอมสัมพัทธ์ของที่ว่าง (permittivity of free 
space) อย่างไรก็ตามค่าที่ได้จากการทดลองกลับพบว่าค่าส่วน
กลับของความจุ (1/C) มีค่าน้อยลงเรื่อย ๆ เมื่อเทียบกับค่าทาง
ทฤษฎี ที่ระยะห่างระหว่างแผ่นขนานเพิ่มขึ้น ลักษณะดังกล่าว
เป็นการยืนยันว่าค่าที่ได้จากการค านวณทางทฤษฎีใช้ได้ดีเมื่อ
ระยะห่างระหว่างแผ่นขนานมีค่าน้อย ๆ เมื่อเทียบกับขนาด
แผ่นขนาน โดยที่ค่าจากการทดลองต่างจากค่าทางทฤษฎี
ประมาณร้อยละ 3 ที่ระยะห่างระหว่างแผ่นขนานประมาณ 2 
มิลลิเมตร ส าหรับผลการวัดที่ระยะห่างระหว่างแผ่นขนาน
เพิ่มขึ้นนั้นมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงไปสู่ค่าคงที่ เมื่อระยะห่าง
ระหว่างแผ่นขนานมาก ๆ ซึ่งคล้ายกับกรณีความจุสมบูรณ์ของ
ทรงกลมตัวน า 

รูปที ่2   กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างส่วนกลับของค่า
ความจุ และ ระยะห่างระหว่างแผน่ขนาน  

3.2 ผลการทดลองวัดค่าความจุเส้นลวดขนาน 
ผลการทดลองวัดค่าความจุไฟฟ้าของลวดตัวน าขนาน 

ถูกจัดวางให้อยู่ห่างกันเป็นระยะต่าง ๆ เปรียบเทียบกับค่าทาง
ทฤษฎีที่ค านวณโดยสมการที่ (2) แสดงในตารางที่ 2 และน าไป
เขียนเป็นกราฟ แสดงอยู่ในรูปที่ 3 จากกราฟจะสังเกตได้ว่าเมื่อ
ลวดวางห่างกันมากขึ้น ค่าความจุลดลงอย่างไม่เป็นเชิงเส้น 
และมีแนวโน้มลดไปสู่ค่าคงท่ีค่าหนึ่งโดยที่ค่าความจุที่วัดได้มีค่า
ต่ ากว่าค่าทางทฤษฎีเล็กน้อย 

ตารางที่ 2 ค่าความจุของเส้นลวดขนานที่วัดได้และค่าที่
ค านวณได้ทางทฤษฎี 

  d(m)  Cmeas.(pF)      Ccal.(pF) 
0.005 18.5 19.5 
0.01 11.7 13.1 
0.02 8.1 9.88 
0.03 6.7 8.63 
0.04 6.4 7.93 
0.05 5.9 7.45 
0.06 5.5 7.10 
0.1 4.8 6.28 
0.2 4.4 5.43 
0.3 4 5.03 

รูปที ่ 3 กราฟแสดงค่าความจุไฟฟ้าของเส้นลวดขนานท่ีระยะ 
ห่างตา่ง ๆ กัน 

ผลของการน าค่าที่ได้ไปเขียนเป็นกราฟระหว่างค่า 
ln(d/r) กับส่วนกลับของค่าความจุ แสดงอยู่ในรูปที่ 4  โดย
กราฟที่ได้เป็นเส้นตรง สอดคล้องกับทฤษฎีตามสมการที่ (2) 
อย่างไรก็ตามค่าความจุที่วัดได้มีค่าใกล้เคียงกับค่าทางทฤษฎี
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มากที่สุดเมื่อระยะห่างระหว่างเส้นลวดมีค่าน้อยๆ ซึ่งในการ
ทดลองนี้วัดผลที่ระยะ 0.5 เซนติเมตร จุดแสดงผลในกราฟรูปที่ 
4 ที่ ln(d/r) ประมาณ 1.43 และค่า 1/C ประมาณ 0.05 pF-1 
โดยมีค่าต่างจากทฤษฎีประมาณร้อยละ 4.6 ในการทดลองนี้
เมื่อระยะห่างระหว่างเส้นลวดเพิ่มขึ้นค่าความจุที่วัดได้มีความ
แตกต่างจากค่าทางทฤษฎีเพิ่มขึ้นเล็กน้อย  

รูปที ่ 4   กราฟแสดงความสมัพันธ์ระหว่างส่วนกลับของค่า
ความจุ และ ln(d/r)  

ความแตกต่างของค่าความจุของระบบเส้นลวดขนาน
ที่วัดได้กับค่าที่ค านวณได้จากสมการที่ (2) ที่ระยะมากขึ้น
เกิดขึ้นเนื่องจากค่าทางทฤษฎีเป็นค่าที่ได้จาการพิจารณากรณี
ระบบเส้นลวดขนานที่ยาวมาก ในทางปฏิบัติเส้นลวดขนานที่มี
ความยาวจ ากัดแน่นอนเมื่อถูกจัดวางให้อยู่ห่างกันมากขึ้น 
ความสม่ าเสมอของการกระจายของสนามไฟฟ้า จึงแตกต่างไป
จากกรณีของเส้นลวดยาวมาก 

ผลการทดลองของทั้งสองระบบพบว่าค่าที่ได้จากการ
วัดจะมีค่าใกล้เคียงกับค่าทางทฤษฎี เมื่อจัดวางระยะห่าง
ระหว่างเส้นลวดหรือแผ่นขนานให้มีค่าน้อย ๆ ส าหรับกรณีที่
ระยะห่างเพิ่มขึ้นจะสังเกตได้ว่า ค่าความจุของแผ่นขนานที่ได้
จากการวัดมีค่าสูงกว่าค่าทางทฤษฎี ส่วนค่าความจุของเส้นลวด
ขนานค่าความจุจากการวัดมีค่าต่ ากว่าค่าทางทฤษฎี 

4 สรุป 
ผลการวัดค่าความจุของแผ่นขนานและเส้นลวดขนาน

พบว่าเมื่อจัดวางระยะห่างระหว่างแผ่นขนาน หรือระหว่างเส้น
ลวดเพิ่มขึ้น ค่าความจุจะมีค่าลดลงอย่างรวดเร็วสอดคล้องกับ
ทฤษฎี เมื่อเปรียบเทียบผลการวัดกับค่าทางทฤษฎี ในระบบ
แผ่นขนานมีแตกต่างกันประมาณร้อยละ 3 ที่ระยะห่างระหว่าง

แผ่นขนาน 2 มิลลิเมตร และเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจนมีค่า
มากกว่าร้อยละ 100 เมื่อระยะห่างระหว่างแผ่นขนานเพิ่มขึ้น
เกิน 10 เซนติเมตร ส าหรับระบบเส้นลวดขนานค่าจากการวัด
กับค่าทางทฤษฎีมีแตกต่างกันประมาณร้อยละ 4.6 ที่ระยะห่าง
เส้นลวด 5 มิลลิเมตร และเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจนมีค่าสูง
ประมาณร้อยละ 20 เมื่อระยะห่างระหว่างเส้นลวดเพิ่มขึ้น
มากกว่า 2 เซนติ เมตรขึ้นไป ผลจากการศึกษานี้ จะเป็น
ประโยชน์เพื่อการประยุกต์ในการวัดสมบัติไดอิเล็กทริกของวัสดุ
ต่าง ๆ ให้มีความเช่ือมั่นสูง โดยเฉพาะความสะดวกในการ
ประยุกต์ระหว่างเส้นลวดขนานและแผ่นขนานน้ันมีข้อดีข้อด้อย
ต่างกัน นอกจากนี้ผลการศึกษายังช้ีแนะว่าการน าระบบตัวเก็บ
ประจุทั้งแบบแผ่นขนานและเส้นลวดขนานไปศึกษาวัสดุ     
ไดอิเล็กทริกอื่น ๆ ควรใช้ระยะห่างระหว่างแผ่นขนานหรือ
ระหว่างเส้นลวดน้อย ๆ และเพื่ อ ให้ผลการวัดมีความ
คลาดเคลื่อนต่ ากว่าร้อยละ 10 ที่ขนาดพื้นที่แผ่นขนานและ
ความยาวลวดที่ใช้ ควรจะจัดระยะห่างของแผ่นขนานหรือเส้น
ลวดขนานให้มีค่าประมาณ 5 มิลลิเมตร และ 10 มิลลิเมตร 
หรือต่ ากว่าตามล าดับ 
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บทคัดยอ 
เทคนิคการตรึงเซลลถูกใชกันมากในกระบวนการทางชีวภาพ  งานวิจัยนี้ศึกษาการตรึงเซลล Gordonia sp. JC11 ซ่ึงเปน

แบคทีเรียแกรมลบ รูปรางเซลลแบบทอน ตองการออกซิเจนในการเจริญ  ที่มีความสามารถสูงในการยอยสลายสารอินทรียมลพิษ
รวมถึงสียอมกก   ในงานวิจัยนี้ใชโซเดียมอัลจิเนตเปนวัสดุตรึงเซลล  มีการแปรผันปจจัยตาง ๆ  เชน ความเขมขนของโซเดียมอัลจิ
เนตและแคลเซียมคลอไรด ปริมาณเซลลเริ่มตน และระยะเวลาในการทําใหเม็ดเจลแข็งตัว  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดความ
เขมของสียอมกกของเซลลตรึง   ทดสอบโดยเติมเม็ดเจลที่ไดจากการตรึงเซลลในสภาวะตาง ๆ  ลงในอาหารเหลว Nutrient 
Seawater (NSW) ที่เติมสียอมกกสีแดงความเขมขน 50 มิลลิกรัม/ลิตร  บมฟลาสกที่ความเร็ว 180 รอบ/นาที อุณหภูมิหอง เปน
เวลา 2 วัน   พบวาสภาวะที่เหมาะสมสําหรับการตรึงเซลล Gordonia sp. JC11 เปนดังนี้ ความเขมขนของโซเดียมอัลจิเนต 20 
กรัม/ลิตร แคลเซียมคลอไรดความเขมขน 0.2 โมลาร ปริมาณหัวเชื้อ 0.3 กรัมนํ้าหนักเปยก/เจล 20 มิลลิลิตร และระยะเวลาใน
การบมเม็ดเจล 1 ชั่วโมง ซ่ึงทําใหเซลลตรึงที่ไดมีประสิทธิภาพการลดความเขมสียอมกกสูงสุดในแตละสภาวะที่ทดสอบเปน 46.94, 
35.13, 39.53 และ 35.13% ตามลําดับ จากการนําเซลล Gordonia sp. JC11 ที่ตรึงดวยโซเดียมอัลจิเนตไปทดสอบการลดความ
เขมสียอมกกความเขมขน 50 - 250  มิลลิกรัม/ลิตร พบวาประสิทธิภาพในการลดความเขมสียอมกกของเซลลตรึงมีคาลดลงเมื่อ
เพิ่มความเขมขนของสียอม  โดยเซลลตรึงของเช้ือ JC11 สามารถลดความเขมสียอมกกความเขมขน 50 มิลลิกรัม/ลิตร ไดเทากับ 
35.13 ± 0.12%  
คําหลัก: การบําบัดเชิงชีวภาพ, สียอมกก,  Gordonia sp. JC11 ตรงึในโซเดียมอัลจิเนต  

Abstract 
Entrapment of cells is the most commonly used immobilization technique in bioprocessing.  This 

research investigated the immobilized cells of Gordonia sp. JC11, a gram negative, rod-shaped, aerobe, with a 
high ability for the degradation of organic pollutants including reed dye. This research used sodium alginate as 
immobilized carriers. The optimal conditions for immobilization of the microorganism, such as sodium 
alginate concentration, calcium chloride concentration, initial cell loading and hardening time were 
determined with the view to improving the efficiency of the immobilized cells on removal of reed dye. The 
test was conducted in NSW containing 50 mg/l red dye. The treatments were incubated with shaking (180 
rpm) at room temperature for 2 days. The results showed that the optimal conditions for immobilization of 
JC11 cells were as follows:  20 g/l sodium alginate, 0.2 M calcium chloride, 0.3 g wet weight of the cells/20 
ml gel, 1 h hardening time. The highest reed dye reduction efficacy of the immobilized cells in each tested 
condition were 4 6 .9 4 , 35.13, 39.53 and 35.13%, respectively. Finally, JC11 immobilized cells was used to 
reduce reed dye intensity at different concentration of red dye (50-250 mg/l). The obtained results revealed 
that the reed dye decolorization efficiency of the immobilized cells was decreased with increased dye 
concentration. In which Gordonia sp. JC11 immobilized-sodium alginate showed the good activity of reducing 
50 mg/l dye color intensity at 35.13 ± 0.12%. 

Keywords: bioremediation, reed dye, Gordonia sp. JC11 immobilized in sodium alginate 
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1. บทนํา
ผลิตภัณฑเสื่อกกเปนสินคาประเภทหัตถกรรมที่ขึ้นชื่อ

ของจังหวัดจันทบุรี เกษตรกรรูจักการทอเส่ือเปนเวลาไมตํ่ากวา 
120 ปมาแลว ในอดีตมีการใชสียอมจากธรรมชาติ ไดแก สีแดง
จากเปลือกยาง สีดําจากลูกมะเกลือ และสีเหลืองจากหัวขม้ิน 
[1]  ในปจจุบันสียอมจากธรรมชาติเริ่มมีปริมาณลดลงทําให
เกษ ต รกรผู ผ ลิต เสื่ อกก ในจั งห วัดจั นท บุ รี เป ลี่ ย นมาใช 
สีสังเคราะหในการยอมเสนใยกกกันมากขึ้น โดยสวนใหญเปน
ชนิดรีแอกทีฟ (reactive dye) ซ่ึงมีคุณสมบัติละลายน้ําไดดี 
เหมาะกับการยอมเสนใยเซลลูโลส โมเลกุลของสีจะยึดจับกับ
หมูไฮดรอกไซด (OH-) ของเซลลูโลสและเชื่อมโยงติดกันดวย
พันธะโควาเลนทในสภาวะที่เปนดาง สีรีแอกทีฟที่ผูผลิตใชเปน
ชนิดที่ยอมติดที่ อุณหภูมิสูง 70-75 องศาเซลเซียส โดยใน
ขั้นตอนการยอมมีการแชเสนใยกกในอางน้ํารอนที่ มีการเติม
เกลือลงไป สีรีแอกทีฟใหสีสดใสและคงทน ทําใหไดผลิตภัณฑ
เส่ือกกที่มีสีสันสวยงาม [2] อยางไรก็ตามภายหลังการยอมกก 
มักมีการปลอยน้ําทิ้งสีน้ําตาลคลํ้าซึ่งเกิดจากการผสมของสียอม
หลายชนิดลงสูสิ่งแวดลอมโดยตรง  ซึ่งโดยทั่วไปน้ําทิ้งจาก
อุตสาหกรรมฟอกยอม มีการปนเปอนของสียอมมากกวา 50% 
ของสีที่ใชในกระบวนการผลิต [3] จึงมีความเปนไปไดสูงที่สี
ยอมและสารเคมีที่ใชในขั้นตอนการยอมจะเกิดความเปนพิษตอ
สิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ  และสียอมบางชนิดอาจเปนสารกอ
มะเร็งหรือสารกอกลายพันธุตอมนุษยได นอกจากน้ีสียอมที่
ปนเปอนในแหลงนํ้ามีผลลดการสองผานของแสง ลดการ
ละลายของแกสและมีผลตอการสังเคราะหแสงของแพลงกตอน
พืช [4] ดังน้ันจึงควรมีการบําบัดน้ําทิ้งจากขั้นตอนการยอมกก
กอนปลอยลงสูสิ่งแวดลอม 

โด ย ทั่ ว ไป เท ค โน โล ยี ที่ ใ ช ใน ก าร กํ า จั ด สี ย อ ม
ประกอบ ด วยวิ ธีท างกายภาพ และเคมี  เชน  การดูดซับ 
(adsorption) ก า รต ก ต ะ ก อ น ด ว ย ส า ร เค มี  (chemical 
precipitation) การแล ก เป ลี่ ย น ไออ อน  (ion exchange) 
ออกซิเดชัน (oxidation) วิธีทางเคมีไฟฟา (electrochemical 
treatment) กระบวนการโคแอกกูเลชั่นและฟล็อคคูเลช่ัน

(coagulation and flocculation)  เท ค โน โล ยี เยื่ อ ก รอ ง 
(membrane filtration) [5] อ ย า ง ไรก็ ต าม วิ ธีดั งก ล า ว มี
ขอจํากัดหลายประการ เนื่องจากเสียคาใชจายสูง มีตะกอนที่ได
จากการกําจัดปริมาณมาก และอาจทําใหเกิดสารตัวกลางชนิด
ใหมที่มีความเปนพิษเพิ่มสูง ข้ึน [6]  การใชวิธีทางชีวภาพ 
(biormediation process)  ในการกําจัดสียอมจากน้ําเสียจึง
เปนทางเลือกที่นาสนใจและมีประโยชนอยางยิ่งในปจจุบัน 
เน่ืองจากวิธีดังกลาวมีความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ลดปริมาณ
การใชสารเคมีและประหยัดพลังงาน หลักการของวิธีดังกลาว

เปนการใชจุลินทรียชนิดตาง ๆ ในการเปลี่ยนสารมลพิษที่ยอย
สลายได (biodegradable wastes) ไปเปนสารที่มีโครงสราง
อยางงายและไมเปนพิษ ซึ่งแบงไดเปนกระบวนการแบบใช
อากาศ (aerobic process) และแบบไมใชอากาศ (anaerobic 
process) ส่ิงมีชีวิตที่ใชอาจจะเปนแบคทีเรีย เชื้อรา สาหราย 
หรือพืช รวมทั้งเอนไซม ผลิตภัณฑสุดทายจากกระบวนการ
บําบัดแบบใชออกซิเจน ไดแก คารบอนไดออกไซด นํ้าและมวล
เซลล ในขณะที่กระบวนการบําบัดแบบไมใชออกซิเจนมี
คารบอนไดออกไซด มีเธนและมวลเซลลเปนผลิตภัณฑสุดทาย 
[7] วิธีแกปญหาการปนเปอนของน้ําทิ้งปนเปอนสียอมกกโดย
กระบวนการทางชีวภาพ เปนการบําบัดนํ้าเสียที่ดีที่สุดในแงของ
การลดปริมาณสารอินทรียในแหลงน้ํา [8] 

แบคทีเรียในส่ิงแวดลอมที่ปนเปอนสียอมมีการปรับ
ระบบเมแทบอลิซึมใหสามารถเจริญโดยใช สียอมเปนแหลง
คารบอนและสารอาหารเพื่อการเจริญไดซึ่งมีผลลดความเขมสี 
ยกตัวอยางเชน Serratia, Klebsiella [2], Pseudomonas, 
Enterobacter [5], Halobacter, Aeromonas [4], 
Bacillus, Staphylococcus, Rhodopseudomonas [6], 
Neisseria, Vibrio [9] อยางไรก็ตามการใชเซลลอิสระในการ
กําจัดสีมักมีขอจํากัดเกี่ยวกับ อัตราการเกิดป ฏิกิริยา ความ
คงทนและการสูญเสียเซลลออกจากระบบ [2] ดังน้ันเทคโนโลยี
การตรึ งเซลล (immobilized cells) โดยการเก็บ กักเซลล 
(entrapment) จึ ง เป นท างเ ลือกที่ น าสนใจ ในการนํ ามา
ประยุกตใชในการบําบัดนํ้าเสียปนเปอนสียอมกก  สารพยุง
ธรรมชาติที่ใชในการตรึงเซลล ไดแก อัลจิเนต (alginate) และ
คารราจิแนน (carrageenan)  สวนสารพยุงสังเคราะห ไดแก 
พอลิไวนิลแอลกอฮอล (polyvinylalcohol) และพอลิอะคลิ- 
ลาไมด  (polyacrylamide) โดยชนิ ด ของสารพ ยุ งที่ นิ ย ม
นํามาใชในการกําจัดสี ไดแก อัลจิเนต [6]  มีรายงานการใชสาร
พยุงชนิดนี้ในการกําจัดสี เชน Pseudomonas putida และ 
Bacillus licheniformis [10], Lycinibacillus fusiformis 
B26 [11] และ Pseudomonas aeruginosa [12] โดยที่ยังมี
รายงานนอยมากเกี่ยวกับการบําบัดน้ําทิ้งปนเปอนสียอมกกโดย
ใชเซลลแบคทีเรียที่ตรึงในอัลจิเนต 

Gordonia sp. JC11 เปนแบคทีเรียแกรมลบที่ แยก 
จากตัวอยางนํ้าทะเลปนเปอนน้ํามันบ ริเวณทาเรือประมง 
แหลมสิงห  จังหวัดจันทบุรี ซ่ึงมีความสามารถสูงในการยอย
สาร อินท รี ย มล พิ ษ  โด ย เซ ลลต รึ งของเชื้ อ  JC11 ย อ ย
น้ํามันหลอลื่นของเครื่องยนตเรือประมงได   42-56% ในชวง 
100 - 1,000 มิ ล ลิ ก รั ม ข อ งน้ํ ามั น  ภ า ย ใน  5 วัน  [13] 
นอกจากน้ี Gordonia sp. JC11  ยังสามารถยอยสียอมกกได 
โดยเจริญไดในอาหารเลี้ยงเช้ือแข็งที่ เติมสียอมกกสีแดง สม 
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เหลือง และ สีผสมรวมทั้งลดความเขมสียอมกกสีแดง ความ
เขมขน 100 มิลลิกริม/ลิตร ได 11% ใน วันที่  6 ของการ
ทดสอบ  [14]  จะเห็นไดวาเชื้อ JC11 สามารถยอยสลายสาร
ปนเปอนในธรรมชาติไดหลายชนิดและมีคุณสมบัติที่เหมาะสม
ในการใชเปนเซลลตรึงโดยเช้ือน้ีมีสมบัติความไมชอบนํ้าของผิว
เซลลสูง (cellular hydrophobicity) และสามารถสรางสารลด
แรงตึงผิวที่มีสมบัติลดปริมาณไขมันได (emulsifying activity) 
ซึ่งคุณสมบัติเหลานี้มีความสําคัญสําหรับการเพิ่มเสถียรภาพ
ของเซลลบนวัสดุตรึงและเพิ่มประสิทธิภาพการยอยสลาย
สารอินทรียที่ปนเปอนในสิ่งแวดลอม [13] ดังนั้นงานวิจัยน้ีจึง
ศึกษาการตรึงเซลล Gordonia sp. JC11 ดวยโซเดียมอัลจิเนต
เพื่อใชในการลดความเขมสียอมกกโดยชนิดของวัสดุตรึงที่
เลือกใชจัดเปนวัสดุธรรมชาติที่สามารถสลายตัวไดเองตาม
ธรรมชาติจึงมีความสะดวกตอการนําไปใชงานในพื้นที่ปนเปอน 

2. วัสดุอุปกรณและวิธีการศึกษา
2.1 ชนิดของสียอมกกที่ใชในงานวิจัย 
 ในงานวิจัยน้ีมีใชสียอมกกสีแดง ซ่ึงเกษตรกรทอเสื่อกก

ในจังหวัดจันทบุรีนิยมใชในข้ันตอนการยอมสีกก โดยนํามาจาก
ชุมชนทอเสื่อกก  ตําบลจันทนิมิต อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 
สีดังกลาวมีคาการดูดกลืนแสงสูงสุดจากการทดสอบเทากับ 
550  นาโนเมตร [15] 

2.2 แบคทีเรียที่ใชในงานวิจัยนี้ 
ชนิดของแบคทีเรียที่ใชในงานวิจัยนี้ไดแก Gordonia 

sp. JC11 คัดแยกโดย Chanthamalee และ Luepromchai 
[13] จากบริเวณชายฝงทะเลบริเวณจังหวัดจันทบุรี มีลักษณะ
เปนโคโลนีเด่ียวสีสม ทึบแสง  ชนิดแบคทีเรียแกรมลบ รูปราง
เซลล เป นท อน มี สมบัติ ในการยอยสลายน้ํ ามันหลอ ล่ืน
เครื่องยนตเรือประมงที่ใชแลว และสียอมกก 

2.3 การเตรียมเชื้อ 
 เข่ียโคโลนีเดี่ยวของ Gordonia sp. JC11 ที่เล้ียงบน

อาหารแข็ง LB (Lauria-Bertani) ที่มีความเขมขน 0.25 เทา 
ล งใน อาหาร เหล ว LB ป ริม าต ร 5 มิ ล ลิ ลิต ร  บ ม เ ช้ื อที่
อุณ หภูมิหอง เขยาที่ความเร็ว 200 รอบ /นาที  เปน เวลา 
24 ชั่วโมง หลังจากนั้นถายเช้ือลงในอาหารเหลว LB ปริมาตร 
50 มิลลิลิตร บมเชื้อที่สภาวะเดิม เปนเวลา 24 ชั่วโมง  เพิ่ม
ปริมาณเซลลโดยการถายเชื้อลงในอาหารเหลว LB ปริมาตร 
500 มิลลิลิตร บมเช้ือที่สภาวะเดิม เปนเวลา 48 ชั่วโมง  ปน
เหว่ียงเพื่ อเก็บตะกอนเซลลที่ ความเร็ว 5000 รอบ /นาที 
อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เปนเวลา 10 นาที ลางเซลล 1 ครั้ง
ดวยสารละลายโซเดียมคลอไรดความเขมขน 0.85% (w/v) นํา
ตะกอนเซลลที่ได (เซลลเปยก) ใชสําหรับการตรึงเซลลในข้ัน
ตอไป 

2.4 วิธีการตรึงเซลล 
 การทดลองในขั้นนี้ใชวิธีการและสภาวะการตรึงเซลล

ตาม  Jianlong และคณะ [16]  โดยนําตะกอนเซลลเปยกจาก
ขอ 2.3 หนัก 0.75 กรัม  ผสมกับโซเดียมอัลจิเนตปลอดเชื้อที่มี
ความเขมขน 20 กรัม/ลิตร ปริมาตร 20 มิลลิลิตร   โดยใช 
ไมโครปเปตตขนาด 1000 ไมโครลิตรที่ตัดปลายทิปใหมีขนาด 
0.7 มิลลิเมตร  ดูดสารผสมของเซลลกับโซเดียมอัลจิเนตแลว
ปลอยใหหยดลงในสารละลายแคลเซียมคลอไรดความเขมขน 
0.2 โมลาร ที่คนเบา ๆ บนเครื่องกวนสารละลาย บมเปนเวลา 
1 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิหอง จากน้ันกรองเม็ดเจลและลางดวย
สารละลายโซเดียมคลอไรด ความเขมขน 0.85% (w/v) 1 คร้ัง 
โดยทุกข้ันตอนทําใตสภาวะปลอดเช้ือ   ทิ้งไวประมาณ 5 นาที 
ที่อุณหภูมิหอง  นําเม็ดเจลที่ไดมาชั่งนํ้าหนัก  การเตรียมเซลล
ตรึ งดวย วิธี ดั งกลาวได ขน าดของเม็ด เจลขนาดเสนผ าน
ศูนยกลาง 0.4 มิลลิเมตร   

2.5 ประสิทธิภาพในการลดความเขมสียอมกกโดยใช
เซลลตรึงของ Gornodia sp. JC11 

ทดสอบประสิทธิภาพในการลดความเขมสียอมกกของ
เซลลตรึง  โดยเติมเม็ดเจลที่มีนํ้าหนักเปยก 13 กรัม ลงใน 
ฟลาสกบรรจุอาหาร Nutrient Seawater (NSW) (สูตรกรัม/
ลิตร: NH4NO3 1 กรัม  K2HPO4 0.02 กรัม เฟอรริกซิ เตรท 
(ferric citrate) 0.02 กรัม  สารสกัดจากยีสต (yeast extract) 
0.5 กรัม นํ้าทะเล 800 มิลลิลิตร น้ํากลั่น 200 มิลลิลิตร  พีเอช 
7.8) ปริมาตร 100 มิลลิลิตร ที่เติมสียอมกกสีแดงความเขมขน 
50 มิลลิกรัม/ลิตร เป รียบเทียบกับชุดควบคุมซึ่งเติมเฉพาะ 
เม็ดเจลและสียอมกกสีแดง (uninoculated control) บม 
ฟลาสกบนเครื่องเขยาที่ความเร็ว 180 รอบ/นาที อุณหภูมิหอง 
เปนเวลา 4 วัน  เก็บตัวอยางวันที่ 0, 1, 2, 3 และ 4 ปริมาตร 
5 มิลลิลิตร/ฟลาสก จํานวน 3 ซํ้า  นําไปปนเหว่ียงที่ความเร็ว 
8,000 รอบตอนาที  อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เปนเวลา 
10 นาที นําสวนใสไปวัดคาดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 550 
นาโนเมตร  คํานวณประสิทธิภาพการลดความเขมสียอมกกของ
เซลลตรึงตามสูตรของ  Lade และคณะ [17] ดังน้ี % การ
ลดลงของสียอม = [( ODเริ่มตน – ODททดลอง ) /ODเริ่มตน ] x 100 
โดย ODเริ่มตน หมายถึง คาการดูดกลืนแสงของชุดควบคุมใน
วันที่  0  สวน ODทดลอง หมายถึ ง คาการดูดกลืนแสงของ 
สวนใสจากชุดทดลองที่เติมเซลลตรึงของ Gornodia sp. JC11 
ในช่ัวโมงที่เก็บตัวอยางมาวิเคราะห 

2.6 สภาวะที่เหมาะสมในการตรึงเซลล Gordonia 
sp. JC11  

ทดสอบสภาวะที่เหมาะสมในการตรึงเซลล  Gordonia 
sp. JC11   โดยการแปรผันปจจัยตาง ๆ ดังนี้ 1) ความเขมขน
ของโซเดียมอัล จิเนตเปน 10, 20, 30 และ 40 กรัม/ ลิตร 
2) ความเขมขนของแคลเซียมคลอไรด เปน 0.05 , 0.1 , 0.2

การประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสกลนคร ครั้งที ่1

17 – 19 พฤษภาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

C-7



และ 0.3  โมลาร 3) ปริมาณหัวเช้ือเริ่มตนที่ใชในการตรึงเซลล
โดยใชตะกอนเซลลที่มี นํ้าหนักเปยก มีคาตางกันดังน้ี  0.15, 
0.30, 0.60 และ 1.8 กรัม 4) ระยะเวลาการบมเม็ดเจล เปน 
0.5, 1, 1.5 และ 2 ชั่วโมง ทดสอบประสิทธิภาพในการลด
ความเขมสียอมกกของเซลลที่ตรึงไดจากแตละชุดการทดลอง
ตามขอ 2.5 

3. ผลการศึกษา
3.1 ประสิทธิภาพในการลดความเขมสียอมกกของ

เซลลอิสระเทียบกับเซลลตรึงของ Gordonia sp. JC11 

ผลการทดสอบประสิทธิภาพในการลดความเขมสียอม
ก ก โด ย ใช เ ซ ลล ต รึ งข อ ง  Gordonia sp. JC11 โด ย เติ ม 
เม็ดเจลลงในอาหาร NSW ที่เติมสียอมกกสีแดงความเขมขน 
50 มิลลิกรัม/ลิตร บมเปนเวลา 4 วัน  พบวาเซลลตรึงสามารถ
ลดความเขมสียอมกกไดในชวง 43 - 46%  โดยทําใหเกิดการ
ลดลงของสียอมไดมากที่สุด 46.94 ± 0.15% ในวันที่ 2 ของ
การทดลอง  เม่ือเทียบกับเซลลอิสระที่มีการลดความเขมของสี
ยอมกกไดดีที่สุดเทากับ 49.52 ± 0.52% ซึ่งมีคาเปอรเซ็นตการ
ลดลงมีคาที่ไมแตกตางกันมาก (ตารางที่ 1) สอดคลองกับความ
เขมสีที่จางลงในชุดทดลองเมื่อเทียบกับชุดควบคุม (รูปที่ 1) 
ดังน้ันจึงเลือกระยะเวลาการบมเชื้อ 2 วัน สําหรับใชในการ
ทดสอบประสิทธิภาพของเซลลตรึงในขั้นตอไป   
ตารางที่  1  เป อร เซ็นต การลดความเขม สีย อมกกขอ ง 
Gordonia sp. JC11 ที่เลี้ยงในอาหารเหลว NSW 

วันที่  
การลดลงของความเขมสียอม (%) 

เซลลตรึง เซลลอิสระ 
0 43.42 ± 1.98 46.53 ± 3.89 
1 44.27 ± 2.46 49.52 ± 0.52 
2 46.94 ± 0.15 47.29 ± 3.18 
3 46.33 ± 0.31  48.11 ± 0.46 
4 46.69 ± 0.87 47.46 ± 1.63 

รูปที่ 1 การเปรียบเทียบลักษณะความเขมสีของชุดควบคุม 
(ฟลาสก ก) กับความเขมสีที่จางลงในชุดทดลอง (ฟลาสก ข) ใน
วันที่  2  เน่ื องจากก ารลดความ เข มสี ย อมกกของเซล ล 
Gordonia sp.JC11 ที่ตรึงในโซเดียมอัลจิเนต 

 3.2 สภาวะที่เหมาะสมในการตรึงเซลล Gordonia 
sp. JC11 

ผลการทดสอบสภาวะที่ เหมาะสมในการตรึงเซลล 
Gordonia sp. JC11 โดยการแปรผันปจจัยตาง ๆ ไดแก ความ
เขมขนของโซเดียมอัลจิเนต ความเขมขนของแคลเซียมคลอไรด 
ปริมาณหัวเชื้อที่ใชในการตรึงเซลล และเวลาในการบมเซลล
ตรึง เปนดังน้ี 

3.2.1 ผลของความเขมขนของโซเดียมอัลจิเนต 

       จากการแปรผันความเขมขนของโซเดียมอัลจิเนตในชวง 
10 - 40 กรัม/ลิตร โดยเติมเม็ดเจลที่มีน้ําหนักเปยก 13 กรัม 
ลง ใน อาหาร  NSW ที่ เติ มสี ย อ มกกสี แด งความ เข มข น 
50 มิลลิกรัม/ลิตร เปรียบเทียบ กับชุดควบคุมซึ่งเติมเฉพาะ 
เม็ดเจลและสียอมกกสีแดง บมฟลาสกเปนเวลา 2 วัน  พบวา 
เซลลตรึงมีเปอรเซ็นตการลดความเขมสียอมกกไดในชวง 
12 - 46% (ตารางที่ 2)  โดยเซลลตรึงที่ ไดจากสภาวะที่ ใช
โซเดียมอัลจิเนตความเขมขน 20 กรัม/ลิตร ทําใหเกดิการลดลง
ของสียอมไดมากที่สุด 46.94 ± 0.15% จึงเลือกสภาวะดังกลาว
ไปใชในการทดสอบข้ันตอไป 
ตารางที่  2 เปอรเซ็นตการลดความเขมสียอมกกสีแดงความ
เขมขน 50 มิลลิกรัม/ลิตร โดยใชเซลลตรึงของ Gordonia sp. 
JC11 ที่เตรียมจากการแปรผันความเขมขนของโซเดียมอัลจิเนต
ในชวงตาง ๆ  
ความเขมขนของโซเดียมอัลจิเนต 

(กรัม/ลิตร) 
การลดลงของ 

ความเขมสียอม (%) 
10 12.21 ± 1.47 
20 46.94 ± 0.15 
30 21.29 ± 7.83 
40 26.90 ± 4.43 

 3.2.2 ผลของความเขมขนของแคลเซียมคลอไรด 
ผลการทดสอบสภาวะที่ เหมาะสมในการตรึงเซลล 

Gordonia sp. JC11 โดยแปรผันความเขมขนของแคลเซียม
คลอไรดในชวง 0.05 - 0.3 โมลาร   โดยเติมเม็ดเจลที่มีน้ําหนัก
เปยก 13 กรัม ลงในอาหาร NSW ที่เติมสียอมกกสีแดงความ
เขมขน 50 มิลลิกรัม/ลิตร เปรียบเทียบกับชุดควบคุม เปนเวลา 
2 วัน  แสดงในตารางที่ 3  พบวาเซลลตรึงที่เตรียมจากการใช
แคลเซียมคลอไรดความเขมขน 0.3 โมลาร ไมมีประสิทธิภาพใน
การลดความเขมสียอมกก แตเซลลตรึงที่เตรียมโดยใชแคลเซียม
คลอไรดความเขมขน  0.05 - 0.1 โมลาร มีเปอรเซ็นตการลด
ความเขมสียอมกกไดในชวง  6 – 18 %   โดยสภาวะที่ ใช
แคลเซียมคลอไรดความเขมขน 0.2 โมลาร  เซลลตรึงทําใหเกิด
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การลดลงของสียอมไดมากที่สุด 35.13 ± 0.12%     ดังนั้นจึง
เลือกสภาวะดังกลาวไปใชในการทดสอบข้ันตอไป 
ตารางที่  3 เปอรเซ็นตการลดความเขมสียอมกกสีแดงความ
เขมขน 50 มิลลิกรัม/ลิตร โดยใชเซลลตรึงของ Gordonia sp. 
JC11 ชุดตาง ๆ ที่เตรียมจากการแปรผันความเขมขนของ
แคลเซียมคลอไรดในชวงตาง ๆ  
ความเขมขนของแคลเซียมคลอไรด 

(โมลาร) 
การลดลงของ 

ความเขมสียอม (%) 
0.05 18.23 ± 0.46 
0.10 17.79 ± 0.25 
0.20 35.13 ± 0.12 
0.30 0.00 ± 0.00 

3.2.3 ปริมาณหัวเชื้อที่ใชในการตรึงเซลล 
ผลการทดสอบสภาวะที่ เหมาะสมในการตรึงเซลล 

Gordonia sp. JC11 โดยแปรผันปริมาณหัวเชื้อในชวง 0.15 – 
0.9 กรัม โดยเติมเม็ดเจลที่มีนํ้าหนักเปยก 13 กรัม ลงในอาหาร 
NSW ที่ เติมสียอมกกสีแดงความเขมขน 50 มิลลิกรัม/ลิตร 
เปรียบเทียบกับชุดควบคุม  บมเช้ือเปนเวลา 2 วัน  แสดงใน
ตารางที่ 4 พบวาเซลลตรึงสามารถลดความเขมของสียอมกกได
ในชวง 13 – 39 % การทดสอบเซลลที่ผานการตรึงโดยใช 
หัวเชื้อปริมาณ 0.15 และ 0.60 กรัม มีประสิทธิภาพในการลด
ความเขมสียอมกกเปน 13 และ 19% ตามลําดับ สวนเซลลที่
ตรึงโดยเติมหัวเชื้อเริ่มตนปริมาณ 0.90 กรัม ไมมีประสิทธิภาพ
ในการลดความเขมสียอมกกได  ในขณะที่การใชเซลลที่ผาน
การตรึงในสภาวะที่เติมหัวเชื้อปริมาณ 0.30 กรัม ทําใหเกิดการ
ลดลงของสียอมมากที่ สุด 39.53 ± 0.07% จึงเลือกสภาวะ
ดังกลาวไปใชในการทดสอบข้ันตอไป 
ตารางที่  4 เปอรเซ็นตการลดความเขมสียอมกกสีแดงความ
เขมขน 50 มิลลิกรัม/ลิตร โดยใชเซลลตรึงของ Gordonia sp. 
JC11 ชุดตาง ๆ ที่เตรียมจากการแปรผันปริมาณหัวเช้ือ 

ปริมาณหัวเช้ือ (กรัม) 
การลดลงของความเขมสียอม 

(%) 
0.15 13.83 ± 3.80 
0.30 39.53 ± 0.07 
0.60 19.36 ± 0.11 
0.90 0.0 ± 0.0 

3.2.4 เวลาในการบมเซลลตรึง 
ผลการทดสอบสภาวะที่เหมาะสมสําหรับการลดความ

เขมสียอมกกของ Gordonia sp. JC11 โดยการแปรผันเวลาใน
การบมเซลลตรึงที่ 0.5, 1, และ 2 ชั่วโมง โดยเติมเม็ดเจลที่มี
น้ําหนักเปยก 13 กรัม ลงในอาหาร NSW ที่เติมสียอมกกสีแดง
ความเขมขน 50 มิลลิกรัม/ลิตร   เปนเวลา 2 วัน ผลการ
ทดสอบแสดงในตารางที่ 5 พบวา เซลลตรึงสามารถลดความ

เขมของสียอมกกไดในชวง 6 - 35%  โดยการใชเซลลที่ผาน
การตรึงในสภาวะที่มีการบม 1 ชั่วโมง สามารถทําใหเกิดการลด
ความเขมสียอมกกไดดีที่สุด เทากับ 35.13 ± 0.12  
ตารางที่ 5 เปอรเซ็นตการลดความเขมสียอมกกโดยใชเซลล
ตรึงของ Gordonia sp. JC11 ชุดตาง ๆ ที่ไดจากการแปรผัน
เวลาในการบมเซลลตรึง  

ระยะเวลาในการบม (ช่ัวโมง) การลดลงของ 
ความเขมสียอม (%) 

0.5 6.14 ± 0.32 
1.0 35.13 ± 0.12 
2.0 17.98 ± 0.20 

3.3 ประสิทธิภาพในการลดความเขมสียอมกกความ
เขมขนตาง ๆ ของ Gordonia  sp. JC11 ที่ ถูกตรึงใน
โซเดียมอัลจิเนต 

ผลการทดสอบประสิทธิภาพในการลดความเขมสี
ยอมกกในชวง 50 - 250 มิลลิกรัม/ลิตร ของ Gordonia sp. 
JC11  ที่ถูกตรึงในโซเดียมอัลจิเนตดวยสภาวะที่เหมาะสมตาม
การทดลองขอ 3.2 แสดงในตารางที่ 6 พบวาเม่ือเพิ่มความ
เขมขนของสารทดสอบมีผลทําใหความสามารถในการลดความ
เข มสีย อมกกขอ งเซลล ตรึ งลดลง   โด ย เซลล ต รึ งของ 
Gordonia sp. JC11 มีประสิทธิภาพในการลดความเขมของสี
ยอมกกความเขมขน 50 มิลลิกรัม/ลิตร ได ดีที่สุด เท ากับ 
35.13 ± 0.12% 
ตารางที่ 6 เปอรเซ็นตการลดความเขมสียอมกกโดยใชเซลล
ของ Gordonia sp. JC11 ที่ถูกตรึงในโซเดียมอัลจิเนต ที่เลี้ยง
ในอาหาร NSW ที่เติมความเขมของสียอมกกตางกัน   

ความเขมของสียอมกก 
(มิลลิกรัม/ลิตร) 

การลดลงของ 
ความเขมสียอม (%) 

50 35.13 ± 0.12 
100 14.23 ± 5.16 
150 8.12 ± 3.08 
200 5.32 ± 2.52 
250 0.00 ± 0.00 

4. สรุปและอภิปรายผลการทดลอง
ในงานวิจัยนี้ ไดทําการตรึงเซลลของ Gordonia sp. 

JC11 ซึ่งเปนแบคทีเรียแกรมลบที่มีความสามารถในการยอย
สลายนํ้ามันหลอลื่นและสียอมกก มีสมบัติความไมชอบนํ้าของ
ผิวเซลลสูง และสามารถสรางสรางสารลดแรงตึงผิวที่มีสมบัติ
ลดปริมาณไขมันได ซึ่งคุณสมบัติเหลานี้มีความเหมาะสมในการ
ใช เป น เซลลตรึง โด ยใช วิ ธีการตรึงเซลล แบบห อหุม  ใน
โซเดียมอัลจิเนตที่มีสมบัติเปนพอลิแอนไอออน (polyanion) ที่
นิยมใชมากสําหรับการตรึงเซลล เพราะสามารถละลายนํ้าไดที่
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อุณหภูมิหอง  ไมเปนพิษ มีเสถียรภาพตอสารเคมีสูงที่พีเอช 
5-10  ถูกนํามาใชในอุตสาหกรรมอาหารและยามานานกวา 60 
ป  ดังน้ันการตรึงเซลลดวยแอลจิเนตจึงเปนวิธีที่สะดวก รวดเร็ว
ปลอดภัย มีราคาไมแพงมาก สามารถขยายการผลิตไดงาย และ
นํามาใชในการตรึงเซลลและเอนไซมหลากหลายชนิด [12] การ
ป ระยุ กต ใช เท ค นิ คก ารต รึ ง เซ ลล  สํ าห รั บ การดู ด ซั บ 
(biosorption) และลดความเขมของสียอม (decolorization) 
ในน้ําเสียเปนที่นิยมมากในปจจุบัน  เนื่องจากมีขอดีกวาการใช
เซลลอิสระ (free cells) หลายประการไดแก มีปริมาณเซลลสูง 
สามารถทําปฏิกิริยาไดอยางตอเน่ืองและนํากลับมาใชซํ้าได มี
ความตานทานตอสภาวะที่ไมเหมาะสม เชน คาพีเอชที่เปนกรด
หรือเบสมากเกินไป อุณหภูมิสูง และความเขมขนของสียอมที่มี
คาสูง [6, 10]    

การตรึงเซลลแตละชนิดโดยใชโซเดียมอัลจิเนตมีสภาวะ
ที่ เหมาะสมสําหรับ การเกิดเม็ดเจลแตกตางกันไป  ดังน้ัน
งานวิ จัย น้ีจึ งศึกษ าสภาวะที่ เหมาะสม ในการต รึง เซลล 
Gordonia sp. JC11 โดยการแปรผันปจจัยตาง ๆ ไดแก ความ
เขมขนของโซเดียมอัลจิเนตและแคลเซียมคลอไรด ปริมาณ 
หัวเชื้อ  และเวลาในการบมเซลลตรึง   โดยนําเซลลที่ตรึงใน
สภาวะตาง ๆ มาทดสอบประสิทธิภาพในการลดความเขมสี
ยอมกก  โดยการเลี้ยงในอาหารเหลว NSW  เปนเวลา 2 วัน 
ผลจากการแปรผันความเขมขนของโซเดียมอัลจิเนตในชวง 
10 - 40 กรัม/ลิตร พบวาเซลลตรึงที่ไดจากสภาวะที่ใชโซเดียม 
อัลจิเนตความเขมขน 20 กรัม/ลิตร ทําใหเกิดการลดลงของสี
ยอมไดมากที่สุด 46.94 ± 0.15% สอดคลองกับงานวิจัยที่
รายงานวาเซลล Burkhoderia sp.ที่ถูกตรึงในโซเดียมอัลจิเนต
ที่มีความเขมขน 20 กรัม/ลิตร มีประสิทธิภาพสูงสุดในการยอย
สลายควิโนลีนความเขมขน 200 มิลลิกรัม/ลิตร ไดอยาง
สมบูรณภายในเวลา 19 ช่ัวโมง เนื่องจากเม็ดเจลที่ถูกตรึงโดย
ใชโซเดียมอัลจิเนตความเขมขนต่ํา จะมีระดับความแข็งแรง
ของแม็ททริกซอัลจิเนตที่คอนขางต่ํา ทําใหเม็ดเจลเปราะ เซลล
จึงหลุดออกไดงาย  [16] สวนการตรึงเซลลโดยใชโซเดียม 
อัลจิเนตความเขมขนสูงก็มีผลทําใหไดเม็ดเจลแข็ง ทําใหเกิด
การตานทานการถายเทมวลที่สูงข้ึนกับสารตั้งตน 

ผลการทดสอบสภาวะที่เหมาะสมสําหรับการลดความ
เขมสียอมกกของ Gordonia sp. JC11 โดยการแปรผันความ
เขมขนของแคลเซียมคลอไรดในชวง 0.05 – 0.3 โมลาร  เซลล
ตรึงที่ไดจากสภาวะที่ ใชแคลเซียมคลอไรดความเขมขน 0.2 
โมลาร ทําใหเกิดการลดลงของสียอมไดมากที่ สุด 35.13 ± 
0.12% สอดคลองกับงานวิจัยของ Jianlong และคณะ [16] ที่
รายงานวาสภาวะดังกลาวเหมาะสมสําหรับการตรึงเซลล 
Burkhoderia sp. เชนเดียวกัน    ในทางตรงกันขามการตรึง
เซลลโดยใชแคลเซียมคลอไรดความเขมขน 0.3 โมลาร มี
ประสิทธิภาพในการลดความเขมสีต่ําลง และการตรึงเซลลโดย

ใชแคลเซียมคลอไรดความเขมขน 0.1 โมลาร มีประสิทธิภาพใน
การลดความเขมสีตํ่าลงเชนเดียวกัน เนื่องจากเม็ดเจลที่ถูกตรึง
ในแคลเซียมคลอไรดที่มีความเขมขนต่ํา จะมีระดับความแข็งใน
การจับตัวเปนรูปรางที่คอนขางต่ํา ทําใหเม็ดเจลเปราะ เซลลจึง
หลุดไดงาย   สวนการตรึงเซลลในแคลเซียมคลอไรดที่มีความ
เขมขนสูงมีผลทําใหเม็ดเจลเกิดการเสียหาย ซึ่งแตกตางจาก
งานวิจัยของ มยุรี   แกวพิจิตร [18] ที่รายงานวาสภาวะที่
เหมาะสมในการตรึงเซลล  Pseudomonas sp. คือการใช
แคลเซียมคลอไรด 0.1 โมลาร เซลลตรึงที่ไดมีประสิทธิภาพ
ยอยสลายไขมันสูงถึง 78 .09% ในเวลา 5 วัน  เน่ืองจาก
เชื้อจุลินทรียแตละสกุล มีคุณสมบัติที่แตกตางกัน ซึ่งสงผลให
เกิดการใชความเขมขนของแคลเซียมคลอไรดในการจับตัวเปน
เม็ดเจลแตกตางกันดวย 

ผลการทดสอบสภาวะที่เหมาะสมสําหรับการลดความ
เขมสียอมกกของ Gordonia sp. JC11 โดยการแปรผันปริมาณ
หัวเช้ือที่ใชในการตรึงเซลล ในชวง 0.15 – 0.90 กรัม พบวา 
เซลลตรึงของ Gordonia sp. JC11 ที่ตรึงโดยใชปริมาณหัวเชื้อ 
0.30 กรัม สามารถลดความเขม สียอมไดดีที่สุด 39.53 ± 
0.07% ในขณะที่การเพิ่มปริมาณหัวเชื้อในข้ันตอนการตรึง
เซลลใหมากขึ้นกลับมีผลลดประสิทธิภาพการลดความเขมสีของ
เซ ลล ต รึ ง   ส อดค ล อ งกั บ งาน วิจั ย ที่ ร าย งานว า เซล ล 
Burkhoderia sp. ที่ถูกตรึงโดยใชปริมาณหัวเชื้อ 0.75 กรัม มี
ประสิท ธิภาพสูงสุดในการยอยสลายควิโนลีน แตเม่ือเพิ่ ม
ปริมาณหัวเช้ือใหมากขึ้น  เซลลตรึงที่ไดก็มีประสิทธิภาพในการ
ยอยสลายควิโนลีนไดลดลงเชนเดียวกัน [16] ทั้งนี้อาจเปน
เพราะการเพิ่มป ริมาณเซลลในเม็ดเจล ทําใหเซลลมีความ
ตองการใชออกซิเจนในปริมาณสูงเกินกวาที่จะแพรเขาไปใน
เซลลได  จึงทําใหการแพรของออกซิเจนเปนปจจัยจํากัด   สวน
การใชหัวเชื้อปริมาณต่ําในข้ันตอนการตรึงเซลลก็ มีผลลด
ประสิทธิภาพของเซลลที่ตรึงในโซเดียมอัลจิเนตเชนเดียวกัน ผล
ที่ไดนี้ตางจากรายงานของ Dogan และคณะ [11] ที่พบวาการ
เพิ่ มป ริมาณ หัวเชื้ อที่ ใช ในการตรึง เซลล  Lycinibacillus 
fusiformis B26 ดวยแคลเซียมอัลจิเนต จาก 0.5 เปน 1.0 
และ 2 .0  กรัม  มีผลเพิ่ มป ระสิท ธิภาพ การ กําจัด สียอม 

Turquoise Blue HFG เปน 63.64%, 63.16% และ 69.62% 
ที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส 

ผลการทดสอบสภาวะที่เหมาะสมสําหรับการลดความ
เข มสีย อมกกของ Gordonia sp. JC11 โดยการแปรผั น
ระยะเวลาในการบมเชื้อในแคลเซียมคลอไรดในชวง 0.5 – 2.0 
ชั่วโมง พบวา เซลลตรึงของ Gordonia sp.JC11 ที่บม ใน
แคลเซียมคลอไรดเปนเวลา 1 ชั่วโมง สามารถลดความเขมสี
ยอมไดดีที่ สุด 35.13 ± 0.12% ในทางตรงกันขามเม่ือบ ม 
เซลลตรึงในแคลเซียมคลอไรดเปนเวลา 0.5 และ 2.0 ชั่วโมง มี
ประสิทธิภาพในการลดความเขมสีไดนอยลง ดังนั้นจึงเลือกการ
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บมเช้ือในแคลเซียมคลอไรดเปนเวลา 1 ชั่วโมงไปใชในงานวิจัย
ขั้นตอไป เน่ืองจากการใชระยะเวลาในการบมนอยเกินไปอาจ
ทําใหการแข็งตัวของเม็ดเจลไมสมบูรณ  

ผลการทดสอบสภาวะที่เหมาะสมสําหรับการลดความ
เขมสียอมกกของ Gordonia sp. JC11 โดยการแปรผันสียอม
กกในชวง 50 – 250 กรัม/ลิตร จากการทดสอบโดยเลี้ยงเช้ือใน
อาหารเหลว NSW ที่สภาวะการบม 180 รอบ/นาที เปนเวลา 
3 วัน  พ บ วา Gordonia sp. JC11 ที่ ถู กต รึ ง ในสภ าวะที่
เหมาะสม สามารถลดความเขมสียอมที่ความเขมขน 50 กรัม/
ลิตร ไดดีที่สุด 35.13 ± 0.12 เปอรเซ็นต การเพิ่มความเขมของ
สียอมมีผลลดประสิทธิภาพการบําบัดสีของเซลลตรึง สอดคลอง
กับงานวิจัยที่ ไดทําการศึกษาแปรผันความเขมขนของสียอม 
Acid Red 151 ที่ ความเข มข น 50 – 200 มิลลิกรัม/ลิต ร 
พบวาการเพิ่มความเขมสีมีผลยับยั้งกิจกรรมของเช้ือ [19]

โดยสรุป งานวิจัยนี้ศึกษาการลดความเขมขนของสียอม
กกสีแ ดงด วย เซลล ต รึ งของ Gordonia sp.JC11 โด ยใช
โซเดียมอัลจิเนต  โดยมีการทดลองหาสภาวะที่เหมาะสมในการ
ตรึงเซลล ควบคูไปกับการทดสอบประสิทธิภาพของเซลลตรึงใน
การลดความเขมสียอมกกสีแดงในอาหารเลี้ยงเชื้อสังเคราะห 
NSW  ขั้นตอไปอาจมีการเพิ่มชนิดของสีของสียอมกกที่นํามาใช
สําหรับทดสอบการยอยลายของเซลลตรึง  และทดสอบ
ประสิทธิภาพของหัวเชื้อในการลดความเขมสีในน้ําเสียที่เก็บ
จากพื้นที่จริง ซ่ึงอาจเปนแนวทางในการศึกษาการบําบัดนํ้าทิ้ง
ในสภาวะแวดลอมจริงไดตอไป

5. กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยน้ีไดรับการสนับสนุนในดานอุปกรณ สารเคมี 
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ตัวแบบอนุกรมเวลาของการระเหยน้ําแบบถาดในจังหวัดสกลนคร 

Time Series Modeling of Pan Evaporation in Sakon Nakhon Province
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บทคัดยอ 
การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือสรางตัวแบบอนุกรมเวลาของการระเหยนํ้าแบบถาดในจังหวัดสกลนครดวยวิธีวิเคราะหอนุกรม

เวลาแบบบอกซ-เจนกินส ใชขอมูลการระเหยนํ้าแบบถาดโดยเฉลี่ยตอเดือน ตั้งแตเดือนมกราคม พ.ศ. 2547 ถึง เดือนเมษายน 

พ.ศ. 2559 รวมท้ังสิ้น 148 คาบเวลา จากสํานักงานอุตุนิยมวิทยาสกลนคร แบงขอมูลออกเปนสองสวน ไดแก ขอมลูชุดท่ี 1 คือ 

ขอมูลการระเหยนํ้าแบบถาดโดยเฉลี่ย ตั้งแตเดือนมกราคม พ.ศ. 2547 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2558 จํานวน 138 คาบเวลา เพ่ือ

สรางตัวแบบอนุกรมเวลา  ขอมูลชุดท่ี 2 คือขอมูลการระเหยนํ้าแบบถาดโดยเฉลีย่ ตั้งแตเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2558 ถึงเดือน

เมษายน พ.ศ. 2559 จํานวน 10 คาบเวลา เพ่ือใชทดสอบความแมนยําของตัวแบบอนุกรมเวลาของการระเหยนํ้าแบบถาด ดวยเกณฑ

รากท่ีสองของความคลาดเคลื่อนกําลังสองเฉลีย่ (Root Mean Squared Error: RMSE) ต่ําสุด ผลการศึกษาพบวา ตัวแบบ 

( )
12

0,1,1SARIMA  เมื่อไมมคีาคงท่ี เปนตัวแบบท่ีมคีวามเหมาะสมในการพยากรณการระเหยนํ้าแบบถาดโดยเฉลีย่รายเดือนใน

จังหวัดสกลนคร 

คําหลัก: อนุกรมเวลา, ตัวแบบ, การระเหยนํ้าแบบถาด, ตัวแบบ SARIMA 

Abstract 

The purpose of this research was to obtain the monthly pan evaporation model by Box-Jenkins 

method. The average monthly pan evaporation of Sakon Nakhon National Statistical Office from January 2004 

through April 2016 of 148 mouths were used and divided into 2 sets. The first data, composed of 138 

monthly records from January 2004 to June 2015 were used for building models by Box-Jenkins methods. 

The second 10 records, from July 2015 to April 2016, were used for evaluating the accuracy of the models. 

Root Mean Square Error (RMSE) was used to compare the accuracy of model.  

The finding was as follows: the model ( )
12

0,1,1SARIMA  without a constant was the most 

appropriate model for estimating monthly pan evaporation in Sakon Nakhon Province.  

Keywords: Time Series,  Modeling,   Pan Evaporation,  SARIMA Modeling 
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1. บทนํา

การศึกษาสมดุลของนํ้าในวัฏจักรนํ้า (Hydrologic 
cycle) โดยเฉพาะระบบนํ้าในบรรยากาศ ประกอบดวย
สวนประกอบหลายสวนท่ีมีความสัม พันธ เ ช่ือมโยงกัน
ตลอดเวลา ไมวาจะเปน การเกิดฝน การดักคาง การคายนํ้า
ของพืช การระเหยนํ้าจากพ้ืนดิน และการระเหยนํ้าจากแหลง
นํ้าหรืออางเ ก็บนํ้าตางๆ ซึ่ งกระบวนการท้ังหมดน้ีเปน
กระบวนการท่ีเกิดนํ้าจากอากาศ ตางก็มีการเปลี่ยนแปลงตาม
เวลาและสถานท่ี ดังน้ัน การคาดคะเนการระเหยนํ้าทําใหทราบ
ปริมาณนํ้าในแหลงนํ้าหรือนํ้าในพ้ืนดิน ท่ีกลายเปนไอนํ้ากลับ
เขาสูบรรยากาศ  นอกจากน้ีการระเหยนํ้าจากพ้ืนดินมี
ความสําคัญ เน่ืองจากใชเปนคาเริ่มตนในการหาปริมาณการใช
นํ้าของพืช (Crop evapotranspiration) หรือการใชนํ้าของพืช
อางอิงในแตละพ้ืนท่ี เน่ืองจากเราไมสามารถวัดการระเหยของ
นํ้าไดในธรรมชาติ จึงจําเปนตองวัดปริมาณนํ้าท่ีระเหยจาก
เครื่องมือวัดระเหยถาดใหญ (American Class A pan) เรียก
การระเหยนํ้าแบบถาด  

ดวยความสําคัญของการศึกษาการระเหยนํ้าดังขางตน 
นักวิจัยหลายทานศึกษาพยากรณการระเหยนํ้าหรือการคาย
ระเหยนํ้า [1-7] เพ่ือประโยชนทางเกษตรกรรมหรือชลศาสตร
ตางๆ เชน การศึกษาของ พิศ คงบริรักษ และ กฤติกา สืบศักดิ์ 
[8] พบวา ประเทศไทยคาบ 10 ป (พ.ศ. 2544–2553) การ
ระเหยของนํ้ามีความแตกตางกันออกไปในแตละพ้ืนท่ี และชวง
ท่ีมีการระเหยของนํ้าสูงอยูในชวงเดือนมีนาคม เมษายน และ
พฤษภาคม โดยเดือนเมษายนมีปริมาณการระเหยของนํ้าสูง
ท่ีสุดในรอบป นอกจากน้ียังมีการศึกษาพยากรณการระเหยนํ้า
หรือการคายระเหยนํ้า โดยอาศัยความสัมพันธระหวางการ
ระเหยนํ้าในปจจุบันกับขอมูลการระเหยนํ้าในอดีต ดวยการ
วิเคราะหอนุกรมเวลาแบบ Box-Jenkins ดังการวิจัยของ 
Dodangeh, et al. [1];  Moshrik, et al. [2]; Dabral, et al. 
[3]; Saengprasan, et al. [5] ท่ีพบวา อนุกรมเวลาการระเหย
นํ้ามีลักษณะท่ีเปลี่ยนแปลงไปเน่ืองจากสวนประกอบของ
ฤดูกาล และแตกตางกันไปตามพ้ืนท่ี 

จั ง ห วั ด ส ก ล น ค ร เ ป น จั ง ห วั ด ห น่ึ ง ใ น ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มีเน้ือท่ีประมาณ 10,553.7 
ตารางกิโลเมตร ใหญเปนอันดับ 9 ของจังหวัดในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ มีอางเก็บนํ้าชลประทานในจังหวัด
สกลนครมากกวา 200 แหง [9] นับเปนจังหวัดท่ีมีโครงการ
ชลประทานมากกวาหลายจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
และมีอางเก็บนํ้าท่ีสําคัญถึง 38 โครงการ ประชาชนสวนใหญ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ซึ่งปริมาณผลผลิตทางการเกษตร
ยอมไดรับผลกระทบจากปญหาการขาดแคลนนํ้า  สําหรับการ
ปลูกพืชทางการเกษตรหลายชนิด สวนใหญมีระยะเวลาการ
ปลูกจนกระท่ังเก็บเก่ียวผลผลิต โดยประมาณ 1 ป การศึกษา

ตัวแบบอนุกรมเวลาของการระเหยนํ้า (Evaporation) ใน
จังหวัดสกลนคร สามารถใชพยากรณการระเหยนํ้าในจังหวัด
สกลนครในระยะสั้นและระยะกลาง จะทําใหไดขอมูลสวนหน่ึง
ท่ีเปนประโยชนตอการวางแผนจัดการทรัพยากรนํ้าเพ่ือการ
เกษตรกรรมได ฉะน้ัน ผู วิจัยจึงตองการศึกษาหาตัวแบบ
อนุกรมเวลาการระเหยนํ้าแบบถาดดวยวิธีวิเคราะหอนุกรม
เวลาแบบ Box-Jenkins เพ่ือใหไดตัวแบบท่ีเหมาะสมในการ
พยากรณการระเหยนํ้าในจังหวัดสกลนครลวงหนาในระยะปาน
กลาง เพ่ือประโยชนตอการคํานวณหาปริมาณการใชนํ้าของพืช
อางอิง และการบริหารจัดสรรทรัพยากรนํ้าในทางเกษตรกรรม 

2. วิธีการวิจัย

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือสรางตัวแบบอนุกรมเวลา
ของการระเหยนํ้าแบบถาดในจังหวัดสกลนครดวยวิธีวิเคราะห
อนุกรมเวลาแบบ Box-Jenkins ซึ่งใชขอมูลการระเหยนํ้าแบบ
ถาดโดยเฉลี่ยตอเดือน ตั้งแตเดือนมกราคม พ.ศ. 2547 ถึง 
เดือนเมษายน พ.ศ. 2559 รวมท้ังสิ้น 148 คาบเวลา จาก
สํานักงานอุตุนิยมวิทยาสกลนคร โดยแบงขอมูลออกเปนสอง
สวน ไดแก ขอมูลชุดท่ี 1 คือ ขอมูลการระเหยนํ้าแบบถาดโดย
เฉลี่ย ตั้งแตเดือนมกราคม พ.ศ. 2547 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 
2558 จํานวน 138 คาบเวลา เพ่ือสรางตัวแบบอนุกรมเวลา 
ขอมูลชุดท่ี 2 คือขอมูลการระเหยนํ้าแบบถาดโดยเฉลี่ย ตั้งแต
เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2558 ถึงเดือนเมษายน พ.ศ. 2559 
จํานวน 10 คาบเวลา เพ่ือใชทดสอบความแมนยําของตัวแบบ
อนุกรมเวลาของการระเหยนํ้าแบบถาด ดวยเกณฑรากท่ีสองของ
ความคลาดเคลื่อนกําลังสองเฉลี่ย (Root Mean Squared 
Error: RMSE) ต่ําสุด

2.1 วิธีวิเคราะหอนุกรมเวลาแบบ Box-Jenkins 

กอนการสรางตัวแบบอนุกรมเวลา  ควรศึกษาลักษณะ
เบ้ืองตนของการระเหยนํ้าแบบถาดกอน เ พ่ือวิเคราะห
สวนประกอบของอนุกรมเวลา จากน้ันจึงสรางตัวแบบอนุกรม
เวลาท่ีเปนไปไดดวยวิธี วิเคราะหอนุกรมเวลาแบบ Box-
Jenkins [10] ซึ่งวิเคราะหดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ 
SPSSรายละเอียดดังน้ี 

2.1.1 การกําหนดตัวแบบ (Identification) 

การ กํ าหนดตั ว แบบ เป นการหาตั วแบบ 
( , , )ARIMA p d q หรือตัวแบบ ( , , )SARIMA P D Q ท่ีคาดวา

เหมาะสมกับอนุกรมเวลา โดยพิจารณาฟงกชันสหสัมพันธใน
ตัวเอง (ACF) และฟงกชันสหสัมพันธในตัวเองบางสวน (PACF) 
ในงานวิจัยน้ีการระเหยนํ้าแบบถาดเปนขอมูลท่ีมีฤดูกาล ผูวิจัย
จึงใชตัวแบบออโตรีเกรซซีฟอินทิเกรตเตดมูฟวิงแอเวอเรจของ
อนุกรมเวลาท่ีมีฤดูกาล (Seasonal autoregressive 
integrated moving average:) อันดับ ,P D  และ Q  เขียน
แทนดวย ตัวแบบ ( , , )SARIMA P D Q  ดังน้ี 
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( ) ( )2

1 21 1 ...
Ds s s Ps

P tB B B B Yφ φ φ− − − − − =

   ( )2

0 1 21 ...s s Qs

Q tB B B aθ θ θ θ+ − − − −      ... (1) 

เมื่อ tY  คือ ขอมูลอนุกรมเวลา ณ เวลา t

ta  คือ คาความเคลื่อน ณ เวลา t ซึ่ง ta มีการแจก

แจงแบบปรกติมีคาเฉลีย่เทากับ 0 ความแปรปรวนเทากับ 2σ
และเปนอิสระตอกัน 

2
1 21 ...s s Ps

PB B Bφ φ φ− − − −  คือ ตัวดําเนินการ

สหสมัพันธในตัวเองแบบมีฤดูกาลอันดับท่ี P
2

1 21 ...s s Qs
QB B Bθ θ θ− − − − คือ ตัวดําเนินการ

การเฉลีย่เคลื่อนท่ีแบบมีฤดูกาลอันดับท่ี Q  

0θ  คือ คาคงท่ี 

s  คือ จํานวนคาบของฤดูกาล 

B  คือ ตัวดําเนินการถอยหลัง โดยท่ี s
t t sB Y Y −=  

D  คือ จํานวนครั้งท่ีหาผลตางฤดูกาล 
สําหรับการกําหนดคาพารามิเตอรของตัวแบบ มุกดา 

แมนมินทร [10] ใหขอสังเกตวา จํานวนอันดับของแตละคาของ

พารามิเตอร มักจะไมเกิน 2 ซึ่งใชเปนแนวทางในการเลือกตัว

แบบ  เพ่ือใหไดตัวแบบท่ีดีท่ีสุด สําหรับการหาตัวแบบใหกับ

อนุกรมเวลาท่ีไมเปนอนุกรมเวลาแบบคงท่ีหรือเปนอนุกรมเวลา

ท่ีมีฤดูกาล ตองทําการหาผลตางหรือผลตางฤดูกาลกอน 

จากน้ันจึงพิจารณาสหสัมพันธในตัวเอง (หรือกราฟ ACF) และ

ฟงกชันสหสัมพันธในตัวเองบางสวน (หรือกราฟ PACF) เพ่ือ

กําหนดอันดับ P หรือ Q ตอไป 

 2.1.2 การประมาณคาพารามิเตอรในตัวแบบ 

(Parameter estimation) 

การประมาณคาพารามเิตอรในตัวแบบ จะทําได

โดยการหาคาประมาณแบบงายหรือคาประมาณท่ีไดจาการ

วิเคราะหตัวเลข (numerical analysis) สําหรับคาประมาณ

แบบงาย จะทําโดยการสรางสมการท่ีมาจากความสัมพันธ

ระหวาง kρ และพารามิเตอร โดยสมการท่ีสรางข้ึนจะมีจํานวน

พารามิเตอรท่ีตองการประมาณ สวนคาประมาณจากการ

วิเคราะหตัวเลขจะไดจากการแกสมการท่ีสรางข้ึนจากวิธีกําลัง

สองนอยท่ีสุด (Least square method) ข้ันตอนของการ

วิเคราะหตัวเลขจะตองมีการกําหนดคาประมาณเริ่มตน ซึ่งสวน

ใหญจะใชคาประมาณแบบงายเปนคาเริ่มตน เมื่อการวิเคราะห

สิ้นสุดจะไดคาประมาณสุดทายท่ีจะนําไปใชประโยชนในการ

สรางสมการพยากรณ 

2.1.3 การตรวจสอบตัวแบบ (Diagnostic 

checking) 

เมื่อประมาณคาพารามิเตอรในตัวแบบแลว 

ตองตรวจสอบทุกครั้งวา ตัวแบบท่ีกําหนดน้ันมีความเหมาะสม

จริงหรือไม ดวยการทดสอบของ Box และ Ljung หรือการ

วิเคราะหตัวแบบท่ีมีพารามิเตอรมากเกินกวาท่ีควร  (Analysis 

of overparameterized model) หากตรวจสอบพบวา ตัว

แบบน้ันเหมาะสมแลว จะใชตัวแบบน้ันพยากรณตอไป แตหาก

ตัวแบบท่ีกําหนดน้ันไมเหมาะสม ตองเริ่มไปทําข้ันตอนท่ี 2.1.1 

เพ่ือกําหนดตัวแบบใหม จนกวาจะไดตัวแบบท่ีเหมาะสม 

หากสามารถกําหนดตัวแบบท่ีเหมาะสมสําหรับ

อนุกรมเวลาใดๆ ไดมากกวาหน่ึงตัวแบบ จะพิจารณาเลือกใช

หน่ึงตัวแบบท่ีเหมาะสมจากท้ังหมด โดยพิจารณาจากคาเกณฑ

สารสนเทศเบยเซียน (Bayesian Information Criterion: BIC) 

มีคานอยท่ีสุด 

2.1.4 การพยากรณ (Forecasting) 

 ทําการพยากรณอนุกรมเวลา โดยใชตัวแบบท่ี

กําหนดและผานการตรวจสอบในข้ันตอนท่ีผานมาแลว  

2.2 การตรวจสอบความแมนยําของตัวแบบ 

การตรวจสอบความแมนหรือความคลาดเคลื่อน

ของตัวแบบท่ีใชพยากรณ  พิจารณาจากเกณฑรากท่ีสองของ

ความคลาดเคลื่อนกําลังสองเฉลี่ย (Root mean square 

error: RMSE) ดังน้ี 

( )2

1

ˆn i i

i

Y Y
RMSE

n=

−
= ∑      ... (2) 

เมื่อ iY  หมายถึง คาขอมูลท่ีแทจริง ณ เวลา i 

îY  หมายถึง คาพยากรณ ณ เวลา i 

n  หมายถึง จํานวนขอมูล 

3. ผลการวิจัย

3.1 ผลการศึกษาความเคลื่อนไหวของอนุกรมเวลา 

ผลการศึกษาความเคลื่อนไหวของอนุกรมเวลาการ

ระเหยนํ้าแบบถาดโดยเฉลี่ย ตั้งแตเดือนมกราคม พ.ศ. 2547 

ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2558 จํานวน 138 คาบเวลา ดังรูปท่ี 1 
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รูปท่ี 1 อนุกรมเวลาการระเหยนํ้าแบบถาดโดยเฉลีย่

จากรูปท่ี 1 พบวา การระเหยนํ้าแบบถาดมีลักษณะมคีา

มากในชวงเดือนเมษายนหรือพฤษภาคม ซึ่งเปนฤดูรอน และมี

คาลดนอยในรอบปในเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม แตบางรอบป 

เมื่อทดสอบทําการทดสอบแนวโนมของอนุกรมดวยสถิติ

ทดสอบที พบวา สมัประสิทธ์ิการถดถอยของการระเหยนํ้าแบบ

ถาดไมมีนัยสําคัญทางสถิติ แสดงวา ขอมูลอนุกรมเวลาการ

ระเหยนํ้าแบบถาดน้ีมีลักษณะคาเฉลี่ยคงท่ี 

เมื่อพิจารณากราฟของฟงกชันสหสัมพันธในตัวเอง 

(SACF) และฟงกชันสหสัมพันธในตัวเองบางสวน (SPACF) ของ

อนุกรมเวลาการระเหยนํ้าแบบถาด ดังรูปท่ี 2 

(ก) กราฟ SACF 

(ข) กราฟ SPACF 

รูปท่ี 2 กราฟ SACF และ SPACF ของอนุกรมเวลา 

การระเหยนํ้าแบบถาดโดยเฉลี่ย 

จากรูปท่ี 2 พบวา อนุกรมเวลาการระเหยนํ้าแบบถาดมี

สวนประกอบของฤดูกาล (Seasonal component) จากกราฟ 

SACF ท่ีมีลักษณะเคลื่อนไหวในคาบ 12 หนวยเวลา (s = 12) 

คลายกัน จึงแปลงขอมูลการระเหยนํ้าแบบถาดโดยหาผลตางท่ี

มีฤดูกาล เมื่อ 1D =   และทดสอบแนวโนมของอนุกรมท่ี

แปลงคาแลวดวยสถิติทดสอบที พบวา แนวโนมของอนุกรมไมมี

นัยสําคัญทางสถิติ น่ันคือ อนุกรมเวลาท่ีแปลงคาแลวมีคาเฉลี่ย

คงท่ี จึงพิจารณากราฟของฟงกชันสหสัมพันธในตัวเอง (SACF) 

และฟงกชันสหสัมพันธในตัวเองบางสวน (SPACF) ของอนุกรม

เวลาการระเหยนํ้าแบบถาดท่ีแปลงคาแลว ดังรูปท่ี 3 

(ก) กราฟ SACF 

(ข) กราฟ SPACF 

รูปท่ี 3 กราฟ SACF และ SPACF ของอนุกรมเวลา 

การระเหยนํ้าแบบถาดโดยเฉลี่ย เมื่อ D = 1 

จากรูปท่ี 3 กราฟของฟงกชันสหสัมพันธในตัวเอง 

(SACF) และฟงกชันสหสัมพันธในตัวเองบางสวน (SPACF) ของ

อนุกรมเวลาการระเหยนํ้าแบบถาดโดยเฉลี่ย เมื่อหาผลตาง 

1D =  มีความเหมาะสมท่ีจะกําหนดคาพารามิเตอรในตัวแบบ

ท่ีเปนไปได สามารถทําไดชัดเจนข้ึน จึงหาตัวแบบท่ีเปนไดใน

ข้ันตอนตอไปได 

3.2 ผลการสรางตัวแบบอนุกรมเวลาการระเหยน้ํา

แบบถาดโดยเฉลี่ย 

จากการวิเคราะหกราฟของฟงกชันสหสัมพันธในตัวเอง 

(SACF) และฟงกชันสหสัมพันธในตัวเองบางสวน (SPACF) ของ

อนุกรมเวลาการระเหยนํ้าแบบถาดโดยเฉลี่ยท่ีแปลงคาแลว 

ผูวิจัยใชเทคนิคการวิเคราะหตัวแบบท่ีมีพารามิเตอรมากเกิน

กวาท่ีควร (Analysis of overparameterized model) ใน

การกําหนดอันดับของ P  และ Q  ท่ีเปนไปได ดังน้ัน ตัวแบบ

อนุกรมเวลาท่ีคาดวาจะเปนไปไดท่ีมีความเหมาะสมกับขอมูล
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อนุกรมเวลาการระเหยนํ้าแบบถาด มี 5 ตัวแบบ ไดแก 

( )
12

1,1,0SARIMA  ( )
12

2,1,0SARIMA ( )
12

0,1,1SARIMA

( )
12

0,1, 2SARIMA  และ ( )
12

1,1,1SARIMA  เมื่อประมาณ

คาพารามิเตอรของ 5 ตัวแบบในครั้งแรก พบวา คาคงท่ีในตัว

แบบท้ัง 5 ตัวแบบ ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ผูวิจัยจึงประมาณ

คาพารามิเตอรใน 5 ตัวแบบขางตนใหม โดยไมมีคาคงท่ี ผลดัง

ตารางท่ี 1 

ตารางท่ี 1 คาประมาณพารามิเตอรของตัวแบบท่ีคาดวาจะ

เปนไปได 5 ตัวแบบ เมื่อไมมีคาคงท่ี 

คาประมาณ

พารามิเตอร 
ตัวแบบ SARIMA(P,1,Q)12 เมื่อไมมีคาคงท่ี 

จําแนกตามอันดับ  P  และ Q  

(p-value) (1,1,0)12 (2,1,0)12 (0,1,1)12 (0,1,2)12 (1,1,1)12 

( )

1

1 :
 
SAR

φ
-0.551 

(0.000) 

-0.771 

(0.000) 

- - -0.178 

(0.169) 

( )

2

2 :
 
SAR

φ
- -0.371 

(0.000) 

- - - 

( )

1

1 :
 
SMA

θ
- - 0.844 

(0.000) 

0.935 

(0.000) 

0.742 

(0.000) 

( )

2

2 :
 
SMA

θ
- - - -0.175 

(0.116) 

- 

จากตารางท่ี 1 พบวา ตัวแบบท่ีมีความเหมาะสมกับ

อนุกรมเวลาการระเหยนํ้าแบบถาด  ไดแก ตัวแบบ 

( )
12

1,1,0SARIMA เมื่อไมมีค าคงท่ี ,   ( )
12

2,1,0SARIMA

เมื่อไมมีคาคงท่ี และตัวแบบ ( )
12

0,1,1SARIMA เมื่อไมมี

คาคงท่ี เมื่อตรวจสอบความเหมาะสมของตัวแบบท้ังสาม โดย

การทดสอบของ Box-Ljung และพิจารณาเกณฑ BIC ต่ําสุด 

ผลดังตารางท่ี 2 

ตารางท่ี 2 ผลการทดสอบความเหมาะสมของตัวแบบดวยสถิติ 

Box-Ljung และคาเกณฑ BIC 

ตัวแบบ สถิติ Box-Ljung คาเกณฑ 

BIC คาสถิติ df. p-value 

( )
12

1,1,0SARIMA

เมื่อไมมีคาคงท่ี 

26.164 17 0.072 -1.338 

( )
12

2,1,0SARIMA

เมื่อไมมีคาคงท่ี 

26.529 16 0.047 -1.374 

( )
12

0,1,1SARIMA

เมื่อไมมีคาคงท่ี 

25.210 17 0.090 -1.447 

จากตารางท่ี 2 พบวา ตัวแบบ ( )
12

1,1,0SARIMA

เมื่อไมมีคาคงท่ี และตัวแบบ ( )
12

0,1,1SARIMA เมื่อไมมี

คาคงท่ี ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ แสดงวา ท้ังสองตัวแบบน้ันเปน

ตัวแบบท่ีมีความเหมาะสมท่ีจะใชพยากรณการระเหยนํ้าแบบ

ถาด เมื่อพิจารณาคาเกณฑ BIC แลว ท้ังสองตัวแบบก็มีคา

เกณฑ BIC ใกลเคียงกัน แตตัวแบบ ( )
12

0,1,1SARIMA เมื่อ

ไมมีคาคงท่ี มีคาเกณฑ BIC นอยกวา จึงมีความเหมาะสมท่ีจะ

ใชในการพยากรณการระเหยนํ้าแบบถาด ถึงกระน้ันก็ดี ตัว

แบบท้ังสองน้ีก็ยังเปนตัวแบบท่ีสามารถใชพยากรณการระเหย

นํ้าแบบถาดได 

3.3 ผลการพยากรณ (Forecasting) 

ผลการพยากรณการระเหยนํ้าแบบถาดโดยเฉลี่ยราย

เดือน ตั้งแตเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2558 ถึงเดือนเมษายน พ.ศ. 

2559 จํานวน 10 คาบเวลา ดวยตัวแบบ ( )
12

1,1,0SARIMA

เมื่อไมมีคาคงท่ี และตัวแบบ ( )
12

0,1,1SARIMA เมื่อไมมี

คาคงท่ี ดังตารางท่ี 3 

ตารางท่ี 3 ผลการพยากรณการระเหยนํ้าแบบถาดโดยเฉลี่ย

รายเดือนจํานวน 10 คาบเวลาตัวแบบ ( )
12

1,1,0SARIMA

เมื่อไมมีคาคงท่ี และตัวแบบ ( )
12

0,1,1SARIMA เมื่อไมมี

คาคงท่ี 

เดือน พ.ศ. 
คาจริง 

( )tY  

คาพยากรณ 

( )1t̂Y ( )2t̂Y

ก.ค. 58 3.9871 3.4487 3.7487 

ส.ค. 58 4.3693 3.7645 3.5785 

ก.ย. 58 3.7737 3.6164 3.7340 

ต.ค. 58 4.1120 4.1248 4.0389 

พ.ย. 58 3.9833 3.7755 3.9711 

ธ.ค. 58 3.7106 3.1570 3.5275 

ม.ค. 58 3.1300 3.2479 3.6242 

ก.พ.  58 4.8762 4.1502 4.3129 

มี.ค.  58 5.7526 4.7338 4.8931 

เม.ย. 58 6.3453 5.3356 5.3864 

RMSE 0.6024 0.5425 
หมายเหตุ 

( )1t̂Y  คือ คาพยากรณจาก ( )
12

1,1,0SARIMA   เมื่อไมมีคาคงที่ 

( )2t̂Y  คือ คาพยากรณจาก ( )
12

0,1,1SARIMA เมื่อไมมีคาคงที่ 
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จากการพยากรณการระเหยนํ้าโดยเฉลี่ย 10 เดือน ดัง

ตารางท่ี 3 พบวา ตัวแบบ ( )
12

0,1,1SARIMA เมื่อไมมีคาคงท่ี 

มีคารากท่ีสองของความคลาดเคลื่อนกําลังสองเฉลี่ย  (RMSE) 

ต่ําสุด ดังน้ัน ตัวแบบท่ีมีความเหมาะสมในการพยากรณการ

ระเหยนํ้าแบบถาดโดยเฉลี่ยรายเดือนในจังหวัดสกลนคร น่ันคือ 

ตัวแบบ ( )
12

0,1,1SARIMA  เมื่อไมมีคาคงท่ี  ดังรูปท่ี 4 

รูปท่ี 4 คาจริงและคาพยากรณการระเหยนํ้าแบบถาดโดยเฉลีย่

ดวยตัวแบบ ( )
12

0,1,1SARIMA เมื่อไมมคีาคงท่ี 

จากรูปท่ี 4 จะเห็นไดวา ในชวงเดือนกันยายนถึงเดือน

ธันวาคม พ.ศ. 2558 ตัวแบบ ( )
12

0,1,1SARIMA เมื่อไมมี

คาคงท่ี จะใหคาพยากรณการระเหยนํ้าแบบถาดโดยเฉลี่ยราย

เดือนใกลเคียงกับคาจริงของการระเหยนํ้าแบบถาดโดยเฉลี่ย 

สวนคาพยากรณ ณ เดือนอ่ืนๆ สวนใหญตัวแบบจะใหคา

พยากรณท่ีมีคานอยกวาคาจริง ยกเวนเดือนมกราคม พ.ศ. 

2559 ท่ีคาพยากรณมีคาสูงกวาคาจริง แตในฤดูรอน ลักษณะ

ของคาพยากรณก็มีแนวโนมเพ่ิมข้ึนสอดคลองกับคาจริงของการ

ระเหยนํ้าแบบถาดท่ีมีแนวโนมสูงมากข้ึนในฤดูรอน 

4. สรุปผลการวิจัย

การเคลื่อนไหวของการระเหยนํ้าแบบถาดโดยเฉลี่ยราย

เดือน ตั้งแตเดือนมกราคม พ.ศ. 2547 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 

2558 ในทุกๆ รอบป อนุกรมเวลาการระเหยนํ้าแบบถาดมีคา

ข้ึนๆ ลงๆ ซึ่งเปนสวนประกอบของการแปรผันตามฤดูกาล 

(Seasonal component) และไมมีลักษณะแบบคงท่ี 

(Stationary) จึงทําการแปลงขอมูลการระเหยนํ้าแบบถาดโดย

หาผลตางท่ีมีฤดูกาล ครั้งท่ี 1 ขอมูลอนุกรมเวลาจึงมีลักษณะ

แบบคงท่ี จึงพิจารณากราฟของฟงกชันสหสัมพันธในตัวเอง 

(SACF) และฟงกชันสหสัมพันธในตัวเองบางสวน (SPACF) ของ

อนุกรมเวลาการระเหยนํ้าแบบถาดท่ีแปลงคาแลว สามารถ

กําหนดตัวแบบอนุกรมเวลาท่ีมีความเหมาะสม  และตรวจสอบ

ความเหมาะสมของตัวแบบดวยสถิติ Box-Ljung กับคาเกณฑ 

BIC ต่ําสุด พบวา ตัวแบบ ( )
12

1,1,0SARIMA   เมื่อไมมี

คาคงท่ี และตัวแบบ ( )
12

0,1,1SARIMA เมื่อไมมีคาคงท่ี มี

ความเหมาะสมท่ีจะใชพยากรณการระเหยนํ้าแบบถาด  เมื่อใช

ขอมูลชุดท่ี 2 ทดสอบความเหมาะสมของตัวแบบ พบวา ตัว

แบบ ( )
12

0,1,1SARIMA  เมื่อไมมีคาคงท่ี มีคารากท่ีสองของ

ความคลาดเคลื่อนกําลังสองเฉลี่ย  (RMSE) ต่ําสุด จึงเปนตัว

แบบท่ีมีความเหมาะสมในการพยากรณการระเหยนํ้าแบบถาด

โดยเฉลี่ยรายเดือนในจังหวัดสกลนคร 

5. อภิปรายผลการวิจยั

ขอมูลการระเหยนํ้าแบบถาดโดยเฉลี่ยรายเดือนใน

จังหวัดสกลนคร เปนอนุกรมเวลาท่ีมีคาข้ึนๆ ลงๆ ในรอบปใดๆ 

คาการระเหยนํ้ามากในชวงเดือนเมษายนหรือเดือนพฤษภาคม 

ซึ่งเปนชวงฤดูรอน สอดคลองกับผลการศึกษาของพิศ คงบริรักษ 

และกฤติกา สืบศักดิ์ [8] ท่ีพบวา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมี

การระเหยสูงสุดในเดือนเมษายนและลดลงเปนลําดับในเดือน

มีนาคมและพฤษภาคม นอกจากน้ีขอมูลการะเหยนํ้ายังเปน

อนุกรมเวลาท่ีมีลักษณะไมคง ท่ี  เ น่ืองจากอิทธิพลของ

สวนประกอบของฤดูกาลคอนขางชัดเจน มีคาบฤดูกาลเทากับ 

12 เดือน สอดคลองกับตัวแบบการระเหยนํ้าของ Dabral et 

al. [3] และการศึกษาของ Dodangeh et al. [2] ท่ีพบวา การ

ระเหยนํ้าเปนอนุกรมเวลาท่ีมีฤดูกาลดวย เมื่อการแปลงขอมูล

การระเหยนํ้าแบบถาดโดยหาผลตางท่ีมีฤดูกาล ครั้งท่ี 1 จึงทํา

ใหเปนอนุกรมเวลาท่ีมีลักษณะแบบคงท่ี เชนเดียวกับตัวแบบ

ของ Dodangeh  et al. [1] และตัวแบบการคายระเหยนํ้าของ 

Moshrik et al. [2] และตัวแบบของ Dabral et al. [2] ซึ่งท้ัง

การระเหยนํ้าและการคายระเหยนํ้า ตางก็เปนสวนประกอบ

หน่ึงในวัฏจักรนํ้า ท่ีมีการเกิดข้ึนอยางเปนรอบๆ เปนวัฏจักร จึง

ยอมมีอิทธิพลของฤดูกาลเขามาเก่ียวของดวย แตตัวแบบท่ี

เหมาะสมในการพยากรณการระเหยนํ้าแบบถาดโดยเฉลี่ยราย

เดือนในจังหวัดสกลนคร น่ันคือ ตัวแบบ ( )
12

0,1,1SARIMA  

เมื่อไมมีคาคงท่ี  

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

5.5

6.0

6.5

กา
รร

ะเ
หย

น้ํา
แบ

บถ
าด

 (
มิล

ลิเ
มต

ร) คาจริงการระเหยน้ําแบบถาดโดยเฉลี่ย

คาพยากรณการระเหยน้ําแบบถาดโดยเฉลี่ย 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างชุดวัดความหนาแน่นของของเหลวอย่างง่ายโดยใช้แรงแม่เหล็กและหลักสมดุลคาน               

โดยชุดทดลองที่สร้างขึ้นประกอบด้วยแท่งแม่เหล็กถาวรสองแท่งมีความเข้มของสนามแม่เหล็ก 0.055 เวเบอร์ต่อตารางเมตร 
แหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงและคานไม้ยาว 20 เซนติเมตร ผลการน าชุดทดลองที่สร้างขึ้นไปวัดความหนาแน่นของของเหลวที่มี
อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส จ านวนสามชนิด ได้แก่ น้ า น้ ามันมะกอกและน้ ามันละหุง พบว่า มีค่าความหนาแน่นประมาณ 1,013 
917 และ 978 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ตามล าดับ ซึ่งสอดคล้องกับค่ามาตราฐานโดยมีความคลาดเคลื่อนร้อยละ 1.6 0.8  และ 
2.3 ตามล าดับ 

ค ำหลัก: ความหนาแน่นของของเหลว,  แรงแม่เหล็ก,  สมดุลคาน,  โมเมนต ์

Abstract 
The aim of this research is to invent a simple liquid density apparatus by using magnetic force and 

beam balance principle. The experimental apparatus consists of two permanent magnets, which has a 
magnetic flux density about 0.055 Wbm-2, a dc current source and the wood beam 20 cm of length. When we 
took our apparatus to measure the liquid density, which temperature is 25 C, compose of water olive oil and 
castor oil. Our results shown that three types of liquid have a density about 1,013 917 and 978 kgm-3, which 
correspond to the standard value and they have a value of standard error was 1.6 0.8 and 2.3%, respectively. 

Keywords:  Liquid Density, Magnetic Force, Beam Balance, Moment 

1. บทน า
การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ซึ่งมุ่งเน้นที่จะพัฒนา      

ผู้เรียนทั้งในด้านกระบวนการคิด การลงมือปฏิบัติ เพื่อค้นคว้า 
หาความรู้ด้วยตัวของนักศึกษาเอง  แต่ทว่าการลงมือปฏิบัตินั้น
พบว่าสถานศึกษาส่วนใหญ่ยังขาดความพร้อมด้านเครื่องมือ 
หรือชุดการทดลองที่จะน ามาใช้ในการประกอบการเรียน             
การสอน เนื่องจากเครื่องมือ/ชุดทดลองทางวิทยาศาสตร์นั้น                
มีราคาค่อนข้างแพงซึ่งสถานศึกษามีงบประมาณจ ากัดท าให้              
ไม่สามารถจัดซื้อมาใช้งานได้อย่างเพียงพอ  

การเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์นั้นจ าเป็นต้อง
อาศัยเครื่องมือ ชุดทดลองมาช่วยในการอธิบายกฏ ทฤษฎีต่างๆ  
ดังนั้นครู อาจารย์และนักวิจัยในสถาบันศึกษาต่างๆ จึงท าสร้าง
ชุดทดลองทางวิทยาศาสตร์ เช่น ชุดทดลองแรงแม่ เหล็ก
ที่กระท าต่อลวดตัวน า [1] ชุดทดลองหาค่าความเร่งเนื่องจาก
แรงโน้มถ่วงของโลกแบบประหยัดโดยวิธีตกเสรี [2]  เครื่องช่ัง
ก าลังไฟฟ้าอย่างง่าย [3]  และชุดวัดความหนาแน่นของ
ของเหลวอย่างง่าย [4] เป็นต้น  
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ทั้งนี้การวัดค่าความหนาแน่นของวัตถุนั้นสามารถ 
ท าได้หลาย วิธีที่ ง่ายที่สุดคือการน าวัตถุมาช่ังวัดมวลและ             
วัดปริมาตรแล้วน ามวลหารด้วยปริมาตร วิธีนี้ท าได้ง่ายถ้าวัตถุ
เป็นของแข็ง  แต่ถ้าหากวัตถุเป็นของเหลวก็จะมีข้อจ ากัด                    
ในเรื่องลักษณะที่ไม่คงรูปท าให้ช่ังวัดมวลได้ยากกว่า ของแข็ง  
แต่อย่างไรก้ตาม   KN Chattopadhyay [4] ได้ ใช้ไม้ เมตร                   
ในการวัดความหนาแน่นของของเหลวโดยใช้หลักสมดุลคาน 
และโมเมนต์ในการหาค่าความหนาแน่นของของเหลวได้  

ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงสนใจที่ จะหาวิธีส าหรับ ช่ังวัด             
ความหนาแน่นของของเหลวอย่างง่าย  โดยน าเอาความรู้                 
เรื่องหลักสมดุลคานและแรงแม่เหล็กมาประยุกต์ใช้ในการสร้าง
ชุดทดลองส าหรับวัดค่าความหนาแน่นของของเหลว อีกทั้งยัง
สามารถใช้เป็นชุดการทดลองประกอบการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ได้ซึ่งจะเป็นการเพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนได้มีโอกาส              
ลงมือปฏิบัติอันจะเป็นการส่งเสริมการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ 

2.วิธีการวิจัย 
2.1 แรงแม่หล็ก 

สมมติว่าประจุ q  ก าลังคลื่อนที่ในลวดตัวน าด้วย
ความเร็วลอยเลื่อน v  ในทิศทางขึ้นและตั้ งฉากกับแรง  
ที่กระท าต่อประจุ น้ันคือ  

   BF qvB   (1) 

จ านวนประจุทั้งหมดในลวดตัวน าหาได้จากการสมมติให้ n  
เป็นจ านวนประจุต่อปริมาตรของวัตถุที่น ามาท าเป็นลวดตัวน า 
ถ้าลวดตัวน าส่วนท่ีอยู่ในสนามแม่เหล็กมีพื้นที่หน้าตัดสม่ าเสมอ 
A   และยาว   แล้วประจุทั้งหมดที่อยู่ภายใต้อิทธิพลของ
สนามแม่เหล็กจะเท่ากับ nA   ดังนั้นขนาดของแรงที่กระท า
กับเส้นลวดจะเท่ากับ 

  ( )   ( )BF nA qvB nqvA B     (2) 

เมื่อ  nqv   คือความหนาแน่นของกระแส  ดังนั้นจะได้ 

F   B I B (3) 

2.2 โมเมนต์และสมดุลคาน 
โมเมนต์ของแรงหรือโมเมนต์คือผลคูณของแรงกับระยะ

ตั้งฉากจากแนวแรงถึงจุดหมุน มีหน่วยเป็นนิวตัน-เมตร (N-m)  
โมเมนต์มีสองประเภทคือโมเมนต์ทวนเข็มนาฬิกาและโมเมนต์
ตามเข็มนาฬิกา โดยโมเมนต์ทวนเข็มนาฬิกาคือผลคูณของ              
แรงกับระยะตั้งฉากจากแนวแรงถึงจุดหมุนในทิศทางทวนเข็ม
นาฬิกาและโมเมนต์ตามเข็มนาฬิกาคือผลคูณของแรงกับระยะ
ตั้งฉากจากแนวแรงถึงจุดหมุน ในทิศทางตามเข็มนาฬิกา
ดังแสดงในรูปที่ 1  ทั้งนี้ถ้ามีแรงหลายแรงกระท าต่อวัตถุแล้ว
ท าให้วัตถุนั้นอยู่ในภาวะสมดุลจะได้ว่า “ผลรวมของโมเมนต์
ทวนเข็มนาฬิกาเท่ากับผลรวมของโมเมนต์ตามเข็มนาฬิกา”  

รูปที่ 1 ส่วนประกอบของโมเมนตท์วนเข็มนาฬิกาและ              
โมเมนต์ตามเข็มนาฬิกา 

ถ้าของเหลวมีความหนาแน่น   และปริมาตร V แล้ว
จะได้น้ าหนัก W gV  ซึ่งจะได้โมเมนต์ทวนเข็มนาฬิกาเป็น 

1gVL  และโมเมนต์ตามเข็มนาฬิกา 
2I BL  ซึ่งในภาวะสมดุล

จะได้ว่าผลรวมของโมเมนต์ทวนเข็มนาฬิกาเท่ากับผลรวมของ
โมเมนต์ตามเข็มนาฬิกา  นั่นคือ 

1 2   =    gVL I BL  (3) 
ดังนั้นจะได ้

2

1

=
I BL

gVL
  (4) 

เมื่อ   คือ ความหนาแน่นของของเหลว (kgm-3) 
      g  คือ ค่าความเร่งโน้มถ่วงของโลก (ms-2) 
      V คือ ปริมาตรของของเหลว (m-3) 
      I คือ  กระแสไฟฟ้าในลวดตัวน า (A) 

คือ ความยาวของลวดตัวน าบริเวณที่มีสนามแม่เหล็ก (m) 
B  คือ สนามแม่เหล็ก (Wbm-2) 

1L  และ 2L คือระยะจากจดุหมุดถึงแรงW และ BF  (m) 
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โดยที ่ = 0.09 m 1L =
2L = 0.100 m  B =0.055 Wbm-2 

และ g  = 9.81 ms-2  ดังนั้นจะได้ 

2

1

BL

gL
  = 5.04 x 10 -4  Wbs2-m-2 

ดังนั้นสมการ (4) จึงเขียนใหมไ่ด้เป็น 

   
I

V
    (5) 

3. ผลการวิจัยและอภิปรายผล
3.1 การออกแบบและสร้างชุดวัดความหนาแน่นของ

ของเหลวด้วยแรงแม่เหล็ก 
งานวิจัยนี้ เป็นการสร้างชุดวัดความหนาแน่นของ

ของเหลวอย่างง่ายด้วยแรงแม่เหล็กและหลักสมดุลคาน เพื่อใช้
ในการหาความหนาแน่นของของเหลวชนิดต่างๆ  ซึ่งคณะผู้วิจัย
ได้ออกแบบและท าการสร้างชุดวัดความหนาแน่นของของเหลว
ด้วยแรงแม่เหล็กเป็นชุดเครื่องมือที่มีลักษณะดงัรูปที่ 2 

รูปที่ 2 ส่วนประกอบของชุดวัดความหนาแน่นของของเหลว
อย่างง่ายโดยใช้แรงแม่เหล็กและสมดุลคาน 

       ชุดวัดความหนาแน่นของของเหลวอย่างง่ายด้วยแรงแม่เหล็ก 
ประกอบด้วย  

1. แถบสเกล
2. เข็มชี้บอกสเกล

      3  ตัวปรับสมดลุคาน   
4. ภาชนะบรรจุของเหลว
5. ลวดตัวน า
6. แท่งแม่เหล็กถาวร
7. เต้าเสียบสายไฟจากแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง

รูปที่ 3 แสดงการเช่ือมต่อชุดวัดความหนาแน่นของของเหลว
อย่างง่ายด้วยแรงแม่เหล็กที่ต่อเข้ากับแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง 
Power Supply 0-24 V  เพื่อท าให้คานอยู่ในสภาวะสมดุล 

รูปที่ 3 ชุดวัดความหนาแน่นของของเหลวอย่างง่ายโดยใช้ 
แรงแม่เหล็กที่ต่อเข้ากับแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง 

3.2 ผลการวดัความหนาแน่นของน  า 
ผลการวัดความหนาแน่นของน้ าที่อุณหภูมิ 25  องศา

เซลเซียส ด้วยชุดวัดความหนาแน่นของของเหลวด้วยแรงแม่เหล็ก 
โดยท าการทดลองซ้ าจ านวน 10 ครั้ง แล้วน ามาหาค่าเฉลี่ย พบว่า 
ปริมาณกระแสไฟฟ้าจะเพิ่มขึ้นตามปริมาณน้ า โดยมีแนวโน้ม               
การเพิ่มขึ้นเป็นเส้นตรงมีความชัน 2.01 แอมแปร์ต่อลูกบาศก์
เซนติเมตร ดังแสดงในรูปที่ 4 

รูปที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้ากับปรมิาตรของน้ า 

เมื่อน ามาค านวณค่าความหนาแน่นโดยสมการ (5) แล้ว  
จะได้ค่าความหนาแน่นเท่ากับ 1,013 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 
เมื่อเปรียบเทียบกับค่าความหนาแน่นมาตรฐานของน้ า             
ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ซึ่งมีค่าประมาณ 997 กิโลกรัมต่อ
ลูกบาศก์เมตร พบว่ามีความคลาดเคลื่อนประมาณ ร้อยละ 1.6   
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3.3 ผลการวดัความหนาแน่นของน  ามันมะกอก 
รูปที่ 5 แสดงควมสัมพันธ์ระหว่างปริมาณกระแสไฟฟ้า

และปริมาตรของน้ ามันมะกอกที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส
โดยท าการทดลองซ้ าจ านวน 10 ครั้ง แล้วพบว่า ปริมาณ
กระแสไฟฟ้ามีค่าเพิ่มขึ้นตามปริมาณน้ ามันมะกอก โดยเพิ่มขึ้น
แบบเชิงเส้นมีความชัน 1.82 แอมแปร์ต่อลูกบาศก์เซนติเมตร 
เมื่อน าไปหาค่าความหนาแน่น พบว่า มีค่าความหนาแน่น
ประมาณ 917 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เมื่อเปรียบเทียบกับ
ความหนาแน่นมาตรฐานที่ อุณหภูมิ  25 องศาเซลเซียส               
(910 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) มีความคลาดเคลื่อนร้อยละ 0.8 

รูปที่ 5 ความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้ากับปรมิาตรของ
น้ ามันมะกอก 

3.4 ผลการวดัความหนาแน่นของน  ามันละหุง 
การวัดความหนาแน่นของน้ ามันละหุงจ านวน 10 ครั้ง          

ดังแสดงในรูปที่ 6 แสดงให้เห็นว่า ปริมาณกระแสไฟฟ้ามีค่า
เพิ่มขึ้น 1.94 แอมแปร์ต่อลูกบาศก์เซนติเมตร  เมื่อน าไป
ค านวณค่าความหนาแน่นของน้ ามันละหุงพบว่ามีค่าความ
หนาแน่นประมาณ 978 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรและน ามา
เปรียบเทียบกับความหนาแน่นมาตรฐานของน้ ามันละหุ่ ง
ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส (956 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)
มีค่าความคลาดเคลื่อนร้อยละ 2.3  

รูปที่ 6 ความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้ากับปรมิาตรของ
น้ ามันละหุง 

4. สรุปผลการวิจัย
ชุดทดลองวัดความหนาแน่นของของเหลวอย่างง่าย 

โดยใช้แรงแม่เหล็กและหลักสมดุลคานสามารถน าไปใช้ในการ
วัดความหนาแน่นของของเหลวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เนื่องจากผลการทดสอบโดยน าไปวัดความหนาแน่นของของน้ า 
น้ ามันมะกอกและน้ ามันละหุงแล้วปรากฏว่าผลการวัดที่ได้   
มีค่าความคลาดเคลื่อนจากค่ามาตราฐานน้อยกว่าร้อยละ 5.0  
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ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2560 ถึง เดือนกุมภาพันธ์ 2561 การนับจ านวนประชากรใช้วิธีการนับจ านวนโดยตรงและนับจาก
ภาพถ่าย โดยแบ่งลิงแสมตามเพศและวัย (วัยเด็ก วัยรุ่น และวัยผู้ใหญ่) จ าแนกประชากรลิงแสมตามที่อาศัยนอนได้ทั้งหมด 2 กลุ่ม 
ได้แก่ กลุ่มบริเวณถ้ าตะโก และ กลุ่มบริเวณโรงเรียนสุวัฒนบดี มีจ านวนประชากรรวมอย่างน้อย 874  ตัว  ลิงวัยที่พบมากสุดคือ 
ลิงแสมวัยรุ่น การศึกษาพฤติกรรมท าโดยการนั่งเฝ้าดูพฤติกรรมตั้งแต่เวลา 06.00 น - 18.00 น. พบว่าพฤติกรรมพื้นฐานประจ าวันของลิง
แสมที่พบมากที่สุด ได้แก่ พฤติกรรมการกินอาหาร พฤติกรรมระหว่างลิงกับมนุษย์ที่พบมากที่สุด คือพฤติกรรมการมีปฏิสัมพันธ์
ทางด้านอาหาร ซึ่งอาหารทั้งหมดมีทั้งอาหารตามธรรมชาติและอาหารที่มนุษย์เป็นผู้จัดหามาให้ จากข้อมูลการศึกษาพฤติกรรมนี้
แสดงให้เห็นว่าปัจจัยทางด้านอาหารมีความเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของลิงแสม จึงควรมีวิธีการควบคุมการให้อาหารแก่ลิง เพื่อ
ควบคุมปริมาณอาหารที่ลิงได้รับและพฤติกรรมการมีปฏิสัมพันธ์ทางด้านอาหารระหว่างมนุษย์กับลิง เพื่อควบคุมจ านวนประชากร
และลดปัญหาความขัดแย้งระหว่างลิงกับมนุษย์ ทั้งนี้การศึกษาประชากรและพฤติกรรมของลิงแสมอย่างต่อเนื่องสามารถใช้เป็น
แนวทางในการบริหารจัดการประชากรของลิงแสมให้อยู่ร่วมกับชุมชนอย่างมีความสุข 
ค ำหลัก: ลิงแสม, ประชากร, พฤตกิรรม, วัดถ้ าตะโก  

Abstract 
At present, the population of long-tailed macaque (Macaca fascicularis) in area of Thamtako temple, 

Thawung district, Lopburi has been increasing and causing trouble for the people. This study aims to 
investigate M. fascicularis population and behavior in Thamtako temple area during November, 2017 to 
February, 2018. The population of M. fascicularis was counted by direct count and photograph methods 
according to their sex and age (infant, juvenile, adult). Macaque groups of this study were divided according to 
their lair (place to sleep) areas into two groups: Thamtako temple group and Suwattanabordee school group. 
Two groups of M. fascicularis at least comprising of 874 individuals were recorded. The highest number of 
M. fascicularis population is juvenile macaques. Behaviors of M. fascicularis were observed during 6.00-18.00 
o’ clock. The highest frequency of behavior between macaque and macaque of M. fascicularis was feeding. 
Food-related interaction was the highest frequency of behavior between macaque and human. All foods 
were both natural and human foods. These data demonstrated that macaque behavior could be related to 
dietary resources. Therefore, food resource should be controlled in order to control population size and 
decrease human-macaque conflict. The macaque population and behavior need to be monitored and 
studied continuously for using in management of happily coexisting between macaque and community.  
Keywords: Macaca fascicularis, population, behavior, Thamtako temple       
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1. บทน้า
จังหวัดลพบุรีเป็นจังหวัดหนึ่งในประเทศไทยที่พบลิง

แสมอาศัยอยู่ร่วมกันกับมนุษย์ จากการลงพื้นที่เพื่อการบริการ
วิชาการสู่ชุมชนของสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ณ วัดถ้ าตะโก ต าบล
เขาสมอคอน อ าเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  ได้ร่วมประชุมกับ
ชุมชนและรับทราบปัญหาความเดือดร้อนที่เกิดจากลิงแสมใน
พื้นที่เขตที่พักอาศัยบริเวณวัดถ้ าตะโก  

ความขัดแย้งระหว่างสัตว์ป่ากับมนุษย์ (Human 
wildlife conflict) เริ่มพบมากขึ้นในปัจจุบันนี้  โดยเฉพาะ
ปัญหาความขัดแย้งระหว่างลิงกับมนุษย์ที่อาศัยอยู่ในชุมชน
เมืองและชนบท ซึ่งพบอยู่ได้ในหลายประเทศ เช่น ฮ่องกง 
อินเดีย มาเลเซีย อินโดนีเซีย เป็นต้น ในส่วนของประเทศไทยก็
พบปัญหาความขัดแย้งดังกล่าวที่พื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
เพชรบุรี ราชบุรี และลพบุรี การเพิ่มจ านวนประชากรของสัตว์
ป่าส่งผลกระทบ ก่อปัญหาต่อการด าเนินวิถีชีวิตของประชาชน
แตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ ลิงในประเทศไทยที่พบว่ามีปัญหา
ความขัดแย้งระหว่างลิงกับมนุษย์ ส่วนมากเป็นลิงแสม และลิง
กัง องค์การ IUCN ได้จัดลิงแสมอยู่ในกลุ่มสัตว์ที่เรียกว่า 100 
Worst alien invasive species และตามพระราชบัญญั ติ
สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2553 ได้จัดลิงแสงอยู่ในกลุ่ม
สัตว์ป่าคุ้มครอง [1] 

 การส ารวจประชากรลิงส่วนใหญ่เป็นการส ารวจในป่า
ตามธรรมชาติ  ส่วนการศึกษาในเขตเมืองนั้นมีอยู่น้อย มี
การศึกษาใน Kowloon Hills ประเทศฮ่องกง ที่มีข้อขัดแย้ง
ระหว่างมนุษย์กับลิงที่ดุร้าย ประชาชนหลายกลุ่มไม่พอใจ
เกี่ยวกับปัญหาความดุร้ายของลิง ทางกลุ่มนักอนุรักษ์ได้ตอบโต้
การแก้ปัญหาของรัฐบาลโดยให้ใช้วิธีการที่ไม่ท าอันตรายกับลิง  
จึงได้มีการศึกษาการเคลื่อนไหวของประชากรลิงใน Kowloon 
Hills ในช่วงปี  พ.ศ. 2535 - 2536  โดยวิธีการนับจ านวน
ประชากรลิงด้วยการนับตัวโดยตรง และการระบุด้วยการ
ถ่ายภาพ [2] ซึ่งการศึกษาจ านวนประชากรลิงในเขตเมืองนี้เป็น
การนับโดยตรงที่ถึงแม้ว่าเป็นวิธีที่ไม่นิยมในการศึกษาจ านวน
ประชากรสัตว์ป่าเพราะต้องใช้เงิน แรงงานมนุษย์ รวมทั้ง
เสียเวลาในการศึกษา แต่การนับประชากรโดยตรงถือว่าเป็นวิธี
ที่เหมาะสมกับการศึกษาในเขตชุมชนเมือง นอกจากนี้ในการ
ส ารวจจ านวนประชากรแยกตามเพศและกลุ่มอายุ สามารถใช้
อธิบายโครงสร้างและการเปลี่ยนแปลงของกลุ่มประชากรที่เกิด
จากการเกิด การตาย และการย้ายถิ่น รวมทั้งการคาดคะเน
จ านวนประชากรในอนาคต  

สืบเนื่องจากสาขาวิชาชีววิทยามีองค์ความรู้ที่ได้จาก 
“โครงการศึกษาวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของลิงร่วมกับชุมชนในเขต
เมืองเก่าลพบุรี” โดยศึกษาวิถีชีวิต ประชากร และระบบสังคม
ของลิงที่อาศัยในเขตชุมชนเมืองเก่า จึงสนใจศึกษาจ านวน

ประชากรและพฤติกรรมของลิงแสมที่อาศัยบริเวณวัดถ้ าตะโก 
ต าบลเขาสมอคอน อ าเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  ซึ่งจากข้อมูล
พื้นฐานของจ านวนประชากรและพฤติกรรมที่ได้นี้สามารถ
น าไปใช้ในการจัดการและการศึกษาต่อไปในอนาคต เช่น การ
ควบคุมจ านวนประชากร เป็นต้น 

2. วิธีด้าเนินการวิจัย
2.1 พื นที่ศึกษา 
การศึกษาประชากรและพฤติกรรมของลิงแสมศึกษา

ในบริเวณวัดถ้ าตะโก (14.912306, 100.496312) (ภาพที่ 1 
และ 2) ที่เป็นชุมชนวัดถ้ าตะโก และโรงเรียนสุวัฒนบดี ซึ่งมี
พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นคอนกรีต มีอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กอยู่
ติดกับเขตเขาสมอคอน  

2.2 การศึกษาประชากรลิงแสม 
การนับจ านวนประชากรลิ งแสมใช้วิธีการนั บ

ประชากร 2 วิธี โดยใช้วิธีศึกษาตาม จารุวี และคณะ [3] 
1) การนับจ านวนลิงแสมโดยการถ่ายภาพ ถ่ายภาพ

ลิงแสมในพื้นที่ที่ศึกษาพร้อมกันทุกจุดในช่วงที่ลิงแสมพักผ่อน
และรวมกลุ่มกันมากที่สุด (เวลา 7.00 น. และ 17.00 น.) 
โดยใช้การถ่ายรูปแบบพาโนรามา และเก็บข้อมูลภาพถ่ายลงใน
คอมพิวเตอร์ จากนั้นน าภาพถ่ายมาขยายและตัดภาพให้
ต่อเนื่องกันโดยใช้โปรแกรม Adobe Photoshop 7.0 แล้วนับ
ลิงแสมในรูปภาพ โดยนับแยกตามเพศและช่วงอายุ 3 ช่วง 
ได้แก่ ลิงวัยเด็ก ลิงวัยรุ่น และลิงวัยผู้ใหญ่  

2) การนับจ านวนลิงแสมโดยตรง ในแต่ละพื้นที่
ศึกษาจะเริ่มนับหลังการถ่ายภาพลิงแสมโดยตรง ประมาณ 
15 นาที (07:15 น. และ 17:15 น.) โดยผู้นับจะนับลิงแสม
ในพื้นที่ของจุดต าแหน่งที่ได้ระบุ โดยการนับประชากรลิงแสม
จากซ้ายไปขวาแล้วน าจ านวนประชากรลิงแสมที่นับได้มา
รวมกันหาค่าเฉลี่ยเป็นค่าจ านวนลิงแสม 

2.3 การศึกษาพฤติกรรมลิงแสม 
การศึกษาพฤติกรรมของลิงแสม จะแบ่งออกเป็น 

2 รูปแบบดังนี้ 
1) พฤติกรรมพื ้นฐานระหว่างลิงแสมกับลิงแสม

ประกอบด้วย 9 พฤติกรรม [4] ได้แก่ 
- พฤติกรรมการกิน (feeding) 
- พฤติกรรมการพักผ่อน (inactive) 
- พฤติกรรมการเล่น (playing) 
- พฤติกรรมการท าความสะอาดร่างกาย (grooming) 
- พฤติกรรมไม่เป็นมิตร (agonistic) 
- พฤติกรรมทางเพศ (sexual) 
- พฤติกรรมการเคลื่อนที่ (moving) 
- พฤติกรรมการขับถ่าย (defecation) 
- พฤติกรรมการดูแลลูก (maternal care) 
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2) พฤติกรรมพื ้นฐานระหว่างลิงแสมกับมนุษย์
ประกอบด้วย 5 พฤติกรรม ได้แก่ 
- การมีปฏิสัมพันธ์ทางด้านอาหาร (food-related 
interaction) 
- การขัดแย้ง (conflicting) 
- พฤติกรรมการก้าวร้าว (aggression) 
- การเปล่งเสียง (vocalization) 
- การมีปฏิกิริยาแบบกลางไม่ส่งผลกระทบต่อกัน 
(neutral) 

ก ารสั ง เก ต พ ฤติ ก ร รม แ บ บ ส่ อ งก ราด  (scan 
sampling method) [5] หมายถึงการสังเกตพฤติกรรมสัตว์ทั้ง
กลุ่มในช่วงเวลาหนึ่ง ซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่จะบ่งบอกพฤติกรรม
สัตว์ทั้งกลุ่มในขณะนั้น โดยมีขั้นตอนคือ การสังเกตพฤติกรรม
ลิงแสมโดยการบันทึกภาพ  ถ่ายวิดีโอและจดบันทึกในพื้นที่ที่
ก าหนดในช่วงเวลา 06.00 น. ถึง 18.00 น. รวมเป็นเวลา 12 
ชั่วโมง โดยแต่ละชั่วโมงจะบันทึกพฤติกรรมครั ้งละ 15 
นาที โดยศึกษาจากประชากรลิงจ านวน 15 ตัวต่อครั ้งใน
การสังเกตพฤติกรรมจะสังเกตไปตามต าแหน่งที่ลิงแสมอยู่จาก
ซ้ายไปขวาและด้านหน้าไปด้านหลังเสมอ 

ภาพที่ 1 บริเวณที่ศึกษาด้านวัดถ้ าตะโก 

ภาพที่ 2 บริเวณที่ศึกษาด้านโรงเรียนสุวัฒนบด ี

3. ผลการวิจัย
3.1 จ้านวนประชากรลิงแสม 
 จากการนับจ านวนประชากรลิงแสมใช้วิธีการนับ 2 

วิธี คือ การนับลิงแสมโดยการถ่ายภาพ และการนับจ านวนลิง
แสมโดยตรง ระหว่างเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2560 ถึง เดือน
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 สามารถจ าแนกประชากรลิงแสมตามที่
อาศัยนอนได้ทั้งหมด 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มบริเวณถ้ าตะโก และ 
กลุ่มบริเวณโรงเรียนสุวัฒนบดี  พบจ านวนประชากรลิงแสม
อาศัยการกระจายแบบกลุ่ม มีจ านวนรวมอย่างน้อยเท่ากับ 874  
ตัว และในการส ารวจประชากรลิงแสมสามารถแบ่งวัยของลิง
แสมได้ วัยเด็กตั้งแต่ลูกลิงแสมเกิดใหม่จนถึงอายุประมาณ 1 ปี 
เกาะอยู่ติดตัวแม่หรือด้วยการอุ้ม ถูกดูแลอย่างใกล้ชิดจากแม่ลิง 
สีขนสีด าเข้มกว่าลิงวัยอื่น ๆ วัยรุ่น ช่วงอายุ 1-3 ปี หย่านมแล้ว 
ไม่ได้ถูกดูแลอย่างใกล้ชิดจากแม่ลิง ขนาดตัวเล็กกว่าลิงโตเต็ม
วัย อวัยวะเพศมีขนาดเล็ก ไม่เด่นชัด และวัยผู้ใหญ่ ร่างกายมี 
กล้ามเนื้อเด่นชัด ฟันเขี้ยวใหญ่และยาว อวัยวะเพศมีขนาดใหญ่
เห็นเด่นชัด โดยประชากรลิงแสมแยกตามเพศและวัย ดังแสดง
ในตารางที่ 1 และ 2 

ตารางที่ 1 จ านวนประชากรลิงแสมแยกตามเพศ 

กลุ่มลิง จ านวนประชากร (Mean  SD) 
เพศผู ้ เพศเมีย ไม่ทราบเพศ 

ถ้ าตะโก 109.4  2.5 344.4  3.5 126.2  9.0 
สวุัฒนบดี  73  9.6 119  11.1 102  6.5 

รวมเฉลี่ย 182.4 463.4 228.2 

ตารางที่ 2 จ านวนประชากรลิงแสมแยกตามวัย 

กลุ่มลิง จ านวนประชากร (Mean  SD) 
วัยเด็ก วัยรุ่น วัยผู้ใหญ ่

ถ้ าตะโก 89.4  1.9 253.6  10.5 237  11.1 
สวุัฒนบดี  32.6  2.8 140  3.5 121.4  7.4 

รวมเฉลี่ย 122.0 393.6 358.4 

3.2 พฤติกรรมพื นฐานระหว่างวันของลิงแสมกับลิงแสม 
จากการศึกษาพฤติกรรมพื้นฐานระหว่างลิงแสมกับลิง

แสมพบว่าพฤติกรรมพื้นฐานที่ลิงแสมแสดงออกมากที่สุดนั้น 
ได้แก่ พฤติกรรมการกินอาหาร พฤติกรรมการเคลื่อนที่โดยส่วน
ใหญ่ เป็นการเคลื่อนที่เพื่อหาอาหาร ในการเคลื่อนที่ของลิงมี
ทั้งการเคลื่อนที่ด้วยการเดินบนพื้นกับการห้อยโหนสายไฟ 
พฤติกรรมการเล่นพบในกลุ่มลิงแสมวัยรุ่นของทุก ๆ บริเวณ 
เช่น การลงเล่นน้ า ว่ายน้ า และกระโดดน้ า การเล่นหางตัวเอง 
การเล่นเพียงล าพังตัวเดียว การเล่นสิ่งของหรือวัตถุต่าง  ๆ 
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การวิ่งไล่ การปล้ ากันหรือกอดรัดกัน หรืออื่น ๆ ระหว่างลิง 
2 ตัวขึ้นไป พฤติกรรมการการท าความสะอาดร่างกาย และ
พฤติกรรมการพักผ่อนจะพบมากในกลุ่มลิงวัยผู้ใหญ่ พฤติกรรม
ไม่เป็นมิตรหรือการต่อสู้กันจะพบมากในการต่อสู้เพื่อแย่ง
อาหาร พฤติกรรมการขับถ่ายจะพบมากช่วงเช้าและช่วงเย็น 
พฤติกรรมการดูแลลูกพบในลิงเพศเมียที่มีลูกยังไม่เกิน 1 ปี 
และพฤติกรรมทางเพศของลิงแสมพบน้อยที่สุด จะพบในกลุ่ม
ลิงวัยผู้ใหญ่และลิงวัยรุ่นที่ใกล้เข้าสู่วัยผู้ใหญ่ (ภาพที่ 3) 

ภาพที่ 3 ความถี่ของพฤติกรรมพื้นฐานประจ าวันของลิงแสม 
กับลิงแสม 

3.3 พฤติกรรมพื นฐานระหว่างวันของลิงแสมกับมนุษย ์
การศึกษาพฤติกรรมระหว่างลิงแสมกับมนุษย์มี 5 

พฤติกรรมนั้น พฤติกรรมที่พบมากที่สุด ได้แก่พฤติกรรมการมี
ปฏิสัมพันธ์ทางด้านอาหาร โดยพฤติกรรมดังกล่าวพบมากที่สุด 
พฤติกรรมที่พบรองลงมาพฤติกรรมการก้าวร้าว เมื่อเกิด
พฤติกรรมการก้าวร้าวมักจะมีการเปล่งเสียงร่วมหรือการเปล่ง
เสียงเมื่อมีประชาชนน าอาหารมาให้ และพฤติกรรมการมี
ปฏิกิริยาแบบกลางไม่ส่งผลกระทบต่อกันพบน้อยที่สุด (ภาพที่ 
4) อย่างไรก็ตามพฤติกรรมระหว่างมนุษย์กับลิงแสม จะเกิดขึ้น
มากน้อยขึ้นอยู่กับประชาชนที่เข้ามาในบริเวณพื้นที่อาศัยของ
ลิงแสม  

ภาพที่ 4 ความถี่ของพฤติกรรมพื้นฐานประจ าวันของลิงแสม 
กับมนุษย ์

4. อภิปรายผลการวิจัย
จ านวนประชากรลิงแสมในแต่ละกลุ่มที่ได้จากการ

ส ารวจในครั้งนี้  มีขนาดประชากร มากกว่า 100 ตัว ทั้งกลุ่ม
บริเวณถ้ าตะโก (อย่างน้อย 580 ตัว) และบริเวณโรงเรียนสุวัฒ
นบดี (อย่างน้อย 294 ตัว) ซึ่งสอดคล้องกับรายงานการส ารวจ
ประชากรลิงแสมที่ผ่าน ๆ มา พบมีขนาดประชากรลิงแสมใน
หนึ่งกลุ่มมากกว่า 70 ตัว [6] และมากกว่า 100 ตัว [7] 

พฤติกรรมพื้นฐานประจ าวันของลิงแสมที่พบมากที่สุด 
ได้แก่ พฤติกรรมการกินอาหาร ซึ่งอาหารที่ลิงแสมได้รับมีทั้ง
อาหารตามธรรมชาติ และอาหารที่มนุษย์เป็นผู้จัดหามาให้
ส าหรับอาหารที่มนุษย์เป็นผู้จัดหามาให้ ไม่ได้มีความสัมพันธ์
ทางระบบห่วงโซ่อาหารตามระบบนิเวศ ทั้งลิงและมนุษย์ต่างก็
อยู่ในระดับผู้บริโภคเท่ากัน การที่มีปัจจัยอาหารที่มีอย่างไม่
จ ากัดส่งผลให้มีการเพิ่มจ านวนประชากร รวมทั้งการที่กลุ่มลิง
ต้องพึ่งหาอาหารจากมนุษย์สอดคล้องกับพฤติกรรมกับมนุษย์ที่
มีมาก ได้แก่ การมีปฏิสัมพันธ์ทางด้านอาหาร อันส่งผลต่อการ
เกิ ดความขั ดแย้ งได้ ม ากขึ้ น ระหว่ างลิ งกับมนุ ษย์  เมื่ อ
เปรียบเทียบกับรายงานการวิจัยของ Perveen และคณะ [8] 
เรื่องการศึกษาปฏิสัมพันธ์ของพฤติกรรมลิงแสมและมนุษย์ใน
สวนพฤกษศาสตร์ปีนัง ประเทศมาเลเซีย พบว่าพฤติกรรม
พื้นฐานระหว่างลิงแสมกับมนุษย์ในสวนพฤกษศาสตร์ปีนังมี
ความสอดคล้องกับพฤติกรรมพื้นฐานระหว่างลิงแสมกับมนุษย์
บริเวณวัดถ้ าตะโก โดยพฤติกรรมที่พบมากสุดคือ พฤติกรรม
การมีปฏิสัมพันธ์ทางด้านอาหาร อาจเนื่องจากลิงแสมนั้นต้อง
พึ่งพาอาศัยการให้อาหารจากมนุษย์ หรือแหล่งอาหารตาม
ธรรมชาติมีน้อยไม่เพียงพอต่อประชากรลิงแสมที่มีจ านวน
เพิ่มขึ้น 

อย่างไรก็ตามผลการศึกษาครั้งนี้แตกต่างจากรายงาน
การศึกษาพฤติกรรมของลิงแสมโดย Zain และคณะ [9]  และ
รายงานของ Hambali และคณะ [10] ที่พบว่า พฤติกรรมที่พบ
มากสุดคือพฤติกรรมการเคลื่อนที่ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากลิง
แสมวัดถ้ าตะโกอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ได้มาซึ่งอาหารที่ง่ายกว่า
จึงไม่จ าเป็นต้องมีการเคลื่อนที่เพ่ือการหาอาหาร 

5. สรุปผลการวิจัย
การส ารวจประชากรลิงแสมบริเวณวัดถ้ าตะโก มี

จ านวนอย่างน้อย 874  ตัว  มีการกระจายตัวของประชากร
เป็นแบบกลุ่มทั้ง 2 กลุ่ม  
       พฤติกรรมพื้นฐานประจ าวันของลิงแสมที่พบมากที่สุด 
ได้แก่ พฤติกรรมการกินอาหาร ซึ่งอาหารทั้งหมดมีทั้งอาหาร
ตามธรรมชาติ และอาหารทีม่นุษย์เป็นผู้จัดหามาให้ลิงแสม การ
ที่ กลุ่ มลิ งต้องพึ่ งพาอาหารจากมนุษย์นั้ นสอดคล้องกับ
พฤติกรรมระหว่างลิงกับมนุษย์ที่พบมากที่สุด ได้แก่ การมี
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ปฏิสัมพันธ์ทางด้านอาหาร อันส่งผลต่อการเกิดความขัดแย้งได้
มากขึ้นระหว่างลิงกับมนุษย ์

แนวทางการจัดการปัญหาความขัดแย้งระหว่างลิงกับ
มนุษย ์มี 3 มิติ คือ (1) มิติด้านสิ่งแวดล้อม เป็นการปรับเปลี่ยน
สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์และสัตว์มีปฏิสัมพันธ์ (2) มิติด้านลิง เป็น
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของลิง และ (3) มิติด้านมนุษย์ เป็น
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและทัศนคติของมนุษย์ที่มีต่อลิง การ
ควบคุมการให้อาหารแก่ลิง ไม่ว่าเป็นแบบมาตรการการให้
อาหารเฉพาะจุดที่ก าหนด เพื่อควบคุมปริมาณอาหารที่ลิงได้รับ
และพฤติกรรมการมีปฏิสัมพันธ์ทางด้านอาหารระหว่างมนุษย์
กับลิงลง เพื่อลดจ านวนประชากรและลดปัญหาความขัดแย้ง
ระหว่างลิงกับมนุษย์ลง 

6. กิตติกรรมประกาศ
คณะผู้วิจัยขอขอบพระคุณ พระครูโมฎีทาอนุชาติ   

อภิชาโต เจ้าอาวาสวัดถ้ าตะโก อาจารย์นันทิยา นิลลออ 
ผู้อ านวยการโรงเรียนสุวัฒนบดี ผศ.ดร.น.สพ.พรชัย สัณฐิติเสรี 
ดร.สพ.ญ.ทองยวน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ส าหรับข้อมูล
แนะน าที่เป็นประโยชน์ต่อการวิจัย รวมทั้งคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ที่สนับสนุน
งบประมาณโครงการบริการวิชาการ ประจ าปี 2561 
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ความหลากหลายทางชีวภาพและการใช้ประโยชน์จากเห็ดราขนาดใหญ่ในป่าชุมชนบ้านอ่างศิลา 
อําเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว 

Biodiversity and Utilization of Macro-fungi in Angsila Community Forest 
Khok Sung District, Sakaeo Province. 

เทวฤทธิ์ สองเมือง1* และ เทียมหทัย ชูพันธ์2 
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บทคัดย่อ 
การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพและการใช้ประโยชน์จากเห็ดราขนาดใหญ่ ในป่าชุมชนบ้านอ่างศิลา อําเภอโคกสูง 

จังหวัดสระแก้ว มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความหลากชนิด การจัดจําแนกและการใช้ประโยชน์จากเห็ดราขนาดใหญ่ ทําการศึกษา
ระหว่างเดือนตุลาคม 2558 – เดือนกันยายน 2559 พบเห็ดราขนาดใหญ่จํานวน 105 ชนิด โดยสามารถจัดจําแนกได้ 2 ไฟลัม คือ 
ไฟลัม Ascomycota จํานวน 4 วงศ์ 6 สกุล 12 ชนิด และ ไฟลัม Basidiomycota จํานวน 19 วงศ์ 43 สกุล 93 ชนิด เห็ดราขนาด
ใหญ่ท่ีทําการสํารวจพบมีรูปแบบการดํารงชีวิต 4 กลุ่ม คือ กลุ่มเห็ดผู้ย่อยสลาย หรือเห็ดแซบโปรไฟต์ จํานวน 82 ชนิด กลุ่มเห็ด 
ซิมไบโอติก จํานวน 17 ชนิด เห็ดท่ีมีความสัมพันธ์กับปลวก 5 ชนิด และกลุ่มเห็ดปรสิต จํานวน 3 ชนิด ท้ังน้ี เห็ดท่ีสามารถ
รับประทานได้มีจํานวน 42 ชนิด เช่น เห็ดปลวกไฟ (Termitomyces aurantiacus (Heim.) Heim.) เห็ดปลวกจิก 
(Termitomyces clypeatus Heim.) เห็ดผึ้งอีตั้น (Tylopius sp.) เป็นต้น เห็ดท่ีรับประทานไม่ได้ 63 ชนิด เช่น เห็ดกระโดงครีบ
เขียว (Chlorophyllum molybdites (Meyer ex Fr.) Massee.) เห็ดข้ีวัว (Copelandia cyanescens (Berk. & Broom.) 
Singer.) เห็ดรังผึ้งขาว (Polyporus retriugis (Bres.) Ryvarden.) เป็นต้น นอกจากน้ี เห็ดบางชนิดยังมีสรรพคุณเป็นยาสมุนไพร 
เช่น เห็ดหลินจือ (Ganoderma Iucidum (Ley. ex Fr.) Kar.) เห็ดหูหนูช้าง (Auricularia polytricha (Mont.) Sacc.) เห็ดดัน
หมี (Daldinia concentrica (Bolt. ex Fr.) Ces.et de Not.) และเห็ดรังนก (Cyathus striatus (Huds.) Willd. & Pers.) 
เป็นต้น จํานวนชนิดของเห็ดราขนาดใหญ่ท่ีสํารวจพบ ไม่มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันกับปริมาณนํ้าฝนรายเดือน แต่ถ้า
ความช้ืนสัมพัทธ์สูง แนวโน้มท่ีจะพบชนิดของเห็ดราขนาดใหญ่จะมากข้ึนด้วย 
คําหลัก: ความหลากชนิด, การใช้ประโยชน์, ป่าชุมชนบ้านอ่างศิลา, เห็ดราขนาดใหญ่ 

Abstract 
Biodiversity study and utilization of macro-fungi Ban Angsila, Khok Sung District, Sakaeo Province was 

purposed to study the species diversity, classification and utilization of macro-fungi. The study was conducted 
between October 2015 and September 2016. There were 105 species, which were divided into 2 phylums, 
i.e., Ascomycota; includings 4 families 6 genera 12 species, and Basidiomycota; includings, 19 families
43 genera 93 species. There are 4 types of mushrooms, consist of 82 species of saprophyte mushrooms, 
17 species of symbiotic mushrooms, 5 species which related to termites and 3 species of parasitic mushroom. 
There are 42 species of edible mushroom such as Termitomyces aurantiacus (Heim.) Heim., Termitomyces 
clypeatus Heim., Tylopius sp. and 63 species of toxic mushroom such as Chlorophyllum molybdites (Meyer 
ex Fr.) Massee., Copelandia cyanescens (Berk. & Broom.) Singer., (Polyporus retriugis (Bres.) Ryvarden.) etc. 
Some species of mushrooms also have a potential to be medicine such as Ganoderma Iucidum (Ley. ex Fr.) 
Kar., Auricularia polytricha (Mont.) Sacc., Daldinia concentrica (Bolt. ex Fr.) Ces.et de Not. and Cyathus 
striatus (Huds.) Willd. & Pers. 

การประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสกลนคร ครั้งที ่1

17 – 19 พฤษภาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

C-29



The number of macro-fungi species did not relate to monthly rainfall, however the species number can be 
greater when relative humidity is high.  
Keywords: Diversity, Utilization, Ban Angsila Community Forest, Macro-fungi
 
1. บทนํา 

ประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในสังคมชนบทมักจะมีการพ่ึงพา
อาศัยป่าชุมชน (Community forest) เป็นแหล่งอาหาร ท่ีอยู่
อาศัย ใช้เป็นยารักษาโรคและนํามาผลิตเครื่องนุ่งห่มต่างๆ ซึ่ง
ท้ังหมดน้ีล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัยหลักท่ีมีความสําคัญต่อการ
ดํารงชีวิตของมนุษย์ท้ังสิ้น ท้ังน้ี ประชาชนยังได้ประโยชน์จาก
ผืนป่าในทางอ้อม อาทิ ได้นํ้า ออกซิเจน ร่มเงาสําหรับแหล่ง
พักผ่อนหย่อนใจ และยังเป็นแหล่งสร้างรายได้ให้กับคนใน
ชุมชนโดยการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพมา
โดยตลอด 

ป่าชุมชน เ ป็นการจัดการป่าไม้ ท่ีจัดตั้ ง ข้ึนเ พ่ือ
จุดประสงค์หลัก คือ ให้มีการจัดการป่าไม้และให้ประชาชน
ได้รับประโยชน์จากป่า โดยไม่บุกรุกป่า นอกจากน้ียังเป็นการ
ช่วยเจ้าหน้าท่ีของภาครัฐในการปกป้องป่า เพ่ือความสมดุลของ
ระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพน่ันเอง ป่าชุมชน 
จึงเป็นทางเลือกในการจัดการทรัพยากรป่าไม้และเป็นเครื่องมือ
ในการแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนในชนบทได้เป็น
อย่างดี (สุรินทร์ อ้นพรม : 2554) 

ป่าชุมชนบ้านอ่างศิลา ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนท่ีอําเภอโคกสูง 
จังหวัดสระแก้ว เป็นป่าชุมชน ท่ีมีเน้ือท่ี 2,827 ไร่ 33 ตารางวา 
สภาพท่ัวไปเป็นพ้ืนท่ีราบ ดินร่วนปนทราย สภาพป่าเป็นป่าเต็ง
รังท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ มีพรรณไม้เด่น เช่น ประดู่ ยางเหียง
และยางพลวง เป็นต้น (กรมป่าไม้ : 2558) ซึ่งชาวบ้านได้มีการ
ใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพภายในป่าชุมชน 
โดยเฉพาะความหลากหลายของพืชอาหาร สัตว์ และเห็ด    ซึ่ง
เห็ดราขนาดใหญ่จัดเป็นสิ่งมี ชีวิตในอาณาจักรฟังไจและ
สามารถมองเห็นดอกเห็ดได้ด้วยตาเปล่า โดยประชาชนได้
ประโยชน์จากเห็ดมาบริโภคเป็นอาหาร และท่ีสําคัญเห็ดหลาย
ชนิดมีคุณค่าทางสมุนไพรท่ีใช้เป็นยารักษาโรคได้หลายชนิด 
อย่างไรก็ตาม ความนิยมเก็บเห็ดมารับประทานเพ่ือเป็นอาหาร
และสมุนไพรน้ัน หากประชาชนขาดความรู้ และขาดความ
เช่ียวชาญในการเก็บเห็ดชนิดต่างๆ มารับประทานแล้ว เห็ดท่ีมี
พิษอาจจะเสี่ยงต่อการทําให้เสียชีวิตได้  

ในปัจจุ บันการรับประทานเห็ดเ พ่ือสุขภาพได้มี
แนวโน้มเพ่ิมมากข้ึน จึงทําให้มีการเก็บเห็ดเพ่ือนํามาจําหน่าย
ในเชิงการค้าปริมาณมากข้ึนตามไปด้วย ด้วยเหตุน้ีจึงส่งผลให้
ปริมาณของเห็ดราขนาดใหญ่มีแนวโน้มลดจํานวนลงอย่าง
รวดเร็ว ดังน้ัน ผู้ วิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาความ
หลากหลายทางชีวภาพ 

และการใช้ประโยชน์ของเห็ดราขนาดใหญ่ในเขตพ้ืนท่ีป่าชุมชน 
บ้านอ่างศิลา เพ่ือจัดทําเอกสารความหลากหลายทางชีวภาพ
ของเห็ดราขนาดใหญ่ ตลอดจนหาแนวทางในการอนุรักษ์เห็ด
เพ่ือให้มีเห็ดไว้ใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ของประชาชนในชุมชน
อย่างยั่งยืน 
 
2. วิธีการศึกษา 

สํารวจและเก็บตัวอย่างเห็ดราขนาดใหญ่ในเขตพ้ืนท่ีป่า
ชุมชนบ้านอ่างศิลา อําเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว โดยทําการ
สํารวจในเส้นทางท่ีกําหนดข้ึนด้วยวิธีการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive sampling) ซึ่งมีระยะทางท้ังหมด 10.55 
กิโลเมตร (รูปท่ี 1) 

ทําการเก็บตัวอย่างเห็ดราขนาดใหญ่ ท้ัง 3 ฤดูกาล คือ 
ฤดูฝน ฤดูหนาว และฤดูร้อน โดยมองหาดอกเห็ดบนพ้ืนดิน 
เปลือกไม้ท่ียังมีชีวิต ขอนไม้ ใบไม้ ก่ิงไม้ ผลไม้ท่ีร่วงหล่น และ
มูลสัตว์ จากน้ันบันทึกภาพด้วยกล้องถ่ายรูป บันทึกข้อมูลทาง
นิเวศวิทยา เช่น ความช้ืน อุณหภูมิ และค่าความเป็นกรด-ด่าง 
(pH) บันทึกลักษณะสําคัญทางสัณฐานวิทยาของเห็ดราขนาด
ใหญ่ท่ีมองเห็นด้วยตาเปล่า เช่น ครีบ หมวกเห็ด ลักษณะใต้
หมวก ผิวของหมวก ขอบหมวกและก้าน เป็นต้น และทําการ
บันทึกถ่ินท่ีอยู่อาศัยและชนิดของพรรณไม้ท่ีเห็ดเจริญเติบโต 
ตามวิธีของหนูเดือน เมืองแสน (2556) 

เก็บตัวอย่างเห็ดอย่างน้อย 4-5 ดอก โดยห่อด้วย
กระดาษหนังสือพิมพ์หรือใส่ถุงเก็บตัวอย่าง เพ่ือนํามาจัด
จําแนกชนิดของเห็ด โดยศึกษาจากลักษณะรูปร่าง โครงสร้าง
ต่างๆ ของดอกเห็ด ขนาด กลิ่น สี ถ่ินอาศัย สีและรูปร่างสปอร์ 
รวมท้ังข้อมูลอ่ืนๆ ท่ีใช้ประกอบการจัดจําแนก โดยการอ้างอิง
และจัดจําแนกตามเอกสารเห็ดรา ท่ีเคยมีรายงานมาก่อน เช่น 
กิตติมา ด้วงแคและคณะ (2553) เกษม สร้อยทอง (2537) 
นิวัฒน์ เสนาะเมือง (2553) ราชบัณฑิตยสถาน (2550) และ
อนงค์ จันทร์ศรีกุล (2551) นําเห็ดท่ีเสร็จสิ้นกระบวนการการ
จัดจํ าแนกแล้ว  อบด้วยตู้ อบลมร้ อน ท่ี อุณหภูมิ  50-60 
องศาเซลเซียส เป็นเวลา 48 ช่ัวโมง เมื่อตัวอย่างเห็ดแห้งแล้ว 
เ ก็บตั วอย่ าง ไ ว้ ในภาชนะปิดทันที  พร้อม ท้ัง เ ขียนระ บุ 
รายละเอียดต่างๆ ไว้บนภาชนะ เพ่ือเก็บรักษาตัวอย่างเห็ดเพ่ือ
การอ้างอิง 
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รูปท่ี 1 เส้นฐาน (Base line) ท่ีใช้ในการสํารวจเห็ดราขนาด
ใหญ่ ในป่าชุมชนบ้านอ่างศิลา อําเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว 

3. ผลการศึกษา
จากการศึกษา การสํารวจความหลากหลายทางชีวภาพ

และการใช้ประโยชน์จากเห็ดราขนาดใหญ่ในป่าชุมชนบ้านอ่าง-
ศิลา อําเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว รวมระยะเวลาท้ังสิ้น 
12 เดือน ในช่วงเดือนตุลาคม 2558-เดือนกันยายน 2559 แบ่ง
ผลการศึกษาเป็น 6 ส่วน ดังน้ี  

3.1 ความหลากชนิดของเห็ดราขนาดใหญ่ในป่า
ชุมชนบ้านอ่างศิลา 

จากการสํารวจความหลากหลายทางชีวภาพและการใช้
ประโยชน์จากเห็ดราขนาดใหญ่ในป่าชุมชนบ้านอ่างศิลา 
อําเภอโคกสูง จั งห วัดสระแก้ว พบเห็ดจํานวนท้ังหมด 
105 ชนิด โดยสามารถจัดจําแนกได้ 2 ไฟลัม (Phylum) คือ 
ไฟลัม Ascomycota จํานวน 4 วงศ์ 6 สกุล 12 ชนิด และ 
ไฟลัม Basidiomycota ชนิด 19 วงศ์ 43 สกุล 93 ชนิด 

3.2 การจําแนกประเภทเห็ดราขนาดใหญ่ตามการ
ดํารงชีวิต (Food source)  

เห็ดราขนาดใหญ่ท่ีทําการสํารวจพบ สามารถจัดจําแนก
ตามรูปแบบการดํารงชีวิตหรือการได้มาซึ่งอาหารเป็น 3 กลุ่ม 
คื อ  ก ลุ่ ม เ ห็ ด ผู้ ย่ อ ย ส ล า ย  ห รื อ เ ห็ ด แ ซ บ โ ป ร ไ ฟ ต์ 
(Saprophyte mushroom) จํานวน 82 ชนิด กลุ่มเห็ด 
ซิมไบโอติก (Symbiotic mushroom) จํานวน 17 ชนิด กลุ่ม
เห็ดท่ีมีความสัมพันธ์กับปลวก 5 ชนิด และกลุ่มเห็ดปรสิต 
จํานวน 3 ชนิด โดยเห็ดหลินจือหนู และเห็ดซิ่นมีความสัมพันธ์
ท้ังแบบผู้ย่อยสลายและแบบปรสิตกับต้นไม้  

3.3 การจําแนกประเภทเห็ดราขนาดใหญ่ตามการใช้
ประโยชน์ 

สําหรับการใช้ประโยชน์จากเห็ดราขนาดใหญ่ พบเห็ดท่ี
สามารถนํามารับประทานได้ จํานวน 42 ชนิด โดยเห็ดท่ี
ชาวบ้านนิยมเก็บมารับประทานมากท่ีสุด คือ เห็ดปลวกไฟ 

(Termitomyces aurantiacus (Heim.) Heim.) เห็ดปลวก
จิก (Termitomyces clypeatus Heim.)  
เห็ดผึ้งอีตั้น (Tylopius sp.) เห็ดเพ็กขาว (Lentinus sp.) เห็ด
นํ้าหมาก (Russula violeipes Que’l.) เห็ดตะไคลขาว 
(Russula delica Fr.) เป็นต้น (รูปท่ี 2) 

เห็ดท่ีรับประทานไม่ได้ พบ 63 ชนิด เช่น เหด็กระโดง
ครีบเขียว (Chlorophyllum molybdites (Meyer ex Fr.) 
Massee.) เห็ดต้นหอม (Leucocoprinus cepaestipes (Sow. 
ex Fr.) Pat.) เห็ดข้ีวัว (Copelandia cyanescens (Berk. & 
Br.) Sing.) เห็ดขอนแดงรูเล็ก (Pycnoporus sanguineus 
(Fr.) Murr.) เห็ดรังผึ้งขาว (Polyporus retriugis (Bres.) 
Ryvarden.) เห็ดปะการังหนามแท่ง (Pterula multifida E.P. 
Fries ex Fries.) เป็นต้น (รูปท่ี 3) 

นอกจากน้ี เห็ดบางชนิดยังมีสรรพคุณเป็นยาสมุนไพร 
เช่น เห็ดหลินจือ (Ganoderma Iucidum (Ley.ex Fr.) Kar.) 
เห็ดหูหนูช้าง (Auricularia polytricha (Mont.) Sacc.) เห็ด
ปากหมู (Galiella rufa (Schweinitz) Nannfeldt & Korf.) 
เห็ดตีนตุ๊กแก (Schizophyllum commune Fr.)  
เห็ดดันหมี (Daldinia concentrica (Bolt. ex Fr.) Ces.et de 
Not.) เห็ดรังนก (Cyathus striatus (Huds.) Willd. & Pers.) 
เห็ดบด (Lentinus polychrous Lev.) เห็ดผึ้งทาม 
(Phlebopus braunii (Bres.) Singer.) เป็นต้น (รูปท่ี 4) 

3.4 การศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยาของเห็ดราขนาดใหญ่ 
จากการศึกษาอนุกรมวิธานและลักษณะทางสัณฐาน

วิทยาของเห็ดราขนาดใหญ่ ท่ีสํารวจและรวบรวมได้ในป่าชุมชน
บ้านอ่างศิลา อําเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว สามารถจัดจําแนก
ได้ตามลักษณะสัณฐานวิทยาได้ 12 กลุ่ม ดังน้ี 

1. กลุ่มเห็ดครีบ (Gilled fungi) จํานวน 44 ชนิด
2. กลุ่มเห็ดหิ้ง (Polypores fungi) จํานวน 31 ชนิด
3. กลุ่มเห็ดผึ้ง (Boletus fungi) จํานวน 4 ชนิด
4. กลุ่มเห็ดลูกฝุ่นและเห็ดดาวดิน (Puffballs and

Earthstar fungi) จํานวน 3 ชนิด 
5. กลุ่มเห็ดรังนก (Bird’s nest fungi) จํานวน 1 ชนิด
6. กลุ่มเห็ดแตร (Chantharelles fungi) จํานวน 1 ชนิด
7. กลุ่มเห็ดวุ้น (Jelly fungi) จํานวน 4 ชนิด
8. กลุ่มเห็ดถ้วย (Cup fungi) จํานวน 1 ชนิด
9. กลุ่มเห็ดปะการัง (Coral fungi) จํานวน 1 ชนิด
10. กลุ่มเห็ดหนาม (Teeth fungi) จํานวน 2 ชนิด
11. กลุ่มเห็ดคอร์ไดเซป (Cordyceps) ไซลาเรีย (Xylaria)

และดัลดิเนีย (Daldinia) จํานวน 9 ชนิด 
12. กลุ่มราเมือก (Slime molds) จํานวน 2 ชนิด
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3.5 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างจํานวนชนิดของ
เห็ดราขนาดใหญ่ท่ีสํารวจพบในป่าชุมชนบ้านอ่างศิลา 
อําเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว กับปริมาณน้ําฝนและ
ความชื้นสัมพัทธ์ ระหว่างเดือนตุลาคม 2558 ถึงเดือน
กันยายน 2559 
 จากการศึกษาพบว่าปริมาณชนิดเห็ดท่ีสํารวจจะพบ
มากในช่วงเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนตุลาคม แต่จํานวนชนิด
ของเห็ดราขนาดใหญ่ท่ีสํารวจพบ ไม่มีความสัมพันธ์ไปใน
ทิศทางเดียวกันกับปริมาณนํ้าฝนรายเดือน โดยจํานวนชนิดเห็ด
จะพบมากในเดือนกรกฎาคมและเดือนตุลาคม แต่พบว่า
ปริมาณนํ้าฝนของเดือนดังกล่าวเท่ากับ 0 มิลลิเมตร ซึ่งอาจ
สรุปได้ว่า ปริมาณนํ้าฝนเพียงอย่างเดียวไม่สามารถบ่งช้ีดัชนี
ความหลากหลายของเห็ดราขนาดใหญ่ได้ 

ในทางกลับกัน ปริมาณความช้ืนสัมพัทธ์จะมีผลต่อ
จํานวนชนิดของเห็ดราขนาดใหญ่ ซึ่งพบว่าถ้าความช้ืนสัมพัทธ์
สูง แนวโน้มท่ีจะพบชนิดของเห็ดราขนาดใหญ่จะมากข้ึนด้วย 
โดยปริมาณความช้ืนสัมพัทธ์รายเดือนท่ีจะพบเห็ดมากท่ีสุด อยู่
ระหว่าง 71-83.64 เปอร์เซ็นต์ (รูปท่ี 5) 

3.6 การศึกษาดัชนีความหลากหลายของเห็ดราขนาดใหญ่ท่ี
สํารวจพบในป่าชุมชนบ้านอ่างศิลา อําเภอโคกสูง จังหวัด
สระแก้ว  
 จากการศึกษาค่าดัชนีความหลากหลายของเห็ดรา
ขนาดใหญ่ท่ีสํารวจพบในป่าชุมชนบ้านอ่างศิลา โดยใช้วิธีของ 
Shannon-Weiner ดังน้ี

H’= -[(s/t)In(s/t)] 

เมื่อ H คือ Shannon’s Index 
s คือ จํานวนชนิดหรือสปีชีส์ท่ีพบ 
t คือ จํานวนเห็ดท้ังหมด 
In คือ natural logarithm 

พบว่า มีค่าเท่ากับ 1.578 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ท่ีน้อย 
(โดยท่ัวไปค่าดัชนีความหลากหลายของ Shannon-Wiener จะ
อยู่ระหว่าง 1-5) อรินทม์ งามนิยม และบุษบา ปันยารชุน 
(2555) ท้ังน้ีอาจเกิดมาจากความสม่ําเสมอในการกระจายของ
เห็ดแต่ละชนิดมีค่าน้อย เน่ืองจากจะมีแค่เห็ดบางชนิดเท่าน้ันท่ี
พบได้มากหรือเจอท่ัวพ้ืนท่ี (ตารางท่ี 1) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
รูปท่ี 2 เห็ดราขนาดใหญ่ท่ีนิยมรับประทานมากท่ีสุด  
(ก) เห็ดปลวกไฟ (Termitomyces aurantiacus (Heim.) 
Heim.) (ข) เห็ดปลวกจิก (Termitomyces clypeatus 
Heim.) (ค) เห็ดผึ้งอีตั้น (Tylopius sp.) (ง) เห็ดเพ็กขาว 
(Lentinus sp.) (จ) เห็ดนํ้าหมาก (Russula violeipes 
Que’l.) (ฉ) เห็ดตะไคลขาว (Russula delica Fr.) 

 
 
 
 
 
รูปท่ี 3 เห็ดราขนาดใหญ่ท่ีไม่สามารถรับประทานได้  
(ก) เห็ดกระโดงครีบเขียว (Chlorophyllum molybdites 
(Meyer ex Fr.) Massee.) (ข) เห็ดต้นหอม (Leucocoprinus 
cepaestipes (Sow. ex Fr.) Pat.) (ค) เห็ดข้ีวัว (Copelandia 
cyanescens (Berk. & Broom.) Singer.) (ง) เห็ดขอนแดงรู
เล็ก (Pycnoporus sanguineus (Fr.) Murr.) (จ) เห็ดรังผึ้ง
ขาว (Polyporus retriugis (Bres.) Ryvarden.) (ฉ) เห็ด
ปะการังหนามแท่ง (Pterula multifida E.P. Fries ex Fries.) 
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รูปท่ี 4 เห็ดราขนาดใหญ่ท่ีมีสรรพคุณทางสมุนไพร (ก) เห็ดหลินจือ (Ganoderma Iucidum (Ley. ex Fr.) Kar.)  
(ข) เห็ดหูหนูช้าง (Auricularia polytricha (Mont.) Sacc.) (ค) เห็ดปากหมู (Galiella rufa (Schweinitz) Nannfeldt & Korf.) 
(ง) เห็ดตีนตุ๊กแก (Schizophyllum commune Fr.) (จ) เห็ดดันหมี (Daldinia concentrica (Bolt. ex Fr.) Ces.et de Not.) 
(ฉ) เห็ดรังนก (Cyathus striatus (Huds.) Willd. & Pers.) (ช) เห็ดบด (Lentinus polychrous Lev.) (ซ) เห็ดผึ้งทาม 
(Phlebopus braunii (Bres.) Singer.) 

ตารางท่ี 1 จํานวนชนิด ปริมาณดอกเห็ด และค่าดัชนีความหลากหลายของเห็ดในพ้ืนท่ีป่าชุมชนบ้านอ่างศิลา อําเภอโคกสูง 
จังหวัดสระแก้ว

ปี พ.ศ. เดือน จํานวนชนิด จํานวนดอกเห็ด -[(s/t)In(s/t)] 

2558 
ตุลาคม 42 316 0.244 
พฤศจิกายน 6 8 0.016 
ธันวาคม 1 1 0.002 

2559 

มกราคม 0 0 0 
กุมภาพันธ์ 0 0 0 
มีนาคม 2 9 0.017 
เมษายน 0 0 0 
พฤษภาคม 12 174 0.171 
มิถุนายน 22 679 0.342 
กรกฎาคม 42 1,026 0.367 
สิงหาคม 11 86 0.105 
กันยายน 25 534 0.314 
รวม 163 2,833 

H’= -[(s/t)In(s/t)] 1.578 
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ความช้ืนสัมพัทธ์
(เปอร์เซ็นต์)

รูปท่ี 5 จํานวนชนิดเห็ดราขนาดใหญ่ท่ีสํารวจพบตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 ถึงเดือนกันยายน 2559 กับปริมาณนํ้าฝนและความช้ืน
สัมพัทธ์รายเดือน 

4. วิจารณ์และสรุปผล
จากการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพและการใช้

ประโยชน์จากเห็ดราขนาดใหญ่ในป่าชุมชนบ้านอ่างศิลา อําเภอ
โคกสูง จังหวัดสระแก้ว ลักษณะเป็นป่าเต็งรังท่ีมีความอุดม
สมบูรณ์ โดยการดูแลรักษาป่าโดยชุมชน ซึ่งมีเน้ือท่ี 2,827 ไร่  
33 ตารางวา ข้ึนทะเบียนเป็นป่าชุมชนเมื่อปี 2552 สิ้นสุด
โครงการเมื่อปี 2557 ป่าชุมชนเป็นแบบพัฒนา ท่ีประชาชน
ได้รับการส่งเสริมให้จัดตั้งข้ึน เพ่ือประโยชน์ของชุมชนตาม
นโยบายของรัฐในช่วงเวลาต่างๆ โดยป่าชุมชนบ้านอ่างศิลา 
เป็นรูปแบบการดําเนินงานป่าชุมชนเพ่ือหวังผลตอบแทนด้าน
การอนุรักษ์และด้านเศรษฐกิจควบคู่กันไป เพ่ือเป็นแหล่งรายได้ 
และแหล่งใช้สอยของชุมชน เช่น การเก็บอาหารป่า ของป่า 
และสมุนไพร เป็นต้น แต่เมื่อสิ้นสุดโครงการ จึงไม่มีการสานต่อ
เพ่ือปกปักรักษาป่าชุมชนให้อยู่ ในสภาพท่ีสมบูรณ์ดังเดิม 
กล่าวคือ ประชาชนได้มีการลักลอบเข้าไปตัดไม้ และเผาป่า ทํา
ให้สังคมพืชป่าเต็งรังท่ีเคยมีความอุดมสมบูรณ์ กลับถูกทําลาย
ลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งจะเห็นได้จากต้นไม้หลายชนิดถูกตัด อาทิ 
ต้นมะค่า ประดู่ ยางเหียงและยางพลวง เป็นต้น นอกจากน้ี
ประชาชนยังได้มีการนําขยะต่างๆ มาท้ิงในบริเวณพ้ืนท่ีป่า
ชุมชน ซึ่งอาจส่งผลต่อระบบนิเวศได้ และยังมีการถางป่าเป็น
บริเวณกว้างเพ่ือนํามาใช้เป็นแหล่งสร้างอ่างเก็บนํ้า (รูปท่ี 6) 
โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (2553) กล่าวไว้ว่าหาก
ไม่ได้มีการคํานึงถึงการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ทางชีวภาพ
อย่างยั่งยืน จะทําให้ป่าชุมชนอยู่ในสภาพท่ีเสื่อมโทรมและเกิด
การสูญเสียความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตในอัตราท่ีเพ่ิมสูงข้ึน
ตามไปด้วย  

รูปท่ี 6 สภาพป่าชุมชนท่ีถูกทําลาย ซึ่งอาจส่งผลต่อความ
หลากหลายทางชีวภาพ (ก-ข) ต้นไม้ท่ีถูกลักลอบตัด  
(ค) สภาพจากการเผาป่า (ง) ขยะประเภทต่างๆ ท่ีชาวบ้าน
นํามาท้ิง (จ-ฉ) การบุกรุกป่าเพ่ือสร้างอ่างเก็บนํ้า 
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จึงทําให้จํานวนชนิด และปริมาณดอกเห็ดราขนาดใหญ่ค่อนข้าง
น้อย ซึ่งส่วนใหญ่จะพบเห็ดท่ีเป็นกลุ่มผู้ย่อยสลายท่ีเกิดบนก่ิง
ไม้และขอนไม้ท่ีเหลือจากการตัดไม้ทําลายป่า โดยพบมากท่ีสุด
จํานวน 82 ชนิด ส่วนกลุ่มเห็ดซิมไบโอติก (Symbiotic 
mushroom) พบ 17 ชนิด เห็ดท่ีมีความสัมพันธ์กับปลวก   
5 ชนิด และกลุ่มเห็ดปรสิต จํานวน 3 ชนิด เท่าน้ัน 

อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาความหลากหลายทาง
ชีวภาพและการใช้ประโยชน์จากเห็ดราขนาดใหญ่ มีความ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Egbe และคณะ (2013) ซึ่งได้ศึกษา
ความหลากหลายทางชีวภาพและการกระจายของเห็ดราขนาด
ใหญ่ ในเทือกเขาแคเมอรูน พบว่า ในพ้ืนท่ีสูงจะพบเห็ดรา
ขนาดใหญ่ได้มากกว่าพ้ืนท่ีต่ํา เน่ืองจากมีระดับความช้ืนท่ีสูง
กว่า รวมไปถึงพ้ืนท่ีสูงและลาดชันประชาชนมีการเข้าไปบุกรุก
พ้ืนท่ีป่าได้ค่อนข้างยากลําบาก จึงทําให้ป่ามีความอุดมสมบูรณ์
ซึ่งจะส่งผลต่อการเกิดของเห็ดราขนาดใหญ่ได้มากข้ึนตามไป
ด้วย รวมถึงงานวิจัยของ บารมี สกลรักษ์ (2549) ท่ีมีการศึกษา
ความหลากหลายของเห็ดในสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง จังหวัด
เชียงใหม่ โดยพ้ืนท่ีในการศึกษา มีความสูง 1,200-1,600 เมตร 
จากระดับนํ้าทะเล และมีสังคมพืชท่ีหลากหลาย และมีการนํา
พรรณไม้ชนิดต่างๆ เข้ามาปลูกในพ้ืนท่ีจึงทําให้พบเห็ดราขนาด
ใหญ่ได้มาก ตลอดจนงานวิจัยของธนาวรรณ สุขเกษม และ
คณะ (2556) ท่ีได้ทําการศึกษาความหลากชนิดของเห็ดป่าใน
ชุมชนพัฒนาวรพงษ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งเป็นป่าเต็งรังผสมป่า
เบญจพรรณ พ้ืนท่ีป่าเป็นเทือกเขา สูงจากระดับนํ้าทะเล 447 
เมตร มีคลองนํ้าไหลผ่านตลอดปี ชุมชนมีความเข้มแข็งในการ
อนุรักษ์ป่าจึงทําให้สามารถพบเห็ดราขนาดใหญ่ได้มากกว่าพ้ืนท่ี
ป่าชุมชนบ้านอ่างศิลา ซึ่งมีความสูงเพียง 61 เมตร จาก
ระดับนํ้าทะเล และมีสังคมพืชเพียงแค่ชนิดเดียว คือ ป่าเต็งรัง 
เท่าน้ัน  

เห็ดราขนาดใหญ่มีความสัมพันธ์กับพืชและป่าไม้เป็น
อย่างมาก เน่ืองจากแหล่งอาหารท่ีเห็ดได้รับส่วนใหญ่ได้มาจาก
พืช โดยเห็ดราขนาดใหญ่ต้องการสภาพแวดล้อมท่ีสมบูรณ์ตาม
ธรรมชาติของป่าไม้ ความหลากหลายของพรรณไม้และ
ความช้ืนของป่าย่อมมีผลต่อความหลากหลายของเห็ด ดังน้ันจึง
อยากให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการปลูกป่า และ
อนุรักษ์ผืนป่าเอาไว้ เพ่ือให้มีเห็ดราขนาดใหญ่ไว้ใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืน 

5. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุณ โครงการส่งเสริมการผลิตครูท่ีมี

ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) 
ท่ีให้ทุนสนับสนุนงานวิจัย ขอขอบคุณกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์โรงเรียนอรัญประเทศ ท่ีสนับสนุนเครื่องมือและ
อุ ป ก ร ณ์  ข อ บ คุ ณ ก ร ม อุ ตุ นิ ย ม วิ ท ย า อ รั ญ ป ร ะ เ ท ศ 

จังหวัดสระแก้ว ท่ีให้ข้อมูลพ้ืนฐานด้านปริมาณนํ้าฝนและ
ความช้ืนสัมพัทธ์ ตลอดจนผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนบ้านอ่างศิลาท่ี
ให้ข้อมูลต่างๆ คําแนะนํา และอํานวยความสะดวกต่อการเข้า
เก็บข้อมูล และขอบคุณบุคลากร รวมถึงนักเรียนโรงเรียน 
อรัญประเทศท่ีให้ความร่วมมือ และมีส่วนร่วมในการเข้าเก็บ
ตัวอย่างเห็ดราขนาดใหญ่จนสําเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
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การพัฒนาฟลมไบโอพอลิเมอรเพ่ือใชเปนวัสดุปดแผล
The Development of Biopolymer Film for Wound Dressing Materials
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* ผูติดตอ : Varavut.t@nrru.ac.th
บทคัดยอ

วัสดุปดแผลโดยปกติแลวผลิตไดจากพอลิเมอรสังเคราะหมีขอดอยหลายประการ โดยเฉพาะอยางยิ่งการไมเขากันกับ
เน้ือเยื่อบาดแผล จนทําใหเกิดการแพและอาการไมพึงประสงคอ่ืนๆ นอกจากน้ียังพบวาวัสดุสังเคราะหน้ันมีอัตราการยอยสลายใน
ธรรมชาติต่ํา ดังน้ันการนําพอลิเมอรทางธรรมชาติมาใชถือเปนทางเลือกใหมในการลดปญหาดังกลาว ดังน้ันงานวิจัยน้ีจึงทําการ
พัฒนาฟลมไบโอพอลิเมอรท่ีเตรียมไดจากการผสมระหวางเซลลูโลสจากแบคทีเรีย (BC) เพกทิน (PC) แปงขาวเจา (RC) และ
กลีเซอรอล (Gly) โดยทําการออกแบบการทดลองดวยวิธีของทากูชิแบบ L-9 (34) โดยใชคุณสมบัติการตานทานแรงดึงเปนคา
ตอบสนองในการทดลอง จากผลการทดลองพบวาแผนฟลมท่ีไดจากการข้ึนรูปมีความหนาอยูในชวง 0.03 - 0.26 มิลลิเมตร เปน
แผนใส สีสม่ําเสมอ เน้ือบางดึงลอกไดงาย โดยท่ีสภาวะท่ีเหมาะสมท่ีไดคืออัตราสวนผสมในสัดสวน 20:2:3:20 (BC:RC:PC:Gly)มี
ความสามารถในการตานแรงดึงเทากับ 0.3094 + 0.0309 MPa รอยละการพองตัว เทากับ 650.06 และความสามารถในการซึม
ผานไอนํ้า เทากับ 1.6437 + 0.0600 x10-10 g/m.s.Pa จากการศึกษาคุณลักษณะเชิงพ้ืนผิวโดยใชกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบ
สองกราด (SEM) พบลักษณะของแผนฟลมเปนเน้ือเดียวกัน จากการวิเคราะหคุณลักษณะเชิงเคมี (FT - IR) แสดงถึงการเขากันได
ของสารท้ังสี่ซึ่งสอดคลองกับผลวิเคราะหลักษณะทางกายภาพของฟลมไบโอพอลิเมอรโดยใชเทคนิคเอกซเรยดิฟแฟรกชัน (XRD)
คําสําคัญ: ฟลมไบโอพอลิเมอร, วัสดุปดแผลคําหลัก, เซลลูโลสจากแบคทีเรีย

Abstract
Wound dressings are usually made from synthetic polymers with several disadvantages, such as, the

incompatibilities with wound tissue which caused delay the healing rate.  In addition, the synthetic wound
dressing materials also have low naturally degradation rates. It is important to be aware of potential for
wound management, the natural polymers is an alternative to preventing these complications. Therefore, the
purpose of this research was to develop the bio-polymer films prepared by solution blending cellulose from
bacteria (BC), pectin (PC), rice starch (RC) and glycerol (Gly). The experimental design was performed by
Taguchi method L-9(34). Tensile strength property was used as the response of this research. The results
showed that the film thickness was in the range of 0.03-0.26 mm. with transparent, thin and easy to peel. The
optimal blending condition to use for biopolymer forming was 20: 2: 3: 20 (BC: RC: PC: Gly). The tensile
strength, percentage of swelling and water vapor permeability was 0.3094 + 0.0309 MPa., 650.06% and 1.6437
+ 0.0600 x10-10 g/m.s.Pa., respectively. Then, the surface of biofilm were analyzed by Scanning Electron
Microscopy SEM), illustrated the equally smooth and homogeneously. Inaddition, based on chemical analysis
(FT-IR), the compatibility of these four components corresponds to the physical characteristics of the film
analyzed by XRD.
Keywords: Key Words : Biopolymer film, Wound dressing materials,Cellulose from bacteia

การประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสกลนคร ครั้งที ่1

17 – 19 พฤษภาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

C-37

mailto:t@nrru.ac.th


1. บทนํา
ปจจุบันผลิตภัณฑสําหรับการรักษาบาดแผลไดมีการ

ผลิตออกมาสูทองตลาดมากมายหลากหลายรูปแบบ เชน
hydrocolloid, hydrogel, silver coated dressing และ
cellulose เปนตน เพ่ือลดความถ่ีของการทําแผลและใหความ
ชุมช้ืนแกบาดแผลโดยมีวัตถุประสงคหลักในการลดการรบกวน
กระบวนการหายของแผล เพ่ิมประสิทธิภาพในการซอมแซมช้ัน
เน้ือเยื่อผิวหนังใหเร็วและเกิดแผลเปนนอยท่ีสุด นอกจากน้ี ผา
ปดแผล (Wound dressing) เปนอีกปจจัยหน่ึงท่ีมีความสําคัญ
ตอการหายของแผล เน่ืองจากผาปดแผลจะมีสวนชวยในการลด
ปจจัยรบกวนตางๆ เชน ลดการแพรผ านของเ ช้ือจาก
สิ่ งแวดลอมเขาไปปนเปอนท่ีแผล ลดแรงกระแทกจาก
สิ่งแวดลอมภายนอกและสงเสริมการซอมแซม หรือการ
สรางใหมของเน้ือเยื่อบุผิวมาทดแทน จากขอมูลดังกลาวจึงเปน
เหตุผลใหวงการแพทยมีการพัฒนาผลิตภัณฑเหลาน้ีมากข้ึน
อยางตอเน่ืองเพ่ือใหไดผลิตภัณฑท่ีมีประสิทธิภาพใชงานงาย มี
อายุการเก็บรักษานาน และไมตกคางในสิ่งแวดลอม ปจจุบันน้ี
เยื่อพอลิ เมอรตางๆได ถูกนํามาศึกษาและพัฒนาเ พ่ือใช
ประโยชนทางดานการแพทยมากมาย มีพอลิเมอรหลายชนิดท่ี
ถูกสังเคราะหข้ึนมา เชน polyurethane, polyethylene,
polylactides, polyglycolides และ polyacrylonitrile
อยางไรก็ตามสารพอลิเมอรเหลาน้ียังมีขอดอยหลายประการ
โดยเฉพาะอยางยิ่ง การไมเขากันของสารสังเคราะหกับเน้ือเยื่อ
บาดแผล (biocompatibility) จนทําให เ กิดการแพ
(hypersensitivity) หรือเหน่ียวนําใหมีการสรางสารท่ีมีฤทธ์ิ
เปนกรดออกมาทําลายเน้ือเยื่อ (acidic degradation
products) ของผูปวย [1] ดังน้ัน การนําสารจากธรรมชาติ เชน
แปง คอลลาเจน ไคโตซาน และโปรตีนมาทดแทนสาร
พอลิเมอรสังเคราะหกลุมน้ี เปนแนวทางท่ีชวยแกไขปญหา
ดังกลาวได เน่ืองจากพอลิเมอรเหลาน้ีสามารถพบไดท่ัวไปใน
ธรรมชาติ และสามารถยอยสลายไดอยางสมบูรณโดยไมมี
สารพิษตกคางในสิ่งแวดลอม [1] การพัฒนาผาปดแผลถือเปน
สิ่งท่ีมีความจําเปน เน่ืองจากอัตราการหายของแผลน้ันมี
ความสัมพันธโดยตรงตอคุณภาพและคุณลักษณะทางโครงสราง
ของผ าป ดแผล  โดย เซลลู โลส เป นสารพอลิ เ มอร ของ
คารโบไฮเดรตทางธรรมชาติท่ีพบมากเปนอันดับหน่ึง สวนใหญ
ไดจากพืช มีการนําเซลลูโลสมาใชเปนวัสดุอุปกรณหลากหลาย
รวม ท้ั งก า ร นํ าม า พัฒนาคุณสมบั ติ แล ะ ข้ึน รู ป ใช เ ป น
แผนเยื่อกรองหรือใชสําหรับเปนวัสดุทางการแพทย ซึ่ ง
เซลลูโลสจากพืชมีองคประกอบของสารอ่ืนประกอบอยูดวย
เชน เฮมิเซลลูโลส (Hemicellulose) และลิกนิน (Lignin) ซึ่ง
ทําใหคุณสมบัติโดยรวมของเซลลูโลสน้ันดอยลงและยุงยากตอ
การทําใหบริสุทธ์ิ ทําใหมีการปนเปอนของสารเคมี และสงผลให
โครงสรางของเซลลูโลสสูญเสียไป [2] การใชเซลลูโลสท่ีไดจาก

การผลิตโดยตรงจากจุลินทรีย เปนอีกทางเลือกในการนํา
เซลลูโลสมาใชประโยชนเน่ืองจากเซลลูโลสท่ีสังเคราะหไดจาก
จุลินทรียมีความบริสุทธ์ิสูงไมมีสารปนเปอน มีคาทนตอแรงดึง
ขาดสูง มีความยืดหยุน มีสมบัติใหของเหลวและแกสซึมผานได
มีความสามารถในการอุมนํ้าสูง ไมมีความเปนพิษและเขากับ
เซลลมีชีวิตไดดี การเพ่ิมคุณสมบัติของเซลลูโลสจากแบคทีเรีย
น้ันมีการนําไปผสมกับพอลิเมอรชนิดอ่ืนๆท่ีมีคุณสมบัติท่ีดี
แตกตางกัน เชน ผสมเซลลูโลสจากแบคทีเรียกับเพกทิน [3]
เน่ืองจากเพกทิน มีความยืดหยุนนอยเมื่อทําการผสมเขากับ
เซลลูโลสแลวทําใหมีความยืดหยุนมากข้ึนและเพกทินเปนสารท่ี
สามารถยอยสลายได ไมเปนพิษตอเซลล มีสมบัติท่ีเปนสารทํา
ใหเกิดเจล (Gelling agent) สารใหความคงตัว (Stabilizer)
สามารถดูดซึมนํ้าไดดี มีการประยุกตใชทําแผนฟลมท่ีติดบน
ผิวหนังท่ีชวยใหแผลสมานตัวไดเร็วข้ึน พอลิเมอรธรรมชาติอีก
ชนิดหน่ึงท่ีมีนักวิจัยใหความสนใจพัฒนาเพ่ือนําไปประยุกตใช
เปนแผนฟลมปดแผลเน่ืองจากพัฒนาใหสามารถหามเลือดได
คือ แปงขาวเจา [4] แตเน่ืองจากคุณสมบัติของแปงขาวเจา
เพียงชนิดเดียวไมมีความยืดหยุน มีความคงตัวต่ํา ข้ึนแผนได
ยาก การนําแปงขาวเจาผลิตแผนฟลมประกอบ (Composite
film) จึงตองมีการผสมกับพอลิเมอรชนิดอ่ืนๆ เชน เพกทิน [5]
เพ่ือใหแผนปดแผลมีความยืดหยุนและคงตัวและยังพบวาแปง
ขาวเจาสามารถยอยสลายไดเมื่ออยูภายในรางกายอีกดวย [4]

กระบวนการผลิตแผนปดแผลโดยใชวัสดุจากธรรมชาติ
ตางๆ น้ันจําเปนตองมีการศึกษาอัตราสวนท่ีเหมาะสมแกการ
ข้ึนรูปของพอลิเมอร การศึกษาอัตราสวนผสมท่ีเหมาะสมของ
พอลิเมอรน้ันมีความจําเปนอยางมากในการผลิตวัสดุปดแผล
วิธีการทากูชิเปนวิธีการออกแบบการทดลองท่ีใชคัดกรองปจจัย
ท่ีไมสามารถควบคุมได ซึ่งถือเปนฟงกชันความสูญเสียโดยการ
ออกแบบท่ีทนตอการเปลี่ยนแปลง น่ันคือทําใหคาการสูญเสีย
นอยท่ีสุด ซึ่งทากูชิสรุปไดวาการเบี่ยงเบนใดๆของกระบวนการ
ผลลัพธท่ีออกหางจากคาเปาหมายจะกอใหเกิดคาความสูญเสีย
[6] การนําวิธีของทากูชิมาใชในการออกแบบการทดลองจึงเปน
แนวทางท่ีสามารถลดการสูญเสียตัวอยาง และลดสภาวะจาก
การทดลองลงได

ดังน้ันงานวิจัยน้ีจึงมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาวัสดุไบโอ
พอลิเมอรท่ีเตรียมไดจากเซลลูโลสจากแบคทีเรีย เพกทินและ
แปงขาวเจา เ พ่ือใหมีคุณสมบัติ ท่ี เหมาะสมตอการนําไป
ประยุกตใชทําแผนปดแผล โดยใชวิธีการทากูชิในการออกแบบ
การทดลองใหไดปจจัยท่ีเหมาะสม
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2. วิธีการทดลอง
2.1 การออกแบบการทดลองโดยวิธีของทากูชิแบบ

L-9 (34)
การทดลองน้ีไดศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยท่ีมี

ผลตอการข้ึนรูปของไบโอพอลิเมอร ท้ังหมด 4 ปจจัย คือ
เซลลูโลสจากแบคทีเรีย (BC) แปงขาวเจา (RC) และเพกทิน
(PC) และกลีเซอรอล (Gly) เพ่ือใชผลิตฟลมไบโอพอลิเมอร โดย
อัตราสวนผสมของแตละปจจัยมี 3 ระดับ ดังตารางท่ี 1 โดยใช
การออกแบบการทดลองโดยวิธีของทากูชิแบบ L-9 (34) ดัง
ตารางท่ี 2 ซึ่งพิจารณาคาการตอบสนองของสภาวะในการ
ทดลอง (Response) เปนคา Tensile strength เพ่ือพิจารณา
อัตราสวนผสมท่ีเหมาะสมในการข้ึนรูป

ตารางท่ี 1 แสดงปจจัยและระดับปจจัยท่ีใชในการออกแบบ
การทดลองดวยวิธีการทากูชิ แบบ L-9 (34)

ปจจัย ระดับ
1 (ตํ่า) 2 (กลาง) 3 (สูง)

BC (กรัม) 10 20 30
RC (กรัม) 1 2 3
PC (กรัม) 1 2 3

Gly (%โดยRC) 20 40 60

2.2 การขึ้นรูปฟลมไบโอพอลิเมอร
ผสม BC และRC ในอัตราสวนตางๆ ท่ีอุณหภูมิ 90

องศาเซลเซียส พรอมคนดวยแทงแมเหล็กตลอดเวลา 1 ช่ัวโมง
ลดอุณหภูมิจนเหลือ 80 องศาเซลเซียส และเติม PC และ Gly
คนตอเปนเวลา 1 ช่ัวโมง จากน้ันเทลงจานเพาะเช้ือจุลินทรีย
(Petri disk) ท้ิงไวท่ีอุณหภูมิหองเปนเวลา 18 ช่ัวโมง จากน้ัน
อบท่ีอุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส เปนเวลา 30-36 ช่ัวโมง ทํา
การลอกแผนฟลมไบโอพอลิเมอรเก็บในโถดูดความช้ืน เพ่ือใช
ในการวิเคราะหคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของแผนฟลมท่ี
ไดตอไป

2.3 การศึกษาความหนาของฟลมไบโอพอลิเมอร
ศึกษาความหนาของฟลมไบโอพอลิเมอรดวยเวอรเนีย

คาลิปเปอร โดยทําการวัดความหนาแผนละ 4 จุด และหา
คาเฉลี่ยในแตละแผน ท้ังหมด 9 สภาวะ ตามการออกแบบ
ทดลองดวยวิธีการทากูชิ

2.4 การศึกษาคุณลักษณะเชิงกลของฟลมไบโอ
พอลิเมอร

ตรวจสอบคา Tensile strength โดยใช Texture
analyzer ตอเขากับโหลดเซลล 5 กิโลกรัม ตัดตัวอยางขนาด
25X50 มิลลิเมตร แรงดึง 2000 นิวตัน อัตราเร็วในการดึง 50
มิลลิเมตรตอนาที ระยะดึง 25 มิลิเมตร [7]

2.5 การศึกษาคุณสมบัติการพองตัว
โดยแชฟลมไบโอพอลิเมอรในสารละลายฟอสเฟต

บัฟเฟอรเปนเวลา 1 ช่ัวโมง ช่ังนํ้าหนักท่ีแนนอนกอนและ
หลังจากแชคํานวณคารอยละการพองตัว ตามสมการท่ี 1 [8].

Degree of swelling (%)  =       (M - Md)  X 100   … (1)
Md

เมื่อ M คือ นํ้าหนักของตัวอยางหลังแช
Md คือ นํ้าหนักเริ่มตนของฟลมไบโอพอลิเมอร

2.6 การวิเคราะหคุณลักษณะเชิงพ้ืนผิว
เตรียมฟลมไบโอพอลิเมอรผสมสําหรับตรวจสอบ

คุณลักษณะสัณฐานวิทยาโดยใชกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอน
แบบสองกราด (SEM) ท่ีกําลังขยาย 4,000 เทา โดยนํา
ฟลมไบโอพอลิเมอรแชในไนโตรเจนเหลวเปนเวลา 2 นาที หัก
ใหมีการแตกหักแบบเปราะ จากน้ันเคลือบช้ินงานดวยทอง
กอนท่ีจะนําไปถายภายใตกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสอง
กราด

2.7 การวิเคราะหคุณลักษณะเชิงเคมี
ศึกษาโครงสรางทางเคมีเปรียบเทียบกับสารมาตรฐาน

เซลลูโลสจากแบคทีเรีย (BC) แปงขาวเจา (RC) และเพกทิน
(PC) ดวยเครื่องฟูเรียรทรานสฟอรมอินฟราเรด สเปกโทรมิเตอร
(Fourier transform infrared spectrometer) FTIR ยี่หอ
Bruker รุน TENSOR 27

2.8 การวิเคราะหลักษณะทางกายภาพ
ตรวจสอบลักษณะทางกายภาพของฟลมไบโอพอลิเมอร

ดวยเทคนิคการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ (X - Ray diffraction,
XRD) สภาวะท่ีใชในการวิเคราะห 1.54 Å Cu Kα ในการกําเนิด
รังสีเอ็กซ ทําการตรวจวัด diffraction pattern ท่ีมุม 2θ
ในชวง 4° - 30° โดยสภาวะการตั้งคาเครื่องในการวัด คือ
กระแสไฟฟา 40 mA ศักยไฟฟา 40 kV ความกวาง
divergence slit 1° ความกวาง anti-scattering slit 1°
ความเร็วในการตรวจวัด 0.480 องศา/นาที

2.9 การศึกษาสมบัติในการซึมผานไอน้ําของฟลม
ไบโอพอลิเมอร

ตัดตัวอยางฟลมไบโอพอลิเมอรเสนผาศูนยกลาง 1.5
เซนติเมตร มีนํ้าหนัก 0.05 ± 0.005 กรัม ตัวอยางละ 3 ช้ิน
นําไปอบท่ี 60 องศาเซลเซียส เปนเวลา 2 ช่ัวโมง วัดความหนา
ของแผนดวยไมโครมิเตอรท่ัวท้ังแผน หาคาเฉลี่ย อบซ้ําท่ี 60
องศาเซลเซียส เปนเวลา 4 ช่ัวโมง นําฟลมไบโอพอลิเมอรท่ี
เตรียมได ปดลงบนขวดท่ีเตรียมไว พันดวยพาราฟลมใหแนน
แล ว นํ าขวดใส ตู ค วบคุมความ ช้ืน ท่ีมี ความ ช้ืนสัม พัทธ
(% relative humidity, % RH) 55 ± 2 ท่ีอุณหภูมิหอง
(26±3 องศาเซลเซียส) จากน้ันบันทึกการเปลี่ยนแปลงนํ้าหนัก
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ทุกๆ 0.5  1 3 6 24 และ 24 ช่ัวโมง จนกวานํ้าหนักจะคงท่ี
คํานวณคาอัตราการซึมผานของไอนํ้า (WVP) ดังสมการท่ี 2 [9]

WVP= ความชันของกราฟ (g/s) x ความหนาแผน (m) ….(2)
พ้ืนท่ีหนาตัด (m2) x ΔP (Pa)

เมื่อความชันของกราฟหาไดจากกราฟความสัมพันธระหวาง
นํ้าหนักท่ีเปลี่ยนแปลงไปของของซิลิกาเจล (แกน y) กับเวลา
(แกน X)

3. ผลและวิจารณผลการทดลอง
3.1 ผลของการเตรียมฟลมไบโอพอลิเมอรจากฺBC RC

และ PC โดยใช Gly เปนสารเชื่อมขวาง
ผลของการเตรียมฟลมไบโอพอลิเมอรจาก BC RC และ

PC โดยใช Gly ท้ังหมด 9 สภาวะ พบวาแผนฟลมมีลักษณะ
ภายนอก เปนแผนใส สีสม่ําเสมอ เน้ือบาง ดึงลอกไดงาย และมี
ความหนาของแตละสภาวะแตกตางกันอยูในชวง 0.03 - 0.26
มิลลิเมตร ดังแสดงในรูปท่ี 1

รูปท่ี 1 แสดงลักษณะของฟลมไบโอพอลิเมอร

3.2 ผลการศึกษาสภาวะท่ีเหมาะสมในการผลิต
ฟลมไบโอพอลิเมอร โดยการออกแบบการทดลองดวยวิธีของ
ทากูชิ

ตารางท่ี 2 แสดงคาจริงของการออกแบบการทดลองดวยวิธี
ทากูชิ และคา Tensile strength

การ
ทด
ลอง

ปจจัยท่ีศึกษา Tensile
strength (MPa)BC

(g)
RC
(g)

PC
(g)

%Gly
(g)

1 20 2 3 20 0.3094+0.0309
2 10 2 2 40 0.1421+0.0213
3 10 1 1 20 0.1253+0.0367
4 20 1 2 60 0.1684+0.0023
5 30 1 3 40 0.2410+0.1176
6 30 2 1 60 0.1380+0.0081
7 30 3 2 20 0.2460+0.1159
8 10 3 3 60 0.1499+0.0041
9 20 3 1 40 0.1613+0.0131

จากตารางท่ี 2 แสดงผลการศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอ
คุณสมบัติเชิงกลของฟลมไบโอพอลิเมอร พบวาคา Tensile
strength ของฟลมไบโอพอลิเมอร มีคาเฉลี่ยอยูในชวง
0.1253+0.0367– 0.3094+0.0309 MPa และ ในการทดลอง
ท่ี 1 ซึ่งใช BC 20 กรัม RC 2 กรัม PC 3 กรัม และ %Gly 20
กรัม มีคา Tensile strength เฉลี่ยสูงสุด คือ 0.3094+0.0309
MPa

ตารางท่ี 3 ผลการตอบสนองตอคา Tensile strength ในการ
ผลิตฟลมไบโอพอลิเมอร

ตัว
แปร

BC
(กรัม)

RC
(กรัม)

PC
(กรัม)

%Gly
(กรัม)

K1(a) 0.4174 0.5347 0.4246 0.6806
K2 0.6391 0.5896 0.5564 0.5445
K3 0.6250 0.5572 0.7004 0.4563
k1(b) 0.1391 0.1782 0.1415 0.2269
k2 0.2130 0.1965 0.1855 0.1815
k3 0.2083 0.1857 0.2335 0.1521
R (c) 0.0739 0.0183 0.0919 0.0748

R (c) หมายถึง k ท่ีมีสูงสุด - k ท่ีมีคาต่ําสุด

จากตารางท่ี 3 พบวา ปจจัยท่ีมีผลตอ Tensile
strength มากท่ีสุดคือปริมาณเพกทิน (PC) รองลงมาคือรอยละ
ของกลีเซอรอลโดยนํ้าหนักของแปงขาวเจา (%Gly) ปริมาณ
เซลลูโลสจากแบคทีเรีย (BC) และปริมาณแปงขาวเจา (RC)
ตามลําดับโดยมีคาการตอบสนอง (R) เทากับ 0.0919 0.0748
0.0739 และ 0.0183 ตามลํ าดั บ ผล ท่ี ได สอดคล อง กับ
คุณสมบัติของสารตางๆ ดังน้ี เน่ืองจากปริมาณของ PC มีผลตอ
ความสามารถตานทานแรงดึง โดยปริมาณของ PC แปรผันตรง
กับคาความสามารถตานทานแรงดึง [5] และพบวาการใช
กลีเซอรอลรอยละ 20 ของน้ําหนักสารกอฟลม ทําให
ความสามารถในการยืดของฟลมเพ่ิมข้ึนอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ (p‹0.05) [10] เน่ืองจากกลีเซอรอลมีนํ้าหนักโมเลกุลต่ํา
สามารถแทรกเขาไปในแผนฟลมไดดีสงผลใหยืดไดดี ข้ึน
นอกจากน้ันยังพบวาปริมาณ BC ท่ีเติมลงไปสงผลตอการยึด
เกาะกันภายในของแผนฟลมเน่ืองจากเสนใย BC มีขนาดเล็กมี
พ้ืนผิวตอปริมาตรสูง คา Tensile strength จึงไดรับอิทธิพล
จากการยึดเกาะกันระหวางเฟส ถายึดเกาะไดดีจะสงผลใหคา
Tensile strength สูง [11] สวนแปงขาวเจาน้ันโดยคุณสมบัติ
เปนสารท่ีมีความคงตัวต่ําและมีคาทนตอแรงดึงขาดต่ํา [5]
ดังน้ันสภาวะท่ีเหมาะสมในการผลิตคือสภาวะท่ี 1 ตามการ
ออกแบบการทดลองของทากูชิ (ตารางท่ี 2)

การประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสกลนคร ครั้งที่ 1 

17 – 19 พฤษภาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

C-40



3.3 ผลการศึกษาสมบัติการพองตัว

รูปท่ี 2 แสดงการเปรียบเทียบคารอยละการพองตัวของ
ฟลมไบโอพอลิเมอร

จากรูปท่ี 2 พบวาคารอยละการพองตัวของ
ฟลมไบโอพอลิเมอรอยูในชวง รอยละ 288.25 – 650.06
สภาวะท่ี 1 มีคารอยละการพองตัวสูงท่ีสุดคือรอยละ 650.06
ซึ่งพบวาคาการพองตัวไดรับอิทธิพลหลักจากเพกทินท่ีมี
ความสามารถในการดูดซับนํ้าสูงและมีความสามารถในการพอง
ตัวสูงโดยการพองตัวสูงแสดงถึงความสามารถในการดูดซับ
ของเหลวท่ีออกจากแผลไดดีและยังเปนการบงช้ีวาชองวางหรือ
รูพรุนระหวางสายโซของพอลิเมอรมีมาก นํ้าจึงสามารถแพรเขา
ไปไดมากข้ึนจึงเกิดการพองตัวไดดียิ่งข้ึน [12]

3.4 คุณสมบัติการซึมผานไอน้ําของ
ฟลมไบโอพอลิเมอร

ตารางท่ี 4 แสดงความสามารถในการซึมผานไอนํ้าของ
ฟลมไบโอพอลิเมอร

สภาวะท่ี WVP (x10-10 g/m.s.Pa)
1  (20:2:3:20) 1.6437 + 0.0600
2  (10:2:2:40) 0.8576 + 0.0315
3  (10:1:1:20) 0.3573 + 0.0138
4  (20:1:2:60) 0.5376 + 0.0248
5  (30:1:3:40) 0.4074 + 0.0248
6  (30:2:1:60) 1.4293 + 0.0413
7  (30:3:2:20) 0.3573 + 0.0235
8  (10:3:3:60) 1.4293 + 0.0600
9  (20:3:1:40) 0.8576 + 0.0315

จากตารางท่ี 4 พบวาฟลมไบโอพอลิเมอร สภาวะท่ี 1 มี
ก า ร ซึ ม ผ า น ไ อ นํ้ า ไ ด สู ง สุ ด เ ท า กั บ 1.6437+0.0600
x10-10g/m.s.Pa เน่ืองจาก RC PC และGly ตางมีความเปน
Hydrophilic สูง แตการเกิดพันธะไฮโดรเจนระหวางสารท้ัง
สามน้ีสามารถทําใหการซึมผานไอนํ้าลดลงไดและเมื่อมีการเติม
BC ซึ่งเปนเสนใยท่ีมีหมูไฮดรอกซิลท่ีชอบนํ้า (มีความเปน

Hydrophilic) ซึ่งหมูน้ีสามารถเกิดพันธะไฮโดรเจนกับนํ้าไดแต
BC มีความเปนผลึกสูงและหมูไฮดรอกซิลยังสามารถเกิดพันธะ
ไฮโดรเจนกับสารท้ังสามชนิด (PC RC และGly) ไดอยาง
แข็งแรงจึงทําใหไอนํ้าซึมผานไดนอยลงตรงบริเวณท่ีเปนผลึก
[13] และพบวาปริมาณ BC สูงทําใหการซึมผานไอนํ้าลดลง
[14] แตจากผลการศึกษาพบวาสภาวะท่ี 1 มี BC เปน
องคประกอบรอยละ 20 โดยนํ้าหนัก เปนปริมาณท่ีเหมาะสมท่ี
ใหคาการซึมผานไอนํ้าสูงสุดหากเพ่ิมหรือลดปริมาณของ BC
พบสมบัติเชิงกลมีแนวโนมลดลง
3.5 ลักษณะเชิงพ้ืนผิวของฟลมไบโอพอลิเมอร

(ก)  20:2:3:20 (ข) 10:2:2:40 (ค) 10:1:1:20

(ง) 20:1:2:60 (จ)  30:1:3:40 (ฉ) 30:2:1:60

(ช)  30:3:2:20        (ซ) 10:3:3:60  (ฌ) 20:3:1:40

รูปท่ี 3 (ก - ฌ) แสดงผลการตรวจสอบคุณลักษณะสัณฐาน
วิทยาโดยใชกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสองกราด (SEM)

กําลังขยาย 4,000 เทา

จากรูปท่ี 3 (ก - ฌ) พบวาลักษณะของแผนฟลมทุก
สภาวะเปนเน้ือเดียวกันแสดงถึงการผสมเขากันไดดีของสารท้ัง
สามชนิดโดยมีกลีเซอรอลเปนสารเช่ือมขวาง

3.6 ผลการวิเคราะหคุณลักษณะเชิงเคมขีอง
ฟลมไบโอพอลิเมอร
ผลการวิเคราะหคุณลักษณะเชิงเคมีดวยเครื่องฟูเรียร

ทรานสฟอรมอินฟราเรด สเปกโทรมิเตอร (Fourier transform
infrared spectrometer) FTIR ยี่หอ Bruker รุน TENSOR
27 ดังแสดงในรูปท่ี 4

จากรูปท่ี 4 พบเพกทินมีองคประกอบหลัก คือ
กรดคารบอกซิลิก แสดงหมู O-H ท่ีใหแถบกวางและความเขม
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สูงมากชวง 2400 - 3400 cm.-1 หมู C=O ใหแถบท่ีมีความเขม
สูงชวง 1680 - 1820 cm.-1 พีคหมู C-O ใหแถบท่ีมีความเขม
ปานกลาง 1000 - 1300 cm.-1 หมู C-O-C ใหแถบเดียวในยาน
1085 - 1150 cm.-1 [15]

เซลลูโลสจากแบคทีเรียมีองคประกอบหลัก คือ กลูโคส
พบพีคหมู O-H ชวง 3000 - 3600 cm.-1 ซึ่งซอนทับแถบการ
ยืดของหมู C-H จึงพบพีคการดูดกลืนต่ําในชวง 2800-2900
cm.-1 แถบการสั่นแบบงอ (bending) ของ C-H หรือ O-H ชวง
1429 และ 1253 cm.-1 การดูดกลืนท่ี 1169 แสดงการยืดของ
C-O แบบไมสมมาตร  การดูดกลืนท่ี 1076 – 1023 cm.-1 พบ
การสั่นของพันธะ C-O-C [16]

แปงขาวเจามีองคประกอบหลักคือกลูโคส พบพีคหมู
O-H กวางชวง 2500 - 3700cm.-1 พบพีคหมู C-H สัญญาณ
ดูดกลืนต่ําชวง 2928.54 และ 2931.84 cm.-1 พบสัญญาณ
ดูดกลืน 1429 และ 1253 cm.-1 แสดงการสั่นแบบงอ
(bending) ของ C-H หรือ O-H พบพีค 1076 – 1023 cm.-1

ของหมู C - O - C ของอีเทอร ซึ่งหมูฟงกชันท่ีพบเหมือนกับ
หมูฟงกชันของเซลลูโลสเน่ืองจากเซลลูโลสจากแบคทีเรียและ
แปงขาวเจามีองคประกอบของกลูโคสในโมเลกุลเชนเดียวกัน
[17]

จากการตรวจสอบหมูฟงกชันของฟลมไบโอพอลิเมอรท่ีได
จากการนําเซลลูโลสจากแบคทีเรีย เพกทินและแปงขาวเจา
ผสมกันท่ีสภาวะตางๆท้ังหมด 9 สภาวะ แสดงตําแหนงเลข
คลื่นเหมือนกัน ตั้งแต 500 ถึง 4000 cm.-1 โดยท่ีตําแหนงเลข
คลื่น 3000-3600 cm.-1 พบพีคแบบกวาง (broad bands) ซึ่ง
แสดงหมูฟงกชัน O-H หมู C-H พบสัญญาณการดูดกลืนต่ํา
ในชวง 2889.82 - 2930.22 cm.-1 หมู C=O ใหแถบท่ีมีความ
เขมชวง 1742.74 cm.-1 หมู C-O ใหแถบท่ีมีความเขมปาน
กลางถึงเขมชวง 133.04-1415.21 cm.-1 หมู C-O-C ใหแถบท่ี
มีความเขมสูงในชวง 994.41-1014.42 cm.-1 เมื่อทําการ
วิ เ ค ร า ะ ห ห มู ฟ ง ชั น ต า ง ๆ ท่ี เ ป น ห มู ห ลั ก เ ที ย บ กั บ
ฟลมไบโอพอลิเมอรแสดงถึงการเขากันไดของสารท่ีนํามาผลิต
เปนแผนฟลมไบโอพอลิเมอร

รูปท่ี 4 แสดง FTIR Spectra ของฟลมไบโอพอลิเมอรท่ีเตรียม ท่ีสภาวะตางๆเทียบกับสารมาตรฐาน
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รูปท่ี 5 XRD pattern ของฟลมไบโอพอลิเมอรท่ีสภาวะตางๆ

3.7 ผลการวิเคราะหลักษณะทางกายภาพของ
ฟลมไบโอพอลิเมอร

จากรูปท่ี 5 แสดง XRD pattern ของแผน
ฟลมไบโอพอลิเมอรท่ีสภาวะตางๆเทียบกับ XRD pattern ของ
BC, PC และ RC พบสภาวะท่ี 5, 6และ 7 ปรากฏพีคชัดเจนท่ี
ตําแหนงมุมเลี้ยวเบนท่ี 2Ѳ คือ14.3° 16.2° และ 22.5° ซึ่งเปน
พีคเอกลักษณของโครงสรางผลึกแบบ Cellulose I ท่ีระนาบ
(110) (110) และ (200) เปนรูปแบบผลึกของเซลลูโลสใน
ธรรมชาติ [2] เน่ืองจากสภาวะดังกลาวมีปริมาณ BC เทากับ
30% โดยนํ้าหนัก ซึ่งเปนปริมาณท่ีสูงสุด สวนสภาวะท่ี 1, 4
และ 9 พบพีคท่ีมีความเขมลดลง เน่ืองจากมีปริมาณ BC
เทากับ 20% โดยนํ้าหนัก และสภาวะท่ี 2 3 และ8 พบความ
เขมของพีคต่ําสุดท่ีตําแหนงเดียวกัน เพราะมีปริมาณของ BC
เพียง 10%

4. สรุปผลการทดลอง
การศึกษาเพ่ือพัฒนาวัสดุไบโอพอลิเมอรท่ีเตรียมไดจาก

เซลลูโลสจากแบคทีเรีย เพกทิน และแปงขาวเจาโดยใชกลีเซอรอล
เปนสารเช่ือมขวาง พบวาอัตราสวนท่ีเหมาะสมในการผสมน้ัน
จากการออกแบบการทดลองดวยวิธีของทากูชิและศึกษาปจจัย
ท่ีมีผลตอคุณสมบัติของแผนฟลม พบวาสภาวะท่ีเหมาะสมใน
การข้ึนรูปใชอัตราสวนระหวาง BC:RC:PC:Gly เทากับ
20:2:3:20 โดยมีคา Tensile strength คารอยละการพองตัว
และความสามารถในการซึมผานไอนํ้าสูงสุด จากการศึกษา
คุณลักษณะเชิงพ้ืนผิวพบวาลักษณะของแผนฟลมทุกสภาวะ
เปนเน้ือเดียวกันแสดงถึงการผสมกันได โดยท่ีการวิเคราะห
คุณลักษณะเชิงเคมี (FT-IR) โดยวิเคราะหหมูฟงกชันตางๆท่ีเปน

หมูหลักเปรียบเทียบ แสดงถึงการเขากันไดของสารท้ังสามชนิด
ซึ่งสอดคลองกับผลวิเคราะหลักษณะทางกายภาพของแผนฟลม
(XRD) จะเห็นไดวาวัสดุ ท่ีได น้ันจะมีการข้ึนรูปโดยใช
กระบวนการท่ีไรสารเคมีท่ีเปนพิษ อีกท้ังแผนฟลมผสมดังกลาว
น้ันมีความสามารถเขากันกับเซลลของสิ่งมีชีวิตไดดี ไมเกิดการ
ตอตานระหวางวัสดุและเซลล รวมท้ังสามารถยอยสลายใน
สิ่งแวดลอม การนําแผนฟลมท่ีไดไปใชประโยชนในทาง
การแพทย จึงเปนทางเลือกใหมในการการผลิตแผนปดแผล ซึ่ง
อาจมีการบรรจุยาท่ีใชในการรักษาแผลโดยตรงเขาสูแผนฟลม
ผสมหรือปรับปรุงในใหอยูในรูปอ่ืนๆตอไป

5. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณโครงการสงเสริมครูผูมีความสามารถพิเศษ

ทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร (สควค.) สาขาวิชาเคมี คณะ
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The Developing Mathematical Model for Predict High Moisture Content of Rough 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ส าหรับท านายผลการอบแห้งข้าวเปลือกเหนียวความช้ืน

สูงจ านวน 2 พันธุ์ ได้แก่ พันธุ์ กข6 (Rice department, RD6) และข้าวเหนียวด า (Black Glutinous Rice, BGR) โดย
เปรียบเทียบผลการท านายจากแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์กับผลการทดลองอบแห้งข้าวเปลือก เหนียวความช้ืนสูงด้วยเครื่อง
อบแห้งแบบฟลูอิไดซ์เบดที่ใช้ลมร้อนและไอน้ าร้อนยวดยิ่งเป็นตัวกลาง อุณหภูมิอบแห้ง 110 C, 130 C และ 150 C ความเร็ว
ของลมร้อนและไอน้ าร้อนยวดยิ่ง 2 m/s และ 2.3 m/s ตามล าดับ ระยะเวลาอบแห้งคือ 0-10 min  ผลการทดลองพบว่า 
แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์สามารถท านายผลการทดลองได้ใกล้เคียงกับผลการทดลองในห้องปฏิบัติการทุกอุณหภูมิของการ
อบแห้งโดยมีค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R2) อยู่ในช่วง 0.9627 ถึง 0.9992 ซึ่งการอบแห้งข้าวเหนียวด าด้วยไอน้ าร้อนยวดยิ่ง
อุณหภูมิ 150 C มีความแม่นย ามากที่สุด (ค่า R2 = 0.9992) 

ค ำหลัก: ข้าวนึ่งข้าวเหนียว, ฟลูอิไดเซชั่น, แบบจ าลองทางคณติศาสตร์  

Abstract 
This research work aims to develop the mathematical model for predicting the results of drying two 

types of high moisture rough glutinous rice (Rice Department 6, RD6, and Black Glutinous Rice, BGR). The 
results obtained from drying these paddy grains in the fluidized bed using hot air and superheated steam as 
medias were compared. The drying temperatures were set at 110 C, 130 C, and 150 C and the velocity of 
hot air and superheated steam were set at 2 m/s and 2.3 m/s, respectively. The drying durations were from 0 
– 10 minute. It was found that, the results gained from the mathematical model and the results gained from
the experiments performed in the laboratory at every temperature applied for the drying with the coefficient 
of determination (R2) from 0.9627 to 0.9992). The drying of the black glutinous rice paddy in the fluidized bed 
using the superheated steam at 150°C obtained the highest accurate outcome of the prediction (R2 = 0.9992).  

Keywords: Parboiled glutinous rice, Fluidization, Mathematical model 

1. บทน า
ข้าวเหนียวนิยมปลูกและบริโภคกันมากในภาคเหนือ

และภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยพันธุ์ที่นิยมปลูกและ
บริโภคกันมากได้แก่พันธุ์ กข6 และข้าวเหนียวด า ส าหรับ
จังหวัดสกลนครที่ผู้วิจัยอาศัยอยู่นิยมผลิตข้าวหอมทองสกล
ทวาปี หรือข้าวฮางซึ่งมีคุณค่าทางโภชนาการสูงจ าหน่ายโดย
ผลิตจากข้าวเจ้าและข้าวเหนียวพันธุ์ต่าง ๆ  

ข้าวหอมทองสกลทวาปี หรือท่ีรู้จักกันในช่ือ “ข้าวฮาง” 
หรือ “ข้าวหอมทอง” เป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 
(OTOP) ระดับ 5 ดาวของจังหวัดสกลนคร เป็นผลิตภัณฑ์หนึ่ง
ต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ระดับ 5 ดาวของจังหวัด
สกลนคร ผลิตโดยกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านนาบ่อ ต.ปลาโหล 
อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร ซึ่งจดทะเบียนเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ผลิตข้าวหอมทอง เมื่อ 22 พ.ย. 2548 มีสมาชิกจ านวน 
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110 คน จ านวนหุ้น 391 หุ้น ๆ ละ 50 บาท รวมมูลค่าหุ้น 
19,550 บาท ทุนส ารอง 87,145 บาท และเงินทุนหมุนเวียน 
1,097,500 บาท มีการผลิตและวางจ าหน่ายทั้งในชุมชน 
ต่างจังหวัดและกรุงเทพมหานครในรูปแบบขายปลีกและขายส่ง 
[1] และในปี พ.ศ. 2555 ข้าวฮางในจังหวัดสกลนครมีการ
ส่งออกไปจ าหน่ายยังประเทศจีน ฮ่องกง เวียดนามและ สปป.
ลาว คิดเป็นมูลค่า 2,820,000 บาท [2] จุดเด่นของข้าวฮางคือ
มีคุณค่าทางโภชนาการสูง โดยเฉพาะสาร GABA (Gamma 
Amino Butyric Acid) ช่วยลดความดันโลหิตและปริมาณคลอ
เรสเตอรอล ช่วยควบคุมน้ าหนักและลดความเสี่ยงจากการเป็น
โรคอัลไซเมอร์ อีกทั้งมีธาตุแมงกานีสในปริมาณสูงช่วยต่อต้าน
อนุมูลอิสระอันเป็นสาเหตุของโรคมะเร็ง มีค่าการเปลี่ยน
น้ าตาลในกระแสเลือดต่ าเหมาะส าหรับผู้ป่วยเบาหวาน และ
เป็นสารสื่อประสาทที่ส าคัญซึ่งมนุษย์จ าเป็นต้องใช้ในการ
ควบคุมระบบประสาทรวมทั้ งกล้ามเนื้อ  ข้าวฮางที่ผ่าน
กระบวนการต่าง ๆ มีลักษณะพิเศษนิ่มอร่อยใกล้เคียงข้าวขาว 
สามารถหุงได้เหมือนกับข้าวขาวทั่วไป และมีกลิ่นหอมอ่อนของ
เปลือกข้าวขณะที่สารอาหารต่าง ๆ สูงกว่าข้าวกล้องทั่วไป 
ส าหรับขั้นตอนการผลิตข้าวฮางมีอยู่ 3 ขั้นตอน ได้แก่ การแช่ 
การนึ่ง และการอบแห้ง ในขั้นตอนสุดท้ายส่วนใหญ่กลุ่ม
แม่บ้านเกษตรกรนิยมตากแดดซึ่งใช้เวลานานท าให้เกิดปัญหา
ด้านการผลิตและคุณภาพของข้าวฮางที่ไม่ค่อยสม่ าเสมอ
โดยเฉพาะหน้าฝน การน าเครื่องอบแห้งมาใช้ช่วยลดปัญหา
ดังกล่าวได้ สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา [3] รายงานว่าการ
อบแห้งเป็นหน่วยปฏิบัติการในการแปรรูปอาหารที่เก่าแก่และ
มีความหลากหลายมากและเป็นกระบวนการแปรรูปที่ช่วยให้
ผลิตภัณฑ์มีอายุการเก็บรักษาที่ยาวนาน เนื่องจากมีความช้ืน
ต่ าในระดับที่สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ที่ท า
ให้เกิดการเน่าเสียในอาหาร เทคโนโลยีการอบแห้งได้มีการ
พัฒนาเพิ่มมากขึ้น จึ งได้มีการเลือกใช้แหล่งพลังงานที่
เหมาะสมมาใช้ในกระบวนการอบแห้งเพื่อเป็นทางเลือกหนึ่ง
ส าหรับผู้ประกอบการในการเลือกใช้ และลดต้นทุนค่าใช้จ่าย
ส าหรับกระบวนการผลิตโดยยังคงรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์
ไว้ได้นาน [4] ส าหรับกระบวนการอบแห้งนั้นสามารถท าได้โดย
ใช้แหล่งก าเนิดพลังงานหลายชนิด และใช้เทคนิคการอบแห้งได้
หลายอย่าง เช่น การอบแห้งแบบฟลูอิไดเซชัน [5-7] การ
อบแห้งแบบความดันต่ ากว่าบรรยากาศ การอบแห้งด้วยลม
ร้อนจากพลังงานแสงอาทิตย์ [8] การเร่งกระบวนการอบแห้ง 
ด้วยสนามไฟฟ้า [9] การอบแห้งด้วยรังสีใต้แดง [10] การ
อบแห้งด้วยคลื่นไมโครเวฟ [11-12] การอบแห้งด้วยความร้อน
จากชีวมวล เป็นต้น การอบแห้งด้วยเครื่องอบแห้งแบบฟลูอิ
ไดซ์เบดเป็นการอบแห้งที่ของแข็งที่มีลักษณะเป็นเม็ดหรือเป็น
ช้ินสัมผัสกับของไหลแล้ว เม็ดของแข็งนั้นมีสมบัติคล้ายของไหล 
เมื่อวัสดุถูกท าให้ลอยตัวท าให้วัสดุภายในเบดมีโอกาสสัมผัสกับ

ของไหลมากกว่าเครื่องอบแห้งชนิดอื่น ผลที่ได้คือสัมประสิทธิ์
การพาความร้อนมีค่ามาก ท าให้การถ่ายโอนความร้อนและการ
ถ่ายโอนมวลสูงขึ้น ดังนั้นอัตราการอบแห้งจึงสูงกว่าเครื่อง
อบแห้งชนิดอื่น ๆ โดยตัวกลางที่ใช้ในการอบแห้งคือลมร้อน
และไอน้ าร้อนยวดยิ่ง 

การท านายจลนพลศาสตร์การเปลี่ยนแปลงอัตราส่วน
ความช้ืนของผลิตภัณฑ์ระหว่างการอบแห้งด้วยแบบจ าลองทาง
คณิตศาสตร์ (Mathematical modeling) เป็นวิธีการที่
ประหยัดได้ทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายในการทดลอง สามารถ
วิเคราะห์หาข้อมูลจ านวนมากอย่างละเอียดซึ่งอาจเป็นข้อมูลที่
วัดได้ยากหรือวัดไม่ได้เลยในห้องปฏิบัติการ [3] ที่ผ่านมาได้มี
การศึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราส่วนความช้ืนการ
อบแห้งของวัสดุธรรมชาติที่แตกต่างกันจากนักวิจัยหลายกลุ่ม 
[13-22] นักวิจัยหลายท่านได้ท าการพัฒนาแบบจ าลองการ
อบแห้งในรูปแบบความสัมพันธ์ทางคณิตศาสตร์  [23-26] 
อย่างไรก็ตามยังไม่มี งานวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ส าหรับท านายผลการอบแห้ง
ข้าวเปลือกความช้ืนสูงโดยเฉพาะข้าวเหนียว ดังนั้นงานวิจัยนี้มี
วัตถุประสงค์เพื่อสร้างแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ส าหรับ
ท านายผลการอบแห้งข้าวเปลือกเหนียวความช้ืนสูง 2 พันธุ์คือ 
กข6 และข้าวเหนียวด าที่ผ่านการอบแห้งด้วยเครื่องอบแห้ง
แบบฟลูอิไดซ์เบดตัวกลางที่ใช้ในการอบแห้งคือลมร้อนและ 
ไอน้ าร้อนยวดยิ่งอุณหภูมิ 110 C, 130 C และ 150 C  

2. วิธกีารวิจัย
2.1 วัตถุดิบ 

ตัวอย่างข้าวเหนียวที่น ามาใช้ในการทดลองได้แก่ ข้าว
เหนียวพันธุ์ กข6 (Rice Department, RD6) และข้าวเหนียว
ด า (Black Glutinous Rice, BGR) จากศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร 
จ.สกลนคร ความช้ืนเริ่มต้นของข้าวเปลือกเหนียวอยู่ในช่วง 
11-12% (d.b.) น าข้าวเปลือกเหนียว 2 พันธุ์ มาแช่น้ าอุณหภูมิ 
70 C เป็นเวลา 3 h จากนั้นระบายน้ าทิ้งปล่อยข้าวเปลือก
เหนียวในถังแช่ (Tempering) 30 min และน าข้าวเปลือก
เหนียวช้ืนจ านวน 250 g ไปอบแห้งด้วยเครื่องอบแห้งฟลูอิไดซ์
เบดที่ใช้ลมร้อนและไอน้ าร้อนยวดยิ่งเป็นตัวกลาง อุณหภูมิ 
110 C, 130 C และ 150 C ความเร็วของลมร้อนและไอน้ า
ร้อนยวดยิ่ง 2 m/s และ 2.3 m/s ตามล าดับ ระยะเวลา
อบแห้งคือ 0-10 min  

2.2 เคร่ืองอบแห้ง 
เครื่องอบแห้งแบบฟลูอิไดซ์เบดที่ใช้ลมร้อนและไอ

น้ าร้อนยวดยิ่งเป็นตัวกลางแสดงดังรูปที่ 1 ซึ่งสร้างและพัฒนา
โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ประกอบด้วยหม้อต้มไอน้ า (Boiler) พัดลม (Blower) แบบ
ใบพัดโค้งหลัง (Backward curve fan) เครื่องท าความร้อน 
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(Heater) และห้องอบแห้ง (Drying chamber) และมีวาล์ว
ส าหรับเปิดและปิดอากาศและไอน้ าเข้าออกจากระบบ (Fresh-
air supply valve and steam-flow valve) ส าหรับการ
ท างานของเครื่องอบแห้งแบบฟลูอิไดซ์เบดโดยใช้ไอน้ าร้อนยวด
ยิ่งเป็นตัวกลางความดันหม้อต้มไอน้ า 200 kPa อุณหภูมิที่ใช้
ต้มน้ าเดือดกลายเป็นไอคือ 120 C ผลิตไอน้ าไหลผ่านท่อ
เช่ือมต่อและวาล์วเข้าสู่ระบบผ่านพัดลมไปยังเครื่องท าความ
ร้อนที่ก าหนดอุณหภูมิอัตโนมัติ (Automatically controller) 
ไหลเข้าสู่ห้องอบแห้งที่ใส่ตัวอย่างข้าวเปลือกเหนียวลงไป
อบแห้งระบบจะหมุนวนไปเรื่อย ๆ จนสิ้นสุดการทดลอง กรณีที่
ใช้ลมร้อนเป็นตัวกลาง วาล์วที่ต่อระหว่างหม้อต้มไอน้ ากับ
ระบบจะถูกปิด  

Blower

Drying chamber

Superheater

Boiler

รูปที่ 1 เครื่องอบแห้งแบบฟลูอิไดซ์เบด 

2.3 การหาความชื้นของข้าวเปลือกเหนียว 
   การหาความช้ืนของข้าวเปลือกเหนียว โดยช่ัง

น้ าหนักข้าวเปลือกเหนียวจ านวน 50 g ใส่ในกระป๋องความช้ืน 
(Moisture can) น าเข้าตู้อบลมร้อน (Memmert, model 
ULE500, Schwabach, Germany) อุณหภูมิ 103 C เป็น
เวลา 72 h จากนั้นน ามาใส่ในโถดูดความช้ืนประมาณ 45 min 
ช่ังน้ าหนักอีกครั้งแล้วค านวณเป็นความช้ืนมาตรฐานแห้งดัง
สมการที่ (1)  








 


d
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เมื่อ 
dM  คือ   ความช้ืนมาตรฐานแห้ง, เศษส่วน 

w    คือ   มวลของวัสดุ, g 
d    คือ   มวลของวัสดุแห้ง (ไม่มีความชื้น), g 

2.4 อัตราส่วนความชื้น 
อัตราส่วนความช้ืนหมายถึงสัดส่วนของผลต่าง

ระหว่างความช้ืนที่เวลาใด ๆ กับความช้ืนสมดุลต่อผลต่าง
ระหว่างความช้ืนเริ่มต้นกับความช้ืนสมดุล สามารถเขียน
ความสัมพันธ์ได้ดังสมการที่ (2) 
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(2) 

เมื่อ MR คือ อัตราส่วนความชื้น, Dimensionless 

     Mt  คือ ความช้ืนของข้าวที่เวลาใด ๆ, Decimal dry basis 

    Min  คือ ความช้ืนเริ่มต้นของข้าว, Decimal dry basis 
 Meq คือ ความช้ืนสมดุล, Decimal dry basis 

2.5 แบบจ าลองการอบแห้ง 
การพัฒนาแบบจ าลองสมการทางคณิตศาสตร์ส าหรับ

ท านายผลการเปลี่ยนแปลงความช้ืนและอุณหภูมิของเมล็ด
ข้าวเปลือกเหนียวในระหว่างการอบแห้งด้วยเครือ่งฟลูอิไดซเ์บด
โดยใช้อากาศร้อนเป็นตั วกลางในการให้ความร้อนกับ
ข้าวเปลือกเหนียว โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป COMSOL 
MultiphysicsTM 3.5a (COMSOL AB, Stockholm, 
Sweden) ในการแก้ปัญหา ส าหรับวิธีแก้ปัญหาของโปรแกรม
อยู่บนพื้นฐานของวิธี Finite element และใช้โมดูล 
Chemical Engineering (Couple Heat and Mass 
Transfer) แก้ปัญหาด้วยวิธี Direct (UMFPACK) Linear 
System 

2.6 การประเมินความถูกต้องของแบบจ าลอง 
   การเปรียบเทียบผลการค านวณอุณหภูมิ (Tp) และ

ความช้ืนเมล็ดข้าวเปลือก (Mp) กับผลการทดลองในงานวิจัยนี้ 
ใช้วิธีทางสถิติมาประกอบการประเมินความถูกต้องของ
แบบจ าลองคือ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ยกก าลังสอง (Square 
of Correlation Coefficient, R2) หรือสัมประสิทธิ์การ
ตัดสินใจ โดย R2 ถือเป็นตัวแปรทางสถิติอย่างหนึ่งที่มีการนิยม
น ามาใช้ในการค านวณประเมินความถูกต้องของผลการค านวณ
จากแบบจ าลอง (

piM ) เทียบกับผลการทดลอง (
eiM ) กรณีที่มี

การน าข้อมูลจากการค านวณจ านวน N ข้อมูล มาใช้
เปรียบเทียบกับผลการทดลอง สามารถค านวณหาค่า R2 ได้
จากสมการที ่(3) [27] 

2

2

pipi1

2

eie1

pipieiei12

)()(

))((
























MMMM

MMMM
R

N

ii

N

i

N

i

(3) 
เมื่อ 

eiM  คือ ค่าเฉลี่ยของผลการทดลองจากข้อมูลจ านวน N ข้อมูล 

piM คือ ค่าเฉลี่ยของผลการค านวณจากข้อมูลจ านวน N ข้อมูล 
ส าหรับ R2 มีค่าอยู่ระหว่าง 0 ถึง 1.0  ถ้ามีค่าใกล้ 1.0 มาก
เท่าไหร่แสดงว่าผลการค านวณความถูกต้องมากเท่านั้น (มีค่า
ใกล้เคียงกับผลการทดลอง) มีความน่าเช่ือถือสูง 

3. ผลการทดลองและวิจารณ์
 3.1 ผลการทดลองอบแห้งข้าวเปลือกเหนียว 

จากการทดลองอบแห้งข้าวเหนียวเปลือกความช้ืนสูง
พันธุ์ กข6 (RD6) และข้าวเหนียวด า (BGR) ซึ่งมคีวามช้ืนเริ่มตน้ 
50-52.8% (d.b.) และ 63.1% (d.b.) ด้วยเครื่องอบแห้งแบบ
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ฟลูอิไดซ์เบด (Fluidized bed dryer) โดยใช้ตัวกลางแบบลม
ร้อน (Hot air) และไอน้ าร้อนยวดยิ่ง (Superheated steam) 
แบบงวด (Batch) ระยะเวลาในการอบแห้ง 10 min ผลการ
ทดลอง แสดงดังรูปที่ 2-3 

(ก) กข6 

     (ข) ข้าวเหนียวด า 
รูปที่ 2(ก)-(ข) อัตราส่วนความชืน้กับระยะเวลาอบแห้งของ

ข้าวเปลือกเหนียวด้วยลมร้อนอณุหภูมิ 110 C, 130 C และ 
150 C 

(ก) กข6 

(ข) ข้าวเหนียวด า 
รูปที่ 3(ก)-(ข) อัตราส่วนความชืน้กับระยะเวลาอบแห้งของ
ข้าวเปลือกเหนียวด้วยไอน้ าร้อนยวดยิ่งอุณหภมูิ 110 C, 

130 C และ 150 C 

จากรูปที่ 2-3 พบว่าการอบแห้งด้วยลมร้อนและไอน้ า
ร้อนยวดยิ่งเป็นตัวกลางในเครื่องอบแห้งแบบฟลูอิไดซ์เบด 
อัตราส่วนความช้ืนของข้าวเหนียวทั้งสองพันธุ์มีค่าลดลงเมื่อ
ระยะเวลาการอบแห้งข้าวเปลือกเพิ่มขึ้นและที่ระยะเวลา
อบแห้งเดียวกัน อัตราส่วนความช้ืนข้าวเปลือกที่อบแห้งที่
อุณหภูมิ 150 C มีค่าน้อยกว่าอัตราส่วนความช้ืนที่อุณหภูมิ
อบแห้ง 130 C และ 110 C ตามล าดับ 

3.2 การพัฒนาแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ 
  3.2.1 สมมติฐานและสมการที่ใช้ส าหรับ

แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ 
ในการสร้างแบบจ าลองทางคณิตศาสตรเ์พื่อใช้ท านายความชื้น
และอุณหภูมภิายในเมล็ดข้าวเปลอืกเหนียวความช้ืนสูง 1 เมลด็ 
มีสมมติฐานท่ีใช้ในการวิเคราะห์ ดงันี้ 
1. ลักษณะทางกายภาพของเมล็ดข้าวเปลือกเป็นทรงรี
2. ค่าการแพร่ความร้อน () มีค่าคงท่ี
3. การถ่ายเทความร้อนภายในเมล็ดข้าวเกิดขึ้นตามแนวรัศมี
4. ไม่มีแหล่งก าเนิดความร้อนภายในเมลด็
5. ไม่มีการหดตัวของปริมาตรระหว่างการอบแห้ง

สมการที่ใช้ในการท านายการถ่ายเทความร้อนโดยการน าความ
ร้อนภายในเมล็ดข้าวเปลือกเหนียว มีดังนี้ 
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ส าหรับการถ่ายเทมวลภายในเมลด็ข้าวเปลือกเหนียว มาจาก
กฎการแพร่ข้อท่ี 2 ของฟิกส์ (Fick’s second law) ดังนี้ 
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เงื่อนไขเริ่มต้น ดังน้ี 
ที่ t = 0,        T = Ti = 30 C     (6) 

        M = Mi = 0.5 และ 0.6 decimal (d.b.)         (7) 
เงื่อนไขขอบเขตที่ผิวของข้าวเปลือกเหนียว มีดังนี ้
- กรณีการถ่ายเทความร้อน 

 
dt
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  (8) 

เมื่อ เทอมด้านซ้ายมือ หมายถึง การน าความร้อนจากผิว
ข้าวเปลือกด้านนอกเข้ามาภายในเมล็ดข้าวเหนียว เทอมแรก
ของสมการทางขวามือ หมายถึง การพาความร้อนจากอากาศ
ร้อนมายังผิวข้าวเปลือก และเทอมที่ 2 ของสมการทางขวามือ 
หมายถึง ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ 
- กรณีการถ่ายเทมวล 

)( esmeff MMhMD    (9) 

การประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสกลนคร ครั้งที่ 1 

17 – 19 พฤษภาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

C-48



เทอมด้านซ้ายมือ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของความช้ืนโดย
การแพร่ภายในเมล็ดข้าวเหนยีว สว่นเทอมทางขวามือหมายถึง
การถ่ายเทมวลออกจากผิวเมลด็ขา้วเปลือกเหนยีวจนถึง
ความช้ืนสมดลุ 

3.2.2 รูปทรงของเมล็ดข้าว 
รูปทรงของเมล็ดข้าวเปลือกเหนียวที่ ใ ช้

ส าหรับแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์แสดงดังรูปที่ 4 จ านวน 
element ที่ใช้ทั้งหมดส าหรับการค านวณโดยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูป COMSOL MultiphysicsTM 3.5a (Comsol AB, 
Stockholm, Sweden) คือ 14855 element  

รูปท่ี 4 การแบ่ง mesh ของเมล็ดข้าวเหนียวตามแนวแกน x, y, z 

3.2.3 สัมประสิทธิ์การแพร่ความชื้น 
ผลการท านายค่ าสัมประสิทธิ์ การแพร่

ความช้ืนส าหรับการอบแห้งข้าวเหนียวทั้งสองพันธุ์ด้วยเครื่อง
อบแห้งแบบฟลูอิไดซ์เบดโดยใช้ตัวกลางคือลมร้อนและไอน้ า
ร้อนยวดยิ่งที่อุณหภูมิอบแห้ง 110 C, 130 C และ 150 C 
แสดงดังสมการที่ (10) ส่วนกราฟเปรียบเทียบผลการทดลองกับ
ก า ร ค า น ว ณ โ ด ย ใ ช้ โ ป ร แ ก ร ม ส า เ ร็ จ รู ป  COMSOL 
MultiphysicsTM 3.5a (Comsol AB, Stockholm, Sweden) 
แสดงดังรูปที่ 5-8 และค่า R2 ดังตารางที่ 1 








 
 

RT
D

28450
exp10535.5 6

eff
    (10) 

เมื่อ R  =   ค่าคงท่ีของก๊าซ = 8.314 kJ/kmol 
     T  =   อุณหภูมิที่ใช้ในการอบแห้ง, K 

รูปที่ 5 การเปรียบเทียบผลการทดลองกับการท านายของ
อัตราส่วนความชื้นกับระยะเวลาอบแห้งของข้าวเปลือกพันธุ์ 
กข 6 ด้วยลมร้อนอุณหภูมิ 110 C, 130 C และ 150 C 

รูปที่ 6 การเปรียบเทียบผลการทดลองกับการท านายของ
อัตราส่วนความชื้นกับระยะเวลาอบแห้งของข้าวเปลือกข้าว

เหนียวด าด้วยลมร้อนอุณหภูมิ 110 C, 130 C และ 150 C 

รูปที่ 7 การเปรียบเทียบผลการทดลองกับการท านายของ
อัตราส่วนความชื้นกับระยะเวลาอบแห้งของข้าวเปลือกพันธุ์ 
กข 6 ด้วยไอน้ าร้อนยวดยิ่งอุณหภมูิ 110 C, 130 C และ 

150 C 

รูปที่ 8 การเปรียบเทียบผลการทดลองกับการท านายของ
อัตราส่วนความชื้นกับระยะเวลาอบแห้งของข้าวเปลือกข้าว
เหนียวด าด้วยไอน้ าร้อนยวดยิ่งอุณหภูมิ 110 C, 130 C  

และ 150 C 
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ตารางที่ 1 ค่า R2 จากการท านายผลเทียบกับผลการทดลองที่
เงื่อนไขการอบแห้งต่าง ๆ 

เง่ือนไขการทดลอง R2 

RD6 BGR 
HA 110 C 0.9891 0.9965 
HA 130 C 0.9853 0.9956 
HA 150 C 0.9915 0.9874 
SHS 110 C 0.9716 0.9627 
SHS 130 C 0.9817 0.9907 
SHS 150 C 0.9944 0.9992 

HA = Hot air (ลมร้อน), SHS = Superheated steam (ไอน้ ารอ้นยวดย่ิง) 

จากรูปที่ 5-8 และตารางที่ 1 พบว่าผลการท านาย
โดยใช้แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ด้วยโปรแกรม COMSOL มี
ความใกล้เคียงกับผลการทดลองซึ่งค่า R2 มีค่าเข้าใกล้ 1 โดย
การอบแห้งข้าวเหนียวด าด้วยลมร้อน (ความเร็ว 2 m/s) ที่
อุณหภูมิ 110 C มีค่า 0.9965 ส่วนการอบแห้งข้าวเหนียวด า
ด้วยไอน้ าร้อนยวดยิ่ง (ความเร็ว 2.3 m/s) อุณหภูมิ 150 C มี
ความแม่นย ามากท่ีสุด (ค่า R2 = 0.9992)  

4. สรุป
จากการศึกษาผลการทดลองอบแห้งข้าวเหนียวเปลือก

ความช้ืนสูงพันธุ์ กข6 (RD6) และข้าวเหนียวด า (BGR) ซึ่งมี
ความช้ืนเริ่มต้น 50-52.8% (d.b.) และ 63.1% (d.b.) ด้วย
เครื่องอบแห้งแบบฟลูอิไดซ์เบด โดยใช้ลมร้อนและไอน้ าร้อน
ยวดยิ่งเป็นตัวกลางที่ความเร็วลม 2 m/s และ 2.3 m/s 
ตามล าดับระยะเวลาในการอบแห้ง 10 min โดยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูป COMSOL MultiphysicsTM 3.5a พบว่า แบบจ าลอง
ทางคณิตศาสตร์สามารถท านายผลการทดลองได้ใกล้เคียงกับ
ผลการทดลองในห้องปฏิบัติการทุกอุณหภูมิของการอบแห้งโดย
มีค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R2) อยู่ ในช่วง 0.9627 ถึง 
0.9992 ส าหรับผลการทดลองที่ได้จะน าไปใช้เป็นแนวทางใน
การทดลองอบแห้งข้าวเปลือกเหนียวพันธุ์ต่าง ๆ และหา
คุณภาพหลังการอบแห้งของข้าวเหนียวต่อไป 

5. กิตติกรรมประกาศ
  คณะผู้ วิ จั ยขอขอบคุณสถาบันวิจัยและพัฒนา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครที่ให้ทุนสนับสนุนการท าวิจัยและ 
ขอขอบคุณคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามที่
ให้ความอนุเคราะห์เครื่องอบแห้งแบบฟลูอิไดซ์เบดส าหรับการ
ทดลองในครั้งนี ้
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ผลกระทบของแบบทดสอบที่มีตัวลวงจากความเข้าใจคลาดเคลื่อน เรื่อง เมทริกซ์ 
The Effect of the Test with Distractors constructed from Misconception on Matrix 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์  1) สร้างแบบทดสอบที่มีตัวลวงจากความเข้าใจคลาดเคลื่อน วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เมทริกซ์   

2) ศึกษาความเข้าใจคลาดเคลื่อนในการเรียน วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เมทริกซ์  3) ศึกษาผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากการใช้แบบทดสอบ
ที่มีตัวลวงจากความเข้าใจคลาดเคลื่อน วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เมทริกซ์  โดยใช้สถิติ t-test แบบ Independent Samples และ 
z-test ระหว่างค่าสัดส่วนของ 2 กลุ่ม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาที่สมัครใจเข้าร่วมการสอบครั้งนี้  174 คน แล้ว
แบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 87 คน โดยวิธีจับสลาก เพื่อให้กลุ่มแรกเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มที่สองเป็นกลุ่มควบคุม 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบทดสอบที่มีตัวลวงจากความเข้าใจคลาดเคลื่อนและแบบทดสอบปกติ ผลการวิจัย พบว่า  1) 
คะแนนข้อสอบปรนัยของนักเรียนที่ทดสอบด้วยแบบทดสอบปกติ (ค่าเฉลี่ย 7.24 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.40) สูงกว่านักเรียน
ที่ทดสอบด้วยแบบทดสอบที่มีตัวลวงจากความเข้าใจคลาดเคลื่อน(ค่าเฉลี่ย 5.93 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.51) อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 2) คะแนนข้อสอบอัตนัยของนักเรียนที่ทดสอบด้วยแบบทดสอบปกติ  (ค่าเฉลี่ย 13.40 และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 8.94) สูงกว่านักเรียนที่ทดสอบด้วยแบบทดสอบที่มีตัวลวงจากความเข้าใจคลาดเคลื่อน (ค่าเฉลี่ย 11.22 และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 7.29) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  3) สัดส่วนของนักเรียนท่ีตอบข้อสอบปรนัยผิดในแบบทดสอบที่
มีตัวลวงจากความเข้าใจคลาดเคลื่อน (ค่าเฉลี่ย 0.40) มากกว่าสัดส่วนของนักเรียนที่ตอบข้อสอบปรนัยผิดในแบบทดสอบปกติ 
(ค่าเฉลี่ย 0.27) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  4) จากแบบทดสอบที่มีตัวลวงจากความเข้าใจคลาดเคลื่อน นักเรียนกลุ่ม
ปานกลางตอบข้อสอบปรนัยผิดและตอบข้อสอบอัตนัยผิดแบบมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนในทิศทางเดียวกัน (ค่าเฉลี่ย 1.38 และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.04) มากกว่านักเรียนกลุ่มเก่งที่ตอบข้อสอบปรนัยผิดและตอบข้อสอบอัตนัยผิดแบบมีความเข้าใจ
คลาดเคลื่อนในทิศทางเดียวกัน (ค่าเฉลี่ย 0.5 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.72) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นั่นคือ 
นักเรียนกลุ่มปานกลางมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนในการเรียน วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เมทริกซ์ มากกว่านักเรียนกลุ่มเก่ง  
ค ำหลัก: เมทริกซ์ , ผลกระทบของแบบทดสอบ , ตัวลวงจากความเข้าใจคลาดเคลื่อน 

Abstract 
The purposes of this research are 1) to construct the test with distractors constructed from 

misconception, 2) to study the misconception of the mathematical learning on Matrix, and 3) to study the 
effect of the test with distractors constructed from misconception on Matrix using independent samples t-test 
and z-test. The sample is 174 Grade-11 Science-Mathematics program students at Sakonnakhon Pattanasuksa 
School during the first semester of the academic year 2017 were volunteer to take the test. The sample is 
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selected simple randomly for 87 students are experimental group and 87 students are control group. The 
research instruments are the normal test and the test with distractors constructed from misconception. The 
results revealed that 1) the multiple choice test scores of the normal test (mean 7.24 , SD 2.40) is significantly 
higher than the test with distractors constructed from misconception (mean 5.93 , SD 2.51) at the 0.05 level , 
2) the subjective test scores of the normal test (mean 13.40 , SD 8.94) is significantly higher than the test with
distractors constructed from misconception (mean 11.22 , SD 7.29) at the 0.05 level , 3) the ratio of the wrong 
answer in the test with distractors constructed from misconception (mean 0.40) is significantly higher than the 
normal test (mean 0.27) at the 0.05 level, and 4) the middle group that the multiple choice test is the same 
wrong answer as the subjective test of the test with distractors constructed from misconception (mean 1.38 , 
SD 1.04) is significantly higher than the good group (mean 0.5 , SD 0.72) at the 0.05 level so the middle group 
was misconception of the mathematical learning on Matrix more than the good group.  
Keywords: Matrix , The Effect of the Test , Distractors constructed from misconception.  

1. บทน า
การศึกษาเป็นกระบวนการที่มีระบบแบบแผนในการ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เรียนให้เป็นไปในแนวทางที่พึง
ประสงค์อย่างถาวร กระบวนการทางการศึกษาประกอบด้วย
หลักส าคัญขั้นพื้นฐาน 3 ประการ ได้แก่ จุดมุ่งหมายทางการ
ศึกษา การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ และการประเมินผลการ
เรียนรู้ โดยจุดมุ่งหมายทางการศึกษาแสดงถึงเป้าหมาย (สิ่งที่
คาดหวังจากการจัดการศึกษา) หรือมาตรฐาน (ข้อก าหนด
คุณภาพที่พึงประสงค์) ซึ่งเป็นการช้ีให้เห็นถึงแนวทางการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ หรือกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อ
ก่อให้เกิดผลตามเป้าหมายหรือมาตรฐานที่ต้องการตลอดจน
สามารถใช้เป็นแนวทางในการวัดและประเมินผลการเรียนของ
ผู้ เรียน เพื่อรู้ว่าได้บรรลุ เป้าหมายมากน้อยเพียงใด การ
ประเมินผลอย่างเป็นระบบจะช่วยให้ข้อมูลย้อนกลับถึง
จุดมุ่งหมายทางการศึกษาว่ามีความเหมาะสมและเป็นไปได้
เพียงใด การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ได้ด าเนินไปตามแผน
หรือไม่และมีประสิทธิภาพเพียงใด ตลอดจนมีผลลัพธ์หรือ
ผลกระทบอะไรเกิดขึ้น และสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายทางการ
ศึกษามากน้อยเพียงใด [1] การวัดและประเมินจึงเป็นสิ่งส าคัญ
ในการจัดการเรียนการสอน เพราะเป็นสิ่งสะท้อนให้เห็นถึง
ข้อบกพร่อง จุดเด่น จุดด้อย ของการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนว่าเป็นอย่างไร จึงเป็นกิจกรรมที่จ าเป็น ผลการวัดจะถูกใช้
มาเป็นข้อมูลในการตัดสินใจที่จะกระท าหรือไม่กระท า
บางอย่าง ซึ่งส่งผลต่อผู้เรียนทั้งในปัจจุบันและอนาคต ถึงแม้
การตัดสินใจในบางครั้งของครูผู้สอนอาจจะมีความผิดพลาด 

อาจจะไม่ส่งผลในทันทีทันใดเหมือนบุคคลที่ประกอบวิชาชีพ
อื่น แต่ครูผู้สอนควรจะมีการวัดและประเมินอย่างเป็นระบบ
แบบแผน [2] แบบทดสอบถือว่าเป็นเครื่องมือหลักที่ใช้ในการ
วัดและประเมินผลการเรียนอย่างเป็นทางการ เราสามารถน า
ผลของการวัดด้วยแบบทดสอบมาใช้ตัดสนิผลการเรียน จัดกลุ่ม
ผู้เรียน วินิจฉัยข้อบกพร่องในการเรียน วิเคราะห์ วิจัยเพื่อ
ทราบข้อความจริงต่าง ๆ จึงจ าเป็นต้องสร้างข้อสอบ ซึ่งเป็น
ส่วนประกอบของแบบทดสอบให้มีคุณภาพ โดยมักจะมองที่
คุณภาพ เช่น ค่าความยากง่าย ค่าอ านาจจ าแนก ค่าการเดา 
เป็นต้น แบบทดสอบแบบเลือกตอบ เป็นเครื่องมือวัดผลที่ใช้
แพร่หลายที่สุด โดยเฉพาะการวัดด้านพุทธิพิสัย มีการน า
แบบทดสอบแบบเลือกตอบไปใช้วัดตามจุดประสงค์ต่าง ๆ 
[3] ในการน าข้อสอบไปใช้ในการวัดผล ถ้ามีการออกแบบที่ดี
น าไปใช้อย่างเหมาะสมก็จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาผู้เรียน 
แต่ถ้าออกแบบไม่ดี สร้างอย่างขาดความรู้ การน าไปใช้ก็จะเกิด
ผลเสียโดยไม่ตั้ งใจ  แบบทดสอบที่สร้างขึ้นมาอย่างขาด
คุณภาพ นอกจากจะไม่ช่วยสะท้อนผลการเรียนรู้ของผู้ เรียน
แล้ว ยังท าให้ผู้ เรียนเกิดความกลัวและความเครียด แต่ถ้า
แบบทดสอบถูกพัฒนามาอย่างดี และน าไปใช้อย่างสร้างสรรค์ 
จะมีส่วนช่วยกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้ เรียน  และให้ข้อมูล
ย้อนกลับที่ช่วยสะท้อนผลการเรียนของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี 
[1]  จะเห็นได้ว่าแบบทดสอบเลือกตอบมีส่วนดีหลายประการ
ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว แต่แบบทดสอบดังกล่าวก็มีจุดอ่อนด้วย
เช่นกัน กล่าวคือ เด็กอาจตอบถูกโดยไม่ต้องมีความรู้ การตรวจ
ให้คะแนนไม่ละเอียดถี่ถ้วนพอที่จะแยกผู้ที่มีความรู้สมบูรณ์
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ครบถ้วน ผู้ที่มีความรู้บางส่วน และผู้ที่ไม่รู้ออกจากกันได้ [4] 
ดังนั้นเพื่อขจัดปัญหาในเรื่องนี้ให้ลดน้อยลง จึงมีผู้เสนอแนะให้
ใช้แบบทดสอบที่มีหลาย ๆ ตัวเลือก เพราะยิ่งมีตัวเลือกมาก
โอกาสตอบถูกโดยการเดาก็จะน้อยลง แต่ปัญหาที่พบตามมาก็
คือ เป็นการยากมากส าหรับครูในการสร้างตัวเลือกที่ดี ดังท่ี [5] 
ได้กล่าวว่าแบบทดสอบแบบเลือกตอบสร้างยาก โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการสร้างตัวลวงที่มีคุณภาพ ซึ่งสอดคล้องกับความเห็น
ของ [6] ที่ว่าเป็นการยากที่จะหาตัวเลือกหรือตัวลวงที่ดีมา
สร้างเป็นตัวลวงที่เหมาะสมได้ ส าหรับผู้ที่หัดเขียนข้อสอบใหม่ 
และยังสอดคล้องกับความเห็นของ [7-8] 

จากประเด็นที่ได้ศึกษาค้นคว้าพบว่างานวิจัยเกี่ยวกับ
การเปรียบเทียบแบบทดสอบที่มีรูปแบบตัวเลือกและวิธีการ
สร้างตัวเลือกที่ต่างกัน โดยทั่วไปจะเปรียบเทียบผลการใช้
แบบทดสอบเลือกตอบที่มีรูปแบบตัวเลือกที่ต่างกันในด้านของ
ค่าความยาก ค่าอ านาจจ าแนก และค่าความเช่ือมั่นของ
แบบทดสอบ มีบางคนเปรียบเทียบในด้านค่าความเที่ยงตรง
และบางคนเปรียบเทียบในด้านสัดส่วนการเดา ท าให้ผู้วิจัย
สนใจศึกษาเพิ่มเติมจากการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของ
แบบทดสอบ โดยท าการศึกษาผลจากการใช้แบบทดสอบที่มี
ตัวเลือกที่ต่างกัน คือ แบบทดสอบที่มีตัวเลือกแบบไม่ดัก
นั ก เรี ยนและแบบทดสอบที่ มี ตั วลวงจากความ เข้ า ใจ
คลาดเคลื่อน พร้อมทั้งศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการใช้
แบบทดสอบที่มีตัวลวงจากความเข้าใจคลาดเคลื่อนมผีลในการ
ล่อลวงนักเรียนบางกลุ่มให้เลือกค าตอบท่ีผิดหรือไม่ 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. สร้างแบบทดสอบที่ มี ตั วลวงจากความเข้ าใจ

คลาดเคลื่อน วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เมทริกซ์ 
2. ศึกษาความเข้าใจคลาดเคลื่อนในการเรียน วิชา

คณิตศาสตร์ เรื่อง เมทริกซ์ 
3. ศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการใช้แบบทดสอบที่มี

ตัวลวงจากความเข้าใจคลาดเคลื่อน วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง 
เมทริกซ ์

3. สมมติฐานของการวิจัย
1. คะแนนสอบในข้อสอบปรนัย ของนักเรียนที่ทดสอบ

ด้ วยแบบทดสอบปกติ  สู งกว่ านั ก เรี ยนที่ ท ดสอบด้ วย
แบบทดสอบที่มีตัวลวงจากความเข้าใจคลาดเคลื่อน 

2. คะแนนสอบในข้อสอบอัตนัย ของนักเรียนที่ทดสอบ
ด้ วยแบบทดสอบปกติ  สู งกว่ านั ก เรี ยนที่ ท ดสอบด้ วย
แบบทดสอบที่มีตัวลวงจากความเข้าใจคลาดเคลื่อน 

3. สัดส่วนของนักเรียนที่ตอบผิดในแบบทดสอบที่มีตัว
ลวงจากความเข้าใจคลาดเคลื่อน มากกว่าสัดส่วนของนักเรียนท่ี
ตอบผิดในแบบทดสอบปกติ 

4. นักเรียนกลุ่มปานกลางมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนในการ
เรียน วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เมทริกซ์ มากกว่านักเรียนกลุ่มเก่ง 

4. นิยามศัพท์เฉพาะ
1. แบบทดสอบ หมายถึง เครื่องมือที่ ใช้ในการวัด

ความสามารถของนักเรียน ในเรื่องเมทริกซ์ ซึ่งแบ่งเป็น 2 ตอน 
คือ ตอนที่ 1 เป็นข้อสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก และ
ตอนที่ 2 เป็นข้อสอบอัตนัยมีตัวค าถามคู่ขนานกับตอนที่ 1 ซึ่ง
ข้อสอบปรนัยแต่ละข้อประกอบด้วยส่วนส าคัญ 2 ส่วน คือ 

1.1 ส่วนท่ีเป็นตัวค าถาม 
 1.2 ส่วนที่เป็นตัวเลือกที่สอดคล้องกับเรื่องราวในตัว

ค าถามโดยตัวเลือกที่เป็นค าตอบถูกเรียกว่า ตัวถูก และตัวเลือก
ที่ไม่ถูกเรียกว่า ตัวลวง  

2. แบบทดสอบที่มีตัวลวงจากความเข้าใจคลาดเคลื่อน
หมายถึง แบบทดสอบโดยที่ข้อสอบปรนัยมีตัวลวงที่สร้างจาก
สิ่งที่นักเรียนมักจะเข้าใจคลาดเคลื่อน เรื่อง เมทริกซ์ อย่างน้อย
สองตัวเลือก 

3. แบบทดสอบปกติ  หมายถึง แบบทดสอบโดยที่
ข้อสอบปรนัยมีตัวลวงที่เกิดจากการสร้างแบบไม่ดักนักเรียน 

4. ความเข้าใจคลาดเคลื่อน หมายถึง ความเข้าใจใน
องค์ความรู้ เนื้อหาวิชาที่ไม่ถูกต้อง 

5. ผลกระทบ หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นทั้งทางบวกและทาง
ลบ จากการใช้แบบทดสอบที่ มี ตั วลวงจากความเข้ าใจ
คลาดเคลื่อน เรื่องเมทริกซ์ ของนักเรียน 

5. วิธีด าเนินการวิจัย
5.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนแผนการ

เรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียน
ที่ 1 ปีการศึกษา 2560  โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา จ านวน 
197 คน 
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กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนแผนการ
เรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียน
ที ่1 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาที่สมัครใจ
เข้าร่วมการสอบครั้งนี้ 174 คน แล้วท าการแบ่งกลุ่มตัวอย่าง
ออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 87 คน โดยวิธีจับสลาก เพื่อให้กลุ่ม
แรกเป็นกลุ่มทดลองถูกทดสอบด้วยแบบทดสอบท่ีมีตัวลวงจาก
ความเข้าใจคลาดเคลื่อนและกลุ่มที่สองเป็นกลุ่มควบคุมถูก
ทดสอบด้วยแบบทดสอบปกติ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 
แบบทดสอบที่มีตัวลวงจากความเข้าใจคลาดเคลื่อนและ
แบบทดสอบปกติ 

5.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในวิจัยครั้งนี้ คือ แบบทดสอบ เรื่อง เมท

ริกซ์ จ านวน 2 ฉบับ แต่ละฉบับมี 2 ตอน คือ  
ตอนท่ี 1  เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 10 ข้อ 
ตอนท่ี 2  เป็นแบบอัตนัย จ านวน 10 ข้อ 
ข้อสอบตอนที่ 1 ของแบบทดสอบแต่ละฉบับ จะมีข้อ

ค าถามเดียวกัน แตกต่างที่ตัวลวง โดยที่ฉบับหนึ่งมีตัวลวงถูก
สร้างจากความเข้าใจคลาดเคลื่อน และอีกฉบับหนึ่งมีตัวลวงถูก
สร้างตามปกติคือไม่มีการดักนักเรียน ส่วนข้อสอบตอนที ่2 ของ
แต่ละฉบับจะเหมือนกัน และถูกสร้างให้มีข้อค าถามคู่ขนานกับ
ข้อค าถามในตอนที่ 1 แบบทดสอบทั้ง 2 ฉบับ ใช้เวลาในการ
สอบเท่ากัน คือ 90 นาที 

5.3 วิธีด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง ได้ด าเนินการเก็บ

รวบรวมข้อมูลตามขั้นตอน ดังนี ้
1. เขียนบันทึกข้อความการขออนุญาตเข้าท าการวิจัยใน

สถานศึกษาเสนอเพื่อพิจารณาอนุญาตต่อผู้อ านวยการโรงเรียน 
2. ประกาศรับสมัครผู้เข้าร่วมการวิจัยโดยมีการช้ีแจงถึง

ผลดีและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้เข้าร่วมการวิจัย พร้อมทั้ง
บอกเง่ือนไขต่าง ๆ ในการช่วงการวิจัยและการถอนตัวไม่เข้า
ร่วมการวิจัย 

3. นัดหมายกับนักเรียนที่สมัครใจเข้าร่วมวิจัย เพื่อท าการ
ทดสอบ หลังจากนักเรียนเรียนเนื้อหา เรื่อง เมทริกซ์ แล้วเสร็จ 

4. ท าการจับสลาก เพื่อแบ่งกลุ่มนักเรียนเป็น 2 กลุ่ม
โดยให้กลุ่มแรกท าแบบทดสอบที่มีตัวลวงจากความเข้าใจ
คลาดเคลื่อน และกลุ่มที่สองท าแบบทดสอบปกติ 

5. หลังแจกแบบทดสอบเสร็จผู้วิจัยให้นักเรียนเขียนรหัส
จากแบบทดสอบที่ได้รับลงใบรายช่ือของนักเรียนที่เข้าร่วมสอบ 

6. น ากระดาษค าตอบไปตรวจให้คะแนน โดยข้อสอบ
ปรนัยข้อละ 1 คะแนน ข้อสอบอัตนัยข้อละ 3 คะแนน แล้วน า
ผลที่ได้ไปวิเคราะห์หาค่าสถิติและทดสอบสมมติฐาน 

7. แจ้งนักเรียนให้ทราบถึงความเข้าใจคลาดเคลื่อนเป็น
รายบุคคล 

6. การวิเคราะห์ข้อมูล
ในการวิจัยครั้งนี้ก่อนด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัย

ได้ท าการตรวจสอบความแปรปรวนของข้อมูลเพื่อเลือกใช้สถิติ
ที่เหมาะสม ซึ่งจะท าให้อ านาจในการทดสอบเข้าใกล้ความเป็น
จริงที่สุด วิเคราะห์ข้อมูลตามล าดับ ดังนี้ 1) หาค่าสถิติพื้นฐาน
ของคะแนนสอบ 2) วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน 2.1) 
เปรียบเทียบคะแนนสอบจากข้อสอบปรนัย  ของนักเรียนที่
ทดสอบด้วยแบบทดสอบปกติ  และนักเรียนที่ทดสอบด้วย
แบบทดสอบที่มีตัวลวงจากความเข้าใจคลาดเคลื่อนโดยใช้สถิติ 
t-test (Independent Samples) 2.2) เปรียบเทียบคะแนน
สอบจากข้อสอบอัตนัย ของนักเรียนท่ีทดสอบด้วยแบบทดสอบ
ปกติ และนักเรียนที่ทดสอบด้วยแบบทดสอบที่มีตัวลวงจาก
ความเข้าใจคลาดเคลื่อนโดยใช้สถิติ  t-test (Independent 
Samples) 2.3) เปรียบเทียบสัดส่วนของนักเรียนที่ตอบข้อสอบ
ปรนัยผิดจากแบบทดสอบปกติและสัดส่วนของนักเรียนที่ตอบ
ข้อสอบปรนัยผิดจากแบบทดสอบที่มีตัวลวงจากความเข้าใจ
คลาดเคลื่อนโดยใช้สถิติ z-test ระหว่างค่าสัดส่วนของ 2 กลุ่ม
2.4) เปรียบเทียบจ านวนข้อที่นักเรียนแต่ละคนตอบข้อสอบ
ปรนัยผิดและตอบข้อสอบอัตนั ยผิดแบบมีความเข้ าใจ
คลาดเคลื่อนในทิศทางเดียวกันจากแบบทดสอบที่มีตัวลวงจาก
ความเข้าใจคลาดเคลื่อน ระหว่างนักเรียนกลุ่มปานกลางและ
นักเรียนกลุ่มเก่ง โดยใช้สถิติ t-test (Independent Samples)  
ผู้วิจัยได้พิจารณาใช้เทคนิค 27 เปอร์เซ็นต์ในการแบ่งนักเรียน
กลุ่มเก่งและกลุ่มอ่อน ซึ่งได้นักเรียนกลุ่มเก่ง กลุ่มอ่อนจ านวน
กลุ่มละ 24 คน และนักเรียนกลุ่มปานกลางจ านวน 39 คน  

7. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ในการศึกษาครั้งน้ี ได้ผลการศึกษาดังน้ี 
1. ผลการวิเคราะห์ เปรียบเทียบคะแนนสอบจาก

ข้อสอบปรนัยของนักเรียนที่ทดสอบด้วยแบบทดสอบปกติและ
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นักเรียนที่ทดสอบด้วยแบบทดสอบที่มีตัวลวงจากความเข้าใจ
คลาดเคลื่อน แสดงผลดังตารางที ่1 

ตารางที่ 1 การวิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนสอบจากข้อสอบ
ปรนัยของนักเรียนที่ทดสอบด้วยแบบทดสอบปกติและนักเรียน
ที่ ทดสอบด้วยแบบทดสอบที่ มี ตั วลวงจากความ เข้ าใจ
คลาดเคลื่อน 

ผลการ
ทดสอบ 

n 
คะแนน

ข้อสอบปรนัย t p-value 

X  SD  
แบบทดสอบ
ปกติ 

87 7.24 2.40 

3.515 0.0005 
แบบทดสอบที่
มีตัวลวงจาก
ความเข้าใจ
คลาดเคลื่อน 

87 5.93 2.51 

จากตารางที่ 1 ผลการทดสอบสมมติฐานด้วยค่าสถิติ  
t-test แบบ 2 กลุ่มที่เป็นอิสระต่อกัน ที่ระดับนัยส าคัญทาง
สถิติ 0.05 พบว่า คะแนนเฉลี่ยข้อสอบปรนัยจากแบบทดสอบ
ปกติ เท่ากับ 7.24 และคะแนนเฉลี่ยข้อสอบสอบปรนัยจาก
แบบทดสอบจากความเข้าใจคลาดเคลื่อน เท่ากับ 5.93 โดยมี
ค่า t เท่ากับ 3.515 และ p-value เท่ากับ 0.0005 สรุปได้ว่า 
คะแนนข้อสอบปรนัยของนักเรียนที่ทดสอบด้วยแบบทดสอบ
ปกติ สูงกว่านักเรียนที่ทดสอบด้วยแบบทดสอบที่มีตัวลวงจาก
ความเข้าใจคลาดเคลื่อน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

2. ผลการวิเคราะห์ เปรียบเทียบคะแนนสอบจาก
ข้อสอบอัตนัยของนักเรียนท่ีทดสอบด้วยแบบทดสอบปกติ และ
นักเรียนที่ทดสอบด้วยแบบทดสอบที่มีตัวลวงจากความเข้าใจ
คลาดเคลื่อน แสดงผลดังตารางที ่2 

ตารางที่ 2 การวิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนสอบจากข้อสอบ
อัตนัยของนักเรียนท่ีทดสอบด้วยแบบทดสอบปกติและนักเรียน
ที่ ทดสอบด้วยแบบทดสอบที่ มี ตั วลวงจากความ เข้ าใจ
คลาดเคลื่อน 

ผลการทดสอบ n 
คะแนน

ข้อสอบอัตนัย t p-value 

X  SD
แบบทดสอบปกต ิ 87 13.40 8.94 

1.765 0.0395 
แบบทดสอบที่มี
ตัวลวงจากความ
เข้าใจคลาดเคลื่อน 

87 11.22 7.29 

จากตารางที่ 2  ผลการทดสอบสมมติฐานด้วยค่าสถิติ 
t-test แบบ 2 กลุ่มที่เป็นอิสระต่อกัน ที่ระดับนัยส าคัญทาง
สถิติ 0.05 พบว่า คะแนนเฉลี่ยข้อสอบอัตนัยจากแบบทดสอบ
ปกติ  เท่ากับ 13.40 และคะแนนเฉลี่ยข้อสอบอัตนัยจาก
แบบทดสอบจากความเข้าใจคลาดเคลื่อน เท่ากับ 11.22 โดยมี
ค่า t เท่ากับ 1.765 และ p-value เท่ากับ 0.0395 สรุปได้ว่า 
คะแนนข้อสอบอัตนัย ของนักเรียนที่ทดสอบด้วยแบบทดสอบ
ปกติ สูงกว่านักเรียนที่ทดสอบด้วยแบบทดสอบที่มีตัวลวงจาก
ความเข้าใจคลาดเคลื่อน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

3. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบสัดส่วนของนักเรียนที่
ตอบข้อสอบปรนัยผิดจากแบบทดสอบปกติและสัดส่วนของ
นักเรียนท่ีตอบข้อสอบปรนัยผิดจากแบบทดสอบที่มีตัวลวงจาก
ความเข้าใจคลาดเคลื่อน แสดงผลดังตารางที่ 3 และตารางที่ 4 

ตารางที่ 3 แสดงสัดส่วนของนักเรียนที่ตอบข้อสอบปรนัยผิด
จากแบบทดสอบปกติ และสัดส่วนของนักเรียนที่ตอบข้อสอบ
ปรนั ยผิ ดจากแบบทดสอบที่ มี ตั วลวงจากความ เข้ าใจ
คลาดเคลื่อน 

ข้อที ่

สัดส่วนของนักเรียนที่ตอบข้อสอบปรนัยผิด 
แบบทดสอบ

ปกต ิ
(n=87) 

แบบทดสอบที่มีตัวลวงจาก
ความเข้าใจคลาดเคลื่อน 

(n=87) 

1 7/87 22/87 

2 20/87 57/87 

3 19/87 27/87 
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4 36/87 41/87 

5 17/87 44/87 

6 21/87 31/87 

7 36/87 37/87 

8 33/87 41/87 

9 23/87 24/87 

10 22/87 28/87 

รวม 234/87 352/87 
สัดส่วน
เฉลี่ย 

23.4/87 = 0.27 35.2/87 = 0.40 

ตารางที่ 4 การวิเคราะห์เปรียบเทียบสัดส่วนของนักเรียนที่
ตอบข้อสอบปรนัยผิดจากสัดส่วนของนักเรียนที่ตอบข้อสอบ
ปรนัยผิดจากแบบทดสอบปกติและแบบทดสอบที่มีตัวลวงจาก
ความเข้าใจคลาดเคลื่อน 

ผลการทดสอบ 
สัดส่วนของ

นักเรียนที่ตอบ
ข้อสอบนัยผิด 

z p-value 

แบบทดสอบปกติ 0.27 

-1.89 0.0294 
แบบทดสอบท่ีมีตัว
ลวงจากความเข้าใจ
คลาดเคลื่อน 

0.40 

จากตารางที่  3 และตารางที่  4 ผลการทดสอบ
สมมติฐานด้วยค่าสถิติ z-test ระหว่างค่าสัดส่วนของ 2 กลุ่ม ที่
ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 พบว่า สัดส่วนของนักเรียนที่
ตอบข้อสอบปรนัยผิดจากแบบทดสอบปกติมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 
0.27 และสัดส่วนของนักเรียนที่ตอบข้อสอบปรนัยผิดจาก
แบบทดสอบที่มีตัวลวงจากความเข้าใจคลาดเคลื่อนมีค่าเฉลี่ย 
เท่ากับ 0.40 โดยมีค่า z เท่ากับ -1.89 และ p-value เท่ากับ 
0.0294 สรุปได้ว่า สัดส่วนของนักเรียนที่ตอบข้อสอบปรนัยผิด
จากแบบทดสอบที่มีตัวลวงจากความเข้าใจคลาดเคลื่ อน 
มากกว่าสัดส่วนของนักเรียนที่ตอบข้อสอบปรนัยผิดจาก
แบบทดสอบปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

4. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบจ านวนข้อที่นักเรียนแต่
ละคนตอบข้อสอบปรนัยผิดและตอบข้อสอบอัตนัยผิดแบบมี

ความเข้าใจคลาดเคลื่อนในทิศทางเดียวกันจากแบบทดสอบที่มี
ตัวลวงจากความเข้าใจคลาดเคลื่อน ระหว่างนักเรียนกลุ่มปาน
กลางและนักเรียนกลุ่มเก่ง แสดงผลดังตารางที่ 5 

ตารางที่ 5 การวิเคราะห์เปรียบเทียบนักเรียนกลุ่มปานกลาง
และกลุ่มเก่งที่เรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เมทริกซ์ แล้วเกิด
ความเข้าใจคลาดเคลื่อน 

ผลการ
ทดสอบ 

จ านวนข้อที่นักเรียนแต่ละ
คนตอบข้อสอบปรนัยผิด
และตอบข้อสอบอัตนัยผิด

แบบมีความเข้าใจ
คลาดเคลื่อนในทิศทาง

เดียวกัน 
t p-value 

กลุ่ม 
ปานกลาง 
(n = 39) 

กลุ่ง 
เก่ง 

(n = 24) 

X  SD  X  SD
แบบทดสอบ
ที่มีตัวลวง
จากความ
เข้าใจ
คลาดเคลื่อน 

1.38 1.04 0.5 0.72 3.650 0.0005 

จากตารางที่ 5 ผลการทดสอบสมมติฐานด้วยค่าสถิติ 
t-test แบบ 2 กลุ่มที่เป็นอิสระต่อกัน ที่ระดับนัยส าคัญทาง
สถิติ 0.05 พบว่า จ านวนข้อที่นักเรียนกลุ่มปานกลางแต่ละคน
ตอบข้อสอบปรนัยผิดและตอบข้อสอบอัตนัยผิดแบบมีความ
เข้าใจคลาดเคลื่อนในทิศทางเดียวกัน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.38 มี
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.04 และจ านวนข้อที่นักเรียน
กลุ่มเก่งแต่ละคนตอบข้อสอบปรนัยผิดและตอบข้อสอบอัตนัย
ผิดแบบมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนในทิศทางเดียวกัน มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 0.5 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.72 โดยมีค่า t 
เท่ ากั บ  3.650 และ  p-value เท่ ากับ  0.0005 สรุป ได้ ว่ า 
จ านวนข้อท่ีนักเรียนกลุ่มปานกลางแต่ละคนตอบข้อสอบปรนัย
ผิดและตอบข้อสอบอัตนัยผิดแบบมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนใน
ทิศทางเดียวกัน มากกว่า นักเรียนกลุ่มเก่ง นั่นคือนักเรียนกลุ่ม
ปานกลางท าข้อสอบที่มีตัวลวงจากความเข้าใจคลาดเคลื่อนผิด 
มากกว่านักเรียนกลุ่มเก่ง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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8. สรุปผลการวิจัย
ผลการศึกษาผลกระทบของแบบทดสอบที่มีตัวลวง

จากความเข้าใจคลาดเคลื่อนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เมทริกซ์  
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์- 
คณิตศาสตร์ โรงเรียนสกลนครพฒันศึกษา ปรากฏผลดังนี ้

1. คะแนนสอบเฉลี่ยในข้อสอบปรนัยของนักเรียนที่
ทดสอบด้วยแบบทดสอบปกติ เท่ากับ 7.24 และคะแนนสอบ
เฉลี่ยในข้อสอบปรนัยของนักเรียนที่ทดสอบด้วยแบบทดสอบที่
มีตัวลวงจากความเข้าใจคลาดเคลื่อน เท่ากับ 5.93 จากการ
ทดสอบทางสถิติ  พบว่า คะแนนสอบในข้อสอบปรนัยของ
นักเรียนที่ทดสอบด้วยแบบทดสอบปกติสูงกว่านักเรียนที่
ท ดสอบ ด้ วยแบบ ทดสอบที่ มี ตั วล วงจากความ เข้ า ใจ
คลาดเคลื่อน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

2. คะแนนสอบเฉลี่ยในข้อสอบอัตนัยของนักเรียนที่
ทดสอบด้วยแบบทดสอบปกติเท่ากับ 13.40 และคะแนนสอบ
เฉลี่ยในข้อสอบอัตนัยของนักเรียนที่ทดสอบด้วยแบบทดสอบที่
มีตัวลวงจากความเข้าใจคลาดเคลื่อน เท่ากับ 11.22 จากการ
ทดสอบทางสถิติ  พบว่า คะแนนสอบในข้อสอบอัตนัยของ
นักเรียนที่ทดสอบด้วยแบบทดสอบปกติสูงกว่านักเรียนที่
ท ดสอบ ด้ วยแบบ ทดสอบที่ มี ตั วล วงจากความ เข้ า ใจ
คลาดเคลื่อน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

3. สัดส่วนของนักเรียนที่ตอบข้อสอบปรนัยผิดใน
แบบทดสอบปกติมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.27 และสัดส่วนของ
นักเรียนที่ตอบข้อสอบปรนัยผิดในแบบทดสอบที่มีตัวลวงจาก
ความเข้าใจคลาดเคลือ่นมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.40 จากการทดสอบ
ทางสถิติ พบว่า สัดส่วนของนักเรยีนที่ตอบข้อสอบปรนัยผิดจาก
แบบทดสอบที่มีตัวลวงจากความเข้าใจคลาดเคลื่อนมากกว่า
สัดส่วนของนักเรียนที่ตอบข้อสอบปรนัยผิดจากแบบทดสอบ
ปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

4. จากแบบทดสอบที่มีตั วลวงจากความเข้าใจ
คลาดเคลื่อน จ านวนข้อท่ีนักเรียนกลุ่มปานกลางแต่ละคนตอบ
ข้อสอบปรนัยผิดและตอบข้อสอบอัตนัยผิดแบบมีความเข้าใจ
คลาดเคลื่อนในทิศทางเดียวกัน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.38 และ
จ านวนข้อที่นักเรียนกลุ่มเก่งแต่ละคนตอบข้อสอบปรนัยผิดและ
ตอบข้อสอบอัตนัยผิดแบบมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนในทิศทาง
เดียวกันมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.5 จากการทดสอบทางสถิติ พบว่า 
จ านวนข้อท่ีนักเรียนกลุ่มปานกลางแต่ละคนตอบข้อสอบปรนัย
ผิดและตอบข้อสอบอัตนัยผิดแบบมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนใน

ทิศทางเดียวกันมากกว่านักเรียนกลุ่มเก่ง สรุปได้ว่า นักเรียน
กลุ่มปานกลางมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนในการเรียน วิชา
คณิตศาสตร์ เรื่อง เมทริกซ์ มากกว่านักเรียนกลุ่มเก่ง อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

9. อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาผลกระทบของแบบทดสอบที่มีตัวลวง

จากความเข้าใจคลาดเคลื่อนวิชาคณิตศาสตร์  เรื่อง เมทริกซ์  
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์- 
คณิตศาสตร์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา มีประเด็นการ
อภิปรายดังนี้ 

1. คุณภาพของแบบทดสอบแบบทดสอบที่มีตัวลวง
จากความเข้าใจคลาดเคลื่อน มีค่ามีค่าความยากง่าย (P) 
ระหว่าง 0.33 ถึง 0.61 มีค่าอ านาจจ าแนก (r) ระหว่าง 0.44 ถึง 
0.89 และมีค่าความเช่ือมั่น เท่ากับ 0.75 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้  

2. คะแนนสอบในข้อสอบปรนัยของนักเรียนที่
ทดสอบด้วยแบบทดสอบปกติ สูงกว่านักเรียนที่ทดสอบด้วย
แบบทดสอบที่มีตัวลวงจากความเข้าใจคลาดเคลื่อน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 1 
ที่ตั้งไว้  อาจมีสาเหตุมาจากตัวเลือกในข้อสอบปรนัยของ
แบบทดสอบปกติจะช่วยให้นักเรียนบางคนที่มีความรู้ในแต่ละ
รายจุดประสงค์อยู่บ้างที่ได้ท าข้อสอบชุดนี้สามารถตอบถูกได้
ง่ายกว่าเพราะนักเรียนบางคนท าข้อสอบแล้วแต่ไม่พบค าตอบที่
คิดได้ในตัวเลือกจึงมั่นใจได้ว่าวิธีคิดนั้นยังไม่ถูกต้อง ส่งผลให้
ต้องคิดหาค าตอบใหม่จนเจอค าตอบที่ถูกต้อง แต่หากนักเรียน
ท าข้อสอบจากแบบทดสอบที่ มี ตั วลวงจากความเข้ าใจ
คลาดเคลื่อนนักเรียนอาจจะคิดได้ค าตอบที่ผิดแต่เป็นค าตอบที่
มีในตัวเลือกนักเรียนจึงเลือกค าตอบที่ผิดนั้นโดยไม่ตรวจทาน
อีกครั้งเพราะคิดว่าเป็นค าตอบท่ีถูกต้องแล้ว  

3. คะแนนสอบในข้อสอบอัตนัยของนักเรียนที่
ทดสอบด้วยแบบทดสอบปกติ สูงกว่านักเรียนที่ทดสอบด้วย
แบบทดสอบที่มีตัวลวงจากความเข้าใจคลาดเคลื่อน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 2 
ที่ตั้งไว้ อาจมีสาเหตุมาจากนักเรียนได้แนวการคิดเพื่อให้ได้
ค าตอบตามวิธีที่ได้ท าในข้อสอบปรนัยจึงน าวิธีเดิมมาคิดใน
ข้อสอบอัตนั ย  จึ งท าให้ นั ก เรี ยนที่ ท าข้ อสอบอัตนั ยใน
แบบทดสอบปกติสามารถท าข้อสอบได้ถูกต้องมากกว่านักเรียน
ที่ท าข้อสอบอัตนัยในแบบทดสอบที่มีตัวลวงจากความเข้าใจ
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คลาดเคลื่อน ซึ่งสอดคล้องกับกัทธรี (Guthrie, 1886-1959 
อ้างถึงใน ทิศนา แขมมณี, 2558, หน้า 55) ที่กล่าวว่า หาก
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ในสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งสมบูรณ์
แล้ว เมื่อเกิดสถานการณ์แบบเดิมขึ้นอีกครั้ง ผู้เรียนจะกระท า
เหมือนที่เคยได้กระท าครั้งสุดท้าย ไม่ว่าการเรียนรู้นั้นจะผิด
หรือถูกก็ตาม  

4. สัดส่วนของนักเรียนที่ตอบข้อสอบปรนัยผิดจาก
แบบทดสอบที่มีตัวลวงจากความเข้าใจคลาดเคลื่อน มากกว่า
สัดส่วนของนักเรียนที่ตอบข้อสอบปรนัยผิดจากแบบทดสอบ
ปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานท่ี 3 ที่ตั้งไว ้โดยสาเหตุที่ท าให้นักเรียนที่ตอบข้อสอบ
ปรนัยในแบบทดสอบที่มีตัวลวงจากความเข้าใจคลาดเคลื่อนผิด
มีมากกว่าแบบทดสอบปกตินั้นสอดคล้องกับข้อ 1 ที่ได้กล่าวมา 

5. จ านวนข้อที่นักเรียนกลุ่มปานกลางแต่ละคนตอบ
ข้อสอบปรนัยผิดและตอบข้อสอบอัตนัยผิดแบบมีความเข้าใจ
คลาดเคลื่อนในทิศทางเดียวกัน มากกว่า นักเรียนกลุ่มเก่ง สรุป
ได้ว่า นักเรียนกลุ่มปานกลางมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนในการ
เรียน วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เมทริกซ์ มากกว่านักเรียนกลุ่มเก่ง 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน
ข้อที่ 4 ที่ตั้งไว้ อาจมีสาเหตุมาจากนักเรียนกลุ่มปานกลางซึ่ง
เป็นกลุ่มที่บางคนมีความรู้อยู่บ้างท าข้อสอบปรนัยแล้วพบ
ค าตอบในตัวเลือกจึงเลือกค าตอบนั้นทันทีเพราะคิดว่าเป็น
ค าตอบท่ีถูกต้อง โดยไม่ได้ตรวจสอบอีกครัง้ น าไปสู่การใช้วิธีคิด
เดิมนั้นท าในข้อสอบอัตนัย ท าให้นักเรียนตอบข้อสอบทั้งปรนัย
และอัตนัยผิดไปในทิศทางเดียวกัน แต่ถ้าเป็นนักเรียนกลุ่มเก่ง
ซึ่งเป็นกลุ่มที่ถือว่ามีความรู้ครบถ้วนสมบูรณ์ต่อให้พบตัวเลือกที่
ลวงและดักก็ยังสามารถท าได้ข้อสอบปรนัยได้ถูกต้องและ
น าไปสู่การท าข้อสอบอัตนัยได้ถูกต้องเช่นกัน  

ปัจจุบันครูมีความรู้เกี่ยวกับการเขียนข้อสอบมากขึ้น 
เพราะนอกจะได้เรียนเนื้อหาทางการวัดและประเมินผลมาแล้ว
เบื้องต้น ผู้ที่เป็นครูยังได้รับการอบรมเกี่ยวกับการเขียนข้อสอบ
อยู่เสมอ โดยส่วนใหญ่จะนิยมให้สร้างตัวเลือกให้เป็นตัวลวงดัก
ความคิดของนักเรียนในลู่ทางต่าง ๆ ที่เด็กจะตอบผิดได้ เช่น 
การเข้าใจผิด การค านวณผิดพลาด หรือการขาดความละเอียด
รอบคอบเป็นต้น ซึ่งครูจะต้องใช้เวลามากในการออกข้อสอบแต่
ละข้อเพื่อให้ได้ตัวเลือกแต่ละตัวเลือกที่ เป็นตัวลวงดักทุก
ความคิดที่นักเรียนเข้าใจผิด ทั้งที่จริงแล้วการใช้แบบทดสอบที่
มีตัวลวงจากความเข้าใจคลาดเคลื่อน เป็นการสร้างข้อสอบที่ชัก

จูงให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถอยู่บ้างแต่ขาดความ
รอบคอบให้เลือกค าตอบที่ผิด ส่วนการใช้แบบทดสอบปกติเป็น
การชักจูงให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถอยู่บ้างแต่ขาดความ
รอบคอบให้กลับไปคิดทบทวนเพื่อให้ได้ค าตอบถูกต้อง ดังนั้น
ข้อสอบเก็บคะแนนหรือแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ไม่ควรจะมีตัวเลือกที่ลวงหรือดักนักเรียน ซึ่งถ้าต้องการวัดหรือ
หานักเรียนที่เก่งควรจะออกแบบโจทย์ที่ยากขึ้นมาแทนการ
สร้างตัวลวงที่ลวงหรือดักความคิดของนักเรียน 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนีไ้ด้ศึกษาประสิทธิภาพการก าจัดพาราควอตโดยใช้ปฏิกิริยาเฟนตันวิวิธพันธุ์ ซึ่งสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาเหล็กบน

เถ้าเปลือกหอยเชอรี่ด้วยวิธีการเอิบชุ่ม วิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพของเถ้าเปลือกหอยเชอรี่ที่ผ่านการเผาที่อุณหภูมิ 500 องศา-
เซลเซียส เป็นเวลา 4 ช่ัวโมง ด้วยเทคนิคฟูเรียร์ทรานสฟอร์มอินฟราเรดสเปกโทรสโกปี (FT - IR) เทคนิคการเลี้ยวเบนรังสีเอ็กซ์ 
(XRD) จากนั้นท าการศึกษาแนวโน้มของปัจจัยที่ส่งผลทั้ง 6 ปัจจัย คือ ความเข้มข้นของเฟอรัสซัลเฟตเฮปตะไฮเดรต (A) ความ
เข้มข้นของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (B) พีเอช (C) ตัวเร่งปฏิกิริยา (D) อุณหภูมิ (E) และเวลาในการทดลอง (F) ออกแบบการทดลอง 
โดยวิธี Plackett and Burman ท าการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการก าจัดพาราควอตด้วยเทคนิคยูวี – วิสิเบิล สเปกโทรสโกปี 
(UV – VIS spectroscopy) และวิเคราะห์ร้อยละของเหล็กท่ีคงอยู่ในตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยเทคนิคอะตอมมิกแอบซอร์พชันสเปกโทร
เมทรี (AAS) โดยวิเคราะห์ผลการทดลองทางสถิติที่ระดับความเช่ือมั่น (p – values) ร้อยละ 95 พบว่า มี 2 ปัจจัย ที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการก าจัดพาราควอต คือ ความเข้มข้นของเฟอรัสซัลเฟตเฮปตะไฮเดรต (A) และอุณหภูมิ (E) มีค่า p – values 
เท่ากับ 0.0330 และ 0.0047 ตามล าดับ ที่นัยส าคัญทางสถิต (significant) และจากผลการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อร้อยละของเหล็ก
ที่คงอยู่ในตัวเร่งปฏิกิริยา พบว่า ไม่มีผลนัยส าคัญทางสถิติ (not significant) ซึ่งผลการทดลองที่ได้จากการท านายสอดคล้องกับผล
การทดลอง 
ค ำหลัก: หอยเชอรี่, พาราควอต, ปฏิกิริยาเฟนตันวิวิธพันธุ์ 

Abstract 
This research to study the removal of paraquat efficiency using heterogeneous Fenton reaction. The 

heterogeneous catalyst derived from iron solution impregnated in Pomacca canaliculata Lamarck ash  
(Fe – PCL). The PCL ash was calcined at 500 ๐C for 4 hrs, characterized the physical prepations by Flourier 
transform infrared spectroscopy (FT - IR) and X - ray diffraction (XRD) techniques. The Plackett and Burman 
experiment design was used to evaluated the effect of six factors of concentration of ferrous sulfate 
heptahydrate (A : FeSO4.7H2O) concentration of hydrogen peroxide (B : H2O2) pH (C) catalyst dosage (D) 
temperature (E) and time (F) as independent variables on the removal of paraquat efficiency (analysis by 
UV - VIS Spectroscopy) and the iron residue in Fe – PCL after the reaction (analysis by atomic absorption 
spectrometry (AAS). The significant of the independent variables was tested by ANOVA with a 95% confidence 
level. Results show that the concentration of ferrous sulfate heptahydrate and temperature were affecting  
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paraquat removal at p – value 0.0330 and 0.0047, respectively. And the iron residue in Fe – PCL was not 
significant factor. A good agreement between the model prediction and experimental results. 
Keywords: Pomacca canaliculata Lamurck, Paraquat, Heterogeneous fenton reaction. 

1. บทน า
น้ าถือเป็นทรัพยากรทางธรรมชาติที่มีความส าคัญต่อ

การด ารงชีวิติของสิ่งมีชีวิตทุกชนิด ไม่ว่ามนุษย์ พืช และสัตว์ 
ต้องน าน้ ามาใช้ประโยชน์ทางด้านอุปโภค บริโภค การเกษตรกรรม 
และอุตสาหกรรมต่าง ๆ เป็นต้น ซึ่งเห็นได้ว่าน้ าที่ปล่อยลงสู่
แหล่งน้ าตามธรรมชาติมีความสกปรกเพิ่มมากข้ึน อันเนื่องมา 
จากสิ่งปฏิกูลจากแหล่งที่อยู่อาศัย น้ าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม 
สารเคมีก าจัดศัตรพูืช และยาฆ่าแมลงจากการเกษตรกรรม โดย
พบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่มีการใช้สารเคมีในการเพาะปลูกเป็น
จ านวนมากจึงท าให้เกิดการตกค้างของสารเคมีในดิน และ
บริเวณแหล่งน้ าท่ีอยู่ใกล้เคียง สารเคมีก าจัดศัตรูพืชที่เกษตรกร
ส่วนใหญ่นิยมใช้ คือ ไกลโพเสต (Glyphosate) พาราควอต 
(Paraquat) และอาทราซีน (Anthracene) โดยพาราควอตใช้
เป็นสารก าจัดศัตรูพืช ในการเตรียมดินก่อนการเพาะปลูกพืช มี
การน าเข้ามาใช้เป็นอันดับ 2 ถึง 12,568,885 กิโลกรัม [1] 
พาราควอตจัดว่าเป็นสารอันตรายที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิต
และสิ่งแวดล้อม เช่น พิษต่อสัตว์น้ า พาราควอตจะไปท าลาย
ระบบการท างานของอวัยวะต่าง ๆ เช่น เหงือก ตับ และไต ให้
เกิดการล้มเหลว และมีแนวโน้มต่อการเปลี่ยนแปลงระบบ
สืบพันธุ์ของสัตว์ [2] หากเกิดการฟุ้งกระจายของสารไปใน
แหล่งชุมชนใกล้เคียง จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพ เช่น ท าให้
ปวดศีรษะ ผิวหนังอักเสบ แผลผุผอง ระคายเคืองต่อตา เกิด
การล้มเหลวของระบบทางเดินหายใจ และเป็นอันตรายต่อ
อวัยวะต่างๆ ภายในร่างกาย เช่น ปอด ตับ ไต เป็นต้น [3] และ
พบว่าเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้เกิดโรคพาร์กินสัน [4] ดังนั้นเพื่อ
เป็นการป้องกันอันตรายจากพาราควอต จึงต้องท าการบ าบัดน้ า
ทิ้งที่มีการปนเปื้อนสารนี้ ซึ่งสามารถท าได้หลายวิธี เช่น การ
บ าบัดน้ าเสียทางชีวภาพ และกระบวนการทางเคมี เช่น การ
ตกตะกอนทางเคมี การดูดซับด้วยถ่านกัมมันต์ [5] และ
ปฏิกิริยาเฟนตัน [6] โดยปฏิกิริยาเฟนตันเป็นปฏิกิริยาที่เกิด
ออกซิเดชันในสภาวะที่เป็นกรด ระหว่างเฟอรัสไอออน (Fe2+) 
กับไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด ์(H2O2) เกิดเป็นอนุมูลอิสระไฮดรอก
ซิล (˙OH) [7] ซึ่งมีความสามารถในการออกซิไดส์สารอินทรีย์ 
สารก าจัดศัตรูพืช และสีย้อม ท าให้สามารถลดความเป็นพิษ
ของสารอินทรีย์ [8] ได้ผลิตภัณฑ์สุดท้ายคือ น้ าและคาร์บอน-
ไดออกไซต์ ดังสมการที่ 1 - 3  

Fe2+ + H2O2           Fe3+ + OH- +˙OH               (1) 
˙OH + Organic compounds           ˙Org   (2) 
˙Org + ˙OH         CO2 + H2O     (3) 

ปฏิกิริยาเฟนตันทีใ่ช้ตัวเร่งปฏิกิริยาชนิดเอกพันธุ์พบว่า
มีข้อจ ากัดคือ เกิดสารประกอบเชิงซ้อนที่มีเสถียรภาพสูงท าให้
ประสิทธิภาพการก าจัดลดลง เมื่อสิ้นสุดปฏิกิริยาไม่สามารถ
แยกตัวเร่งปฏิกิริยาออกจากระบบได้ จึงไม่สามารถน าตัวเร่ง
ปฏิกิริยากลับมาใช้ได้อีก จากข้อจ ากัดดังกล่าวจึงได้มีการศึกษา
ปฏิกิริยาเฟนตันโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาวิวิธพันธุ์  ซึ่งมีข้อดีคือ 
สามารถแยกตัวเร่งปฏิกิริยาออกจากระบบได้ง่าย สามารถน า
ตัวเร่งปฏิกิริยากลับมาใช้ใหม่ได้ และตัวเร่งปฏิกิริยาไม่เกิด
สารประกอบเชิงซ้อนกับสารที่ต้องการก าจัด [9] โดยตัวรองรับ
ที่นิยมใช้ในการสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยา เช่น เคลย์ [10] 
ซีโอไลต์ [9] สารประกอบจากเปลือกหอยและแกลบข้าว 
[11,12] เป็นต้น 

เปลือกหอยเชอรี่เป็นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร ที่มี
องค์ประกอบเป็นแคลเซียมคาร์บอเนต มีคุณสมบัติเป็นตัวดูด
ซับและสามารถน ามาใช้เป็นตัวรองรับในการสังเคราะห์ตัวเร่ง
ปฏิกิริยาได้ ดังนั้นงานวิจัยนี้มีความสนใจที่จะน าเปลือกหอย
เชอรี่มาใช้เป็นตัวรองรับในการสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาเฟน-
ตันวิวิธพันธุ์ในการก าจัดพาราควอต ออกแบบการทดลองโดย
วิธี Plackett and Burman เพื่อท าการศึกษาปัจจัยเบื้องต้นที่
ส่งผลต่อการก าจัดพาราควอต รวมไปถึงเป็นการลดตัวอย่าง 
และปริมาณสารเคมีในการทดลองด้วย 

2. วิธีการทดลอง
2.1. การสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาเหล็กบนเถ้าเปลือก

หอยเชอร่ี (Fe - PCL) ด้วยวิธีการเอิบชุ่ม 
เปลือกหอยเชอรี่แบบไม่คัดขนาด น ามาล้างท าความ

สะอาด บดและร่อนให้มีขนาด 100 เมซ และท าการเผา 
(Calcination) ที่อุณหภูมิ 500 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 4 
ช่ัวโมง หลังจากนั้น ท าการสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาเหล็กบน
เถ้าเปลือกหอยเชอรี่ด้วยวิธีการเอิบชุ่ม ( Impregnation) [13] 
โดยใช้ความเข้มข้นของเหล็กที่ได้จากการออกแบบการทดลอง
ด้วยวิธี Plackett and Burman ดังตารางที่ 1 เมื่อเอิบชุ่มเสร็จ
แล้วน าไปอบที่อุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 12 
ช่ัวโมง และท าการเผาที่อุณหภูมิ 500 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 
4 ช่ัวโมง เก็บสารตัวอย่างไว้ในถุงซิป เพื่อท าการวิเคราะห์ต่อไป 
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2.2. การศึกษาลักษณะทางกายภาพของเปลือกหอย
เชอร่ี 

ศึกษาลักษณะทางกายภาพของเปลือกหอยเชอรี่ด้วย
เทคนิคฟูเรียร์ทรานสฟอร์มอินฟราเรดสเปกโทรเมทรี (FT - IR) 
ในช่วง 4000 - 400 ซม-1 และเทคนิคการเลี้ยวเบนรังสีเอ็กซ์ 
(XRD) ที่สภาวะการทดลองคือ สแกนมุมตั้งแต่มุม 20 - 75 องศา 
กระแสไฟฟ้า 40 มิลลิแอมป์ ศักย์ไฟฟ้า 40 กิโลโวลต์ โดยใช้ 
Cu - Kα เป็นแหล่งก าเนิดรังสีเอ็กซ์ 

2.3. การศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการ
ก าจัดพาราควอต โดยวิธี Plackett and Burman  

ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการก าจัดพาราควอตโดยใช้
ปฏิกิริยาเฟนตันวิวิธพันธุ์ท้ังหมด 6 ปัจจัย คือ ความเข้มข้นของ
เฟอรัสซัลเฟตเฮปตะไฮเดรต (A) ความเข้มข้นของไฮโดรเจน
เปอร์ออกไซด์ (B) พีเอช (C) ตัวเร่งปฏิกิริยา (D) อุณหภูมิ (E) 
และเวลาในการทดลอง (F) โดยใช้พารามิเตอร์ของปัจจัย ปัจจัย
ละ 2 ระดับ (ระดับต่ า (-1) และระดับสูง (+1)) ดังตารางที่ 1
ออกแบบการทดลองโดยวิธี Plackett and Burman ซึ่งใช้
ประสิทธิภาพการก าจั ดพาราค วอตเป็นตั วตอบสนอง 
(Responses) ได้สภาวะการทดลองทั้งหมด 12 การทดลอง ดัง
ตารางที่ 2 และวิเคราะห์ผลการทดลองโดยใช้ระดับความเช่ือมั่น 
 (p – values ) ที่ร้อยละ 95 ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป Design 
expert 7 MFC Application เวอร์ช่ัน 7.0.1.0 เพื่อท าการ
คัดเลือกปัจจัยที่ส่งผลต่อการก าจัดพาราควอต 

ตารางที่ 1 ระดับปัจจัยที่ท าการศึกษาประสิทธิภาพการก าจัด
พาราควอต 

ปัจจัยที่ท าการศึกษา 
ระดับปัจจัย 

ต่ า (-1) สูง (+1) 
A : ความเข้มข้นของเฟอรัสซัลเฟต 
เฮปตะไฮเดรต (ร้อยละโดยน้ าหนกั) 

0.40 0.80 

B : ความเข้มข้นของไฮโดรเจน
เปอร์ออกไซต์ (มลิลโิมลาร์) 

5 15 

C : พีเอช 2 4 
D : ปริมาณตัวเร่งปฏิกริิยา (กรัม) 0.03 0.1 
E : อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) 30 40 
F : เวลาในการทดลอง (นาที) 45 90 

2.4. การศึกษาประสิทธิภาพการก าจัดพาราควอตโดย
ใช้ปฏิกิริยาเฟนตันวิวิธพันธุ์ 

สภาวะที่ได้จากการออกแบบการทดลองดังตารางที่ 2 
มาท าการศึกษาประสิทธิภาพการก าจัดพาราควอต โดยท าการ 
ปิเปตสารละลายพาราควอตความเข้มข้น 100 มิลลิกรัมต่อลิตร 
ปริมาตร 200 มิลลิลิตร ลงในชวดรูปชมพู่ปริมาตร 250 

มิลลิลิตร ปรับพีเอชสารละลายด้วยกรดซัลฟิวริก (H2SO4) หรือ
โซเดียมไฮดรอกไซต์ (NaOH) ความเข้มข้น 0.1 โมลาร์ โดยใช้ 
พีเอช (2 และ 4) ตามที่ก าหนด เติมสารละลายไฮโดรเจนเปอร์
ออกไซดค์วามเข้มข้นร้อยละ 30 โดยปริมาตร (5 และ 15 มิลลิ-
โมลาร์) เติมตัวเร่งปฏิกิริยา (0.03 และ 0.1 กรัม) น าสารละลาย 
มาท าการเขย่าโดยใช้อ่างควบคุมอุณหภูมิ (30 และ 40 องศา-
เซลเซียส) เมื่อเสร็จสิ้นการท าปฏิกิริยาที่สภาวะการทดลองต่าง ๆ  
หยุดปฏิกิริยาโดยปรับพีเอชเท่ากับ 8 ด้วยโซเดียมไฮดรอกไซต์
ความเข้มข้น 6 โมลาร์ ตั้งสารละลายทิ้งไว้ 30 นาที และน า
สารละลายหลังการกรอง มาท าการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค       
ยูว ี- วิสิเบิล สเปกโทสโกปี (UV - VIS spectroscopy) ที่ความ
ยาวคลื่นสูงสุด 258 นาโนเมตร น าค่าการดูดกลืนแสงที่ได้จาก
การทดลองค านวณเทียบกับกราฟมาตรฐานพาราควอตที่  
y = 0.07433x – 0.00773 จากนั้นค านวณร้อยละประสิทธิภาพ 
การก าจัดพาราควอต ดังสมการด้านล่าง 

ประสิทธิภาพการก าจดัพาราควอต (ร้อยละ) 
= C0 – Ct x 100 

 C0 

เมื่อ C0 คือ ความเข้มข้นเริ่มต้นของพาราควอต 
(มิลลิกรัมต่อลิตร) 

        Ct คือ ความเข้มข้นของพาราควอตหลังจากท า
ปฏิกิริยาเสร็จสิ้นท่ีสภาวะการทดลองต่าง ๆ (มิลลิกรัมต่อลิตร) 

2.5. วิเคราะห์ปริมาณการชะออกของเหล็ก (Fe – PCL) 
ในสารละลายตัวอย่าง  

ท าการวิเคราะห์ปริมาณเหล็กท่ีมีอยู่ในตัวเร่งปฏิกิริยาที่
ท าการสังเคราะห์ด้วยวิธีการเอิบชุ่ม และวิเคราะห์ปริมาณการ
ชะออกของเหล็กที่มีอยู่ในสารละลายตัวอย่างหลังจากท าการ
ก าจัดพาราควอตโดยใช้ปฏิกิริยาเฟนตันวิวิธพันธุ์ โดยการย่อย
สารละลายตัวอย่าง (Fe – PCL 0.300x กรัม และสารละลาย 
50 มิลลิลิตร) ด้วยกรดไนตริก (HNO3) ความเข้มข้นร้อยละ 65 
โดยใช้ Hot plat จนกว่าสารละลายใสไม่มีสี และมีปริมาตร
ประมาณ 10 - 20 มิลลิลิตร กรองสารละลายตัวอย่าง จากนั้น
ปรับปริมาตรให้เป็น 50 มิลลิลิตรด้วยกรดไนตริกร้อยละ 0.1 
ท าการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคอะตอมมิกแอบซอร์พชันสเปกโทร
เมทรี (AAS) ที่สภาวะการศึกษาดังนี้ เช้ือเพลิงอะเซทิลีน – 
อากาศ อัตราการไหลของอากาศเท่ากับ 11.00 ลิตรต่อนาที 
อัตราการไหลของอะเซทิลีนเท่ากับ 1.50 ลิตรต่อนาที ความ
ยาวคลื่น 248.3 นาโนเมตร และความกว้างของสลิตเท่ากับ 
0.50 นาโนเมตร และวิเคราะห์ผลการทดลองที่ระดับความ
เช่ือมั่น (p – values ) ที่ร้อยละ 95 ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป 
Design expert 7 MFC Application เวอร์ช่ัน 7.0.1.0 ซึ่งใช้
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ร้อยละของเหล็กที่คงอยู่ในตัวเร่งปฏิกิริยาเป็นตัวตอบสนอง 
(Responses) 

3. ผลการทดลอง
3.1. ผลการเตรียมและการวิเคราะห์ลักษณะทาง

กายภาพของเปลือกหอยเชอร่ี 
เถ้าเปลือกหอยเชอรี่ทีท่ าการเผาที่อุณหภูมิ 500 องศา-

เซลเซียส เป็นเวลา 4 ช่ัวโมง พบว่า มีลักษณะทางกายภาพเป็น
ผงละเอียด สีเทาอ่อน และมีผลผลิตร้อยละการได้กลับคืนมา 
เท่ากับ 97.67 จะเห็นได้ว่าน้ าหนักเปลือกหอยเชอรี่หลังจากท า
การเผาลดลงเพียงเล็กน้อย เนื่องจากเป็นการเผาเพื่อไล่
องค์ประกอบของสารอินทรีย์ที่มีการปนเปื้อน [14] ซึ่งความ
ร้อนที่ใช้ในการเผาเปลือกหอยเชอรี่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างทางเคมีของแคลเซียมคาร์บอเนต (CaCO3) ในรูป
ของอะราโกไนต์  (Aragonite)  เปลี่ ยนไปเป็นแคลเซียม
คาร์บอเนตในรูปของแคลไซต์ (Calcite) ดังสมการที่ 4 [15] ซึ่ง
การเผาเปลือกหอยที่อุณหภูมิสูงจะท าให้ขนาดของพื้นที่ผิวรู
พรุนเพิ่มมากขึ้น [14] ซึ่งสามารถใช้เป็นตัวรองรับเหล็กที่เป็น
ตัวเร่งปฏิกิริยา และยังสามารถเป็นตัวดูดซับสารพาราควอตได้
อีกด้วย  

CaCO3 (Aragonite)          CaCO3 (Calcite)      (4) 
 500 ๐C 

ท าการศึกษาวิเคราะห์เถ้าเปลือกหอยเชอรี่ด้วยเทคนิค 
FT – IR และ XRD เพื่อยืนยันผลการทดลองที่ได้แสดงดังรูปที่ 
1 และ 2 ตามล าดับ ซึ่งรูปที่ 1 แสดงสเปกตรัมของเปลือกหอย
เชอรี่ท าการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค FT - IR เมื่อท าการเปรียบเทียบ 
สเปกตรัมของสารตัวอย่าง พบว่าเถ้าเปลือกหอยเชอรี่ที่ท าการ
เผาที่อุณหภูมิ 500 องศาเซลเซียส จะเห็นได้จากพีคการสั่นของ
คาร์บอเนตไอออน (CO2-

3  ions) ที่ต าแหน่ง 1081 ซม-1 ในรูป
ของอะราโกไนต์เท่านั้นหายไป [14] ซึ่งพีคที่ต าแหน่งดังกล่าว
พบได้เฉพาะเปลือกหอยเชอรี่ที่ยังไม่ท าการเผาสอดคล้องกับผล
การวิเคราะห์ XRD พบว่า แคลเซียมคาร์บอเนตในรูปของอะรา-
โกไนต์รูปที่ 2 (ก) ปรากฏพีคการเลี้ยวเบนที่ต าแหน่ง 2θ 
เท่ากับ 26.25 27.30 33.25 38.00 43.00 46.00 48.30 และ 
53.20 องศา จากนั้นเมื่อท าการเผาเปลือกหอยเชอรี่ที่อุณหภูมิ 
500 องศาเซลเซียส ดังรูปที่ 2 (ข) พบว่ามีโครงสร้างทางเคมี
เป็นแคลเซียมคาร์บอเนตในรูปของแคลไซต์ ดังปรากฏพีคการ
เลี้ยวเบนที่ต าแหน่ง 2θ เท่ากับ 23.07 29.43 31.48 35.99 
43.18 47.57 และ 57.43 องศา แสดงว่าเมื่อท าการเผาเปลือก
หอยเชอรี่ที่อุณหภูมิ 500 องศาเซลเซียส เกิดการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างทางเคมีจากแคลเซียมคาร์บอเนตในรูปของอะราโก-
ไนต์เป็นแคลไซต์อย่างสมบูรณ์ 

รูปที่ 1 FT-TR เปลือกหอยเชอรี่ (ก) เปลือกหอยเชอรี่ยังไม่ท า 
การเผา (ข) เถ้าเปลือกหอยเชอรี่ท าการเผาที่อุณหภูมิ 500 

องศาเซลเซยีส 

(ก) 

(ข) 

รูปที่ 2 XRD เปลือกหอยเชอรี่ (ก) เปลือกหอยเชอรี่ยังไม่ท า
การเผา (ข) เถ้าเปลือกหอยเชอรี่ท าการเผาที่อุณหภูมิ 500 

องศาเซลเซยีส 

3.2. ผลการสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยา 
ผลการศึกษาการสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาเหล็กบนเถ้า

เปลือกหอยเชอรี่ความเข้มข้นร้อยละ 0.40 และ 0.80 โดย
น้ าหนัก (ความเข้มข้นเริ่มต้นของเหล็ก เท่ากับ 0.0080 และ 

(ก) 

(ข) 
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0.0160 กรัมตามล าดับ) พบว่าตัวเร่งปฏิกิริยาที่สังเคราะห์ได้มี
ลักษณะเป็นผงละเอียด สีน้ าตาล เมื่อท าการศึกษาปริมาณ
เหล็กที่มีอยู่ในสารตัวอย่าง พบว่าปริมาณของเหล็กที่พบใน
ตัวเร่งปฏิกิริยาเหล็กบนเถ้าเปลือกหอยเชอรี่ความเข้มข้นร้อย
ละ 0.40 และ 0.80 โดยน้ าหนัก มีปริมาณเหล็กเท่ากับ 0.0078 
และ 0.0160 กรัม ตามล าดับ แสดงว่าตัวเร่งปฏิกิริยาที่ท าการ
สังเคราะห์ขึ้นมีความเข้มข้นของเหล็กใกล้เคียงกับความเข้มข้น
ของเหล็กเริ่มต้นท่ีใช้ในการเอิบชุ่มตัวเร่งปฏิกิริยา 

3.3. ผลการศึกษาประสิทธภิาพการก าจัดพาราควอต
โดยใช้ปฏิกิริยาเฟนตัน และร้อยละของเหลก็ที่คงอยู่ในตัวเร่ง
ปฏิกิริยา ออกแบบการทดลองโดยวิธี Plackett and 
Burman  

ผลการศึกษาปัจจัยทั้งหมด 6 ปัจจัย (ดังตารางที่ 1) ที่
ส่งผลต่อประสิทธิภาพการก าจัดพาราควอตโดยใช้ปฏิกิริยาเฟน 

ตันวิวิธพันธุ์และร้อยละของเหล็กที่คงอยู่ ในตัวเร่งปฏิกิริยา
ทั้งหมด 12 การทดลอง จากการออกแบบการทดลองด้วยวิธี 
Plackett and Burman ด้วยโปรแกรม Design expert โดย
ใช้ประสิทธิภาพการก าจัดพาราควอตและร้อยละของเหล็กที่มี
อยู่ในตัวเร่งปฏิกิริยาเป็นตัวตอบสนอง (Responses) ผลการ
ทดลองที่ได้แสดงดังตารางที่ 2 และสามารถน ามาเขียนสมการ
การท านายส าหรับการทดลองได้ดังสมการที่ 5 และ 6 

Y (ร้อยละประสิทธิภาพการก าจัดพาราควอต)  
= 92.57- (0.49A) – (0.090B) – (0.38C) + (0.34D) 
+ (0.87 E) – (0.21 F)                            (5) 

Y (ร้อยละของเหล็กท่ีคงอยู่ในตัวเร่งปฏิกิริยา)  
= 98.56 + (0.16A) – (7.60B) – (7.60C) 
+ (0.066D) + (0.061 E) + (0.044F)        (6) 

ตารางที่ 2 ประสิทธิภาพการก าจัดพาราควอตด้วยปฏิกิริยาเฟนตันวิวิธพันธุ์และร้อยละของเหล็กที่คงอยู่ในตัวเร่งปฏิกิริยา 
ออกแบบการทดลองโดยวิธี Plackett and Burman 

การ
ทดลอง

ที ่

ระดับปัจจัยที่ท าการศึกษา Responses 

A : [Fe2+] 
%wt 

B : 
[H2O2] 
mM 

C : pH 

D : 
Catalyst 

(g) 

E : 
Temperature 

(๐C) 

F : Time 
(min) 

ประสิทธิ 
ภาพการ
ก าจัด 

(ร้อยละ) 

ร้อยละการ 
คงอยู่ของ

เหล็กในตัวเร่ง
ปฏิกิริยา 

1 0.80 5.00 4.00 0.10 40.00 45.00 93.02 99.83 
2 0.80 15.00 2.00 0.10 40.00 90.00 93.26 99.76 
3 0.40 5.00 4.00 0.03 40.00 90.00 93.90 99.48 
4 0.80 15.00 2.00 0.03 30.00 90.00 90.95 99.72 
5 0.40 15.00 4.00 0.10 30.00 45.00 91.99 99.43 
6 0.80 5.00 2.00 0.03 40.00 45.00 93.02 99.78 
7 0.40 15.00 2.00 0.10 40.00 45.00 95.15 99.48 
8 0.40 15.00 4.00 0.03 40.00 90.00 91.99 99.41 
9 0.80 15.00 4.00 0.03 30.00 45.00 91.23 99.57 
10 0.80 5.00 4.00 0.10 30.00 90.00 90.72 99.65 
11 0.40 5.00 2.00 0.03 30.00 45.00 91.99 99.02 
12 0.40 5.00 2.00 0.10 30.00 90.00 93.02 99.62 
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ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติที่ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 จากการออกแบบการทดลองด้วยวิธี Plackett and 
Burman 

ปัจจัย 
ประสิทธิภาพการก าจดัพาราควอต ร้อยละการคงอยู่ของเหล็กในตัวเรง่ปฏิกิริยา 

Coefficient F - values p - values Coefficient F - values p - values 
Model - 8.85 0.0262 - 2.66 0.1809 
A – [Fe2+] -0.49 10.22 0.0330 0.16 12.15 0.0252 
B - [H2O2] -0.090 0.35 0.5861 7.60 3.16 0.9860 
C - pH -0.38 6.18 0.0678 7.60 3.16 0.9860 
D - Catalysis 0.34 4.99 0.0892 0.066 2.17 0.2149 
E - Temp 0.87 32.55 0.0047 0.061 1.85 0.2453 
F - Time -0.21 2.00 0.2306 0.044 0.98 0.3792 

Note * significantly different (p<0.05) 

เมื่อท าการพิจารณาข้อมูลทางสถิติดังตารางที่ 3 พบว่า 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการก าจัดพาราควอตมี 2 ปัจจัย 
คือ ความเข้มข้นของเฟอรัสซัลเฟตเฮปตะไฮเดรต (A) และ 
อุณหภูมิ (E) ที่ระดับความเช่ือมั่น (p–values) เท่ากับ 0.0330 
และ 0.0047 ซึ่งมีค่าสัมประสิทธิ์ (Coefficient) เท่ากับ -0.49 
และ 0.87 ตามล าดับ แสดงให้เห็นว่าปัจจัยที่มีค่าสัมประสิทธิ์
เป็นบวก เมื่อท าการเพิ่มค่าของระดับปัจจัยเพิ่มขึ้น จะท าให้
ประสิทธิภาพการก าจัดพาราควอตเพิ่มขึ้น ในทางตรงกันข้าม
ปัจจัยที่มีค่าสัมประสิทธิ์เป็นลบ เมื่อลดค่าของระดับปัจจัยลง 
ท าให้ประสิทธิภาพในการก าจัดพาราควอตเพิ่มขึ้นเช่นกัน 
ส าหรับปัจจัยที่ไม่ส่งผลต่อการก าจัดพาราควอตทั้ง 4 ปัจจัยจะ
ท าการคงค่าของระดับปัจจัยไว้ คือ ความเข้มข้นของไฮโดรเจน
เปอร์ออกไซด์ (B) พีเอช (C) ตัวเร่งปฏิกิริยา (D) และเวลาใน
การทดลอง (F) โดยพิจารณาจากค่าสัมประสิทธิ์ ดังตารางที่ 3 
ดังนี้ ปัจจัยที่มีค่าสัมประสิทธิ์เป็นบวก จะท าการคงค่าของ
ปัจจัยไว้ที่ระดับสูง ส่วนปัจจัยที่มีค่าสัมประสิทธิ์เป็นลบ จะท า
การคงค่าของปัจจัยไว้ที่ระดับต่ า และจากการวิเคราะห์ข้อมูล
ทางสถิติ พบว่ามี 1 ปัจจัยที่ส่งผลต่อร้อยละของเหล็กที่มีอยู่ใน
ตัวเร่งปฏิกิริยา คือ ความเข้มข้นของเฟอรัสซัลเฟตเฮปตะไฮ-
เดรต (A) ที่ระดับความเช่ือมั่น (p – values) เท่ากับ 0.0252
และมีค่าสัมประสิทธิ์ เท่ากับ 0.16 ส่วนปัจจัยอื่นที่ไม่มีผลต่อ
ร้อยละของเหล็กท่ีคงอยู่ในตัวเร่งปฏิกิริยา สามารถอธิบายได้ใน
ท านองเดียวกันกับผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการก าจัด
พาราควอต 

จากสมการที่ 5 (ร้อยละประสิทธิภาพการก าจัดพารา
ควอต) พบว่าค่าการท านายแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์มีค่า
นัยส าคัญทางสถิติที่ได้จากค่า p – values เท่ากับ 0.0262 
(Significant) และมีค่าสัมประสิทธิ์ของการตัดสินใจ (R2) 
เท่ากับ 0.9393 หรือเท่ากับร้อยละ 93.93 ซึ่งเป็นผลจากตัว
แปรที่ท าการศึกษาการก าจัดพาราควอตโดยใช้ปฏิกิริยาเฟนตัน

วิวิธพันธุ์ ส่วนอีกร้อยละ 6.07 เป็นผลมาจากปัจจัยอื่นที่ไม่
ทราบ โดยทั่วไปเกณฑ์มาตรฐานของการวิเคราะห์ที่ได้จากการ
ออกแบบการทดลองโดยใช้โปรแกรมเท่ากับร้อยละ 75 [16] 
และมีค่าความแม่นย าของค่าการท านาย (Adjusted – R2) 
เท่ากับ 0.8332 หรือเท่ากับร้อยละ 83.32 แสดงว่าข้อมูลที่ได้
จากการออกแบบการทดลองโดยใช้โปรแกรมมีความถูกต้อง
ของค่าการทดลองและสามารถน าไปใช้ได้ แต่เมื่อท าการพิจารณา
ค่าการท านายแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ร้อยละของเหล็กท่ีคง
อยู่ในตัวเร่งปฏิกิริยา ดังสมการที่ 6 พบว่ามีค่า p – values 
เท่ากับ 0.1809 (not Significant) แสดงให้เห็นว่าช่วงของระดับ
ปัจจัยที่ใช้ในการออกแบบทดลองอยู่ในช่วงที่ไม่เหมาะสมส าหรับ
ใช้ในการศึกษา โดยจะต้องท าการก าหนดระดับปัจจัยใหม่
เพื่อให้อยู่ในช่วงที่เหมาะสม  

เมื่อท าการพิจารณาข้อมูลทางสถิติและสมการที่ 5 ของ
ประสิทธิภาพการก าจัดพาราควอต มาท าการวิเคราะห์ความ 
สัมพันธ์ระหว่างความน่าจะเป็นปกติ (Normal probability) 
เพื่อวิเคราะห์และตรวจสอบค่าของส่วนตกค้าง แสดงดังรูปที่ 3 
พบว่า ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของความน่าจะเป็นปกติที่ได้มีการ
กระจายตัวและอยู่ในแนวเส้นตรงของค่าที่ได้จากการท านาย 
แสดงว่าช่วงของตัวแปรที่ท าการศึกษาอยู่ในช่วงที่เหมาะสม ซึ่ง
สอดคล้องกับค่าสัมประสิทธิ์ของการตัดสินใจ (R2) เท่ากับร้อย
ละ 93.93 
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รูปที่ 3 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าความน่าจะเป็นจริง
ปกติและส่วนตกค้าง 

จากผลการศึกษาปัจจัยเบื้องต้นทั้ง 6 ปัจจัย และวิเคราะห์
ข้อมูลทางสถิติของปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการก าจัด
พาราควอตและร้อยละของเหล็กท่ีคงอยู่ในตัวเร่งปฏิกิริยา สรุป
ได้ว่าร้อยละของเหล็กที่คงอยู่ในตัวเร่งปฏิกิริยาช่วงระดับของ
ปัจจัยที่ท าการศึกษาอยู่ในช่วงที่ไม่เหมาะสม มีค่าการท านาย
ของแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ที่ ค่า p – values เท่ากับ 0.1809   
(not Significant) ส าหรับปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการ
ก าจัดพาราควอต เมื่อท าการพิจารณาค่าการท านายของ
แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ที่มีนัยส าคัญทางสถิติ (Significant) 
ที่ระดับความเช่ือมั่น (p – values) เท่ากับ 0.0262 แสดงว่า
ช่วงของปัจจัยที่ท าการศึกษาอยู่ในช่วงที่เหมาะสม ซึ่งสอดคล้อง
กับกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าความน่าจะเป็นจริงปกติ
และส่วนตกค้าง (รูปที่  3) ซึ่งมีค่าของปัจจัยอยู่อยู่ ในแนว
เส้นตรงของค่าที่ได้จากการท านาย และน าปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการก าจัดพาราควอตทั้ง 2 ปัจจัย คือความเข้มข้น
ของเฟอรัสซัลเฟตเฮปตะไฮเดรต และอุณหภูมิ มาท าการศึกษา
เพื่อหาสภาวะของการทดลองที่เหมาะสมต่อไป  

4. สรุปผลการทดลอง
การศึกษาประสิทธิภาพการก าจัดพาราควอตโดยใช้

ปฏิกิริยาเฟนตันวิวิธพันธุ์ ซึ่งท าการสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยา
เหล็กบนเถ้าเปลือกหอยเชอรี่ พบว่าเถ้าเปลือกหอยเชอรี่ที่ท า
การเผาที่อุณหภูมิ 500 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 4 ช่ัวโมง เกิด
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเคมีจากแคลเซียมคาร์บอเนตใน
รูปของอะราโกไนต์เป็นแคลเซียมคาร์บอเนตในรูปของแคลไซต์
ได้อย่างสมบูรณ์ ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการก าจัด
พาราควอตความเข้มข้น 100 มิลลิกรัมต่อลิตร โดยใช้ปฏิกิริยา
เฟนตันวิวิธพันธุ์และศึกษาร้อยละของเหล็กที่คงอยู่ในตัวเร่ง

ปฏิกิริยา ออกแบบการทดลองโดยวิธี Plackett and Burman 
พบว่า เมื่อพิจารณาข้อมูลทางสถิติที่ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 
95 และค่าสัมประสิทธ์ิ (Coefficient) พบว่าร้อยละของเหล็กที่
คงอยู่ในตัวเร่งปฏิกิริยามีช่วงของระดับปัจจัยที่ท าการศึกษาอยู่
ในช่วงที่ไม่เหมาะสม ซึ่งพิจารณาได้จากค่าการท านายของ
แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ที่ ระดับความเช่ือมั่นเท่ากับ 
0.1809 ส าหรับประสิทธิภาพการก าจัดพาราควอตพบว่ามี 2 
ปัจจัยที่ส่งผลคือ ความเข้มข้นของเฟอรัสซัลเฟตเฮปตะไฮเดรต 
มีค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากับ -0.49 แสดงว่าเมื่อลดความเข้มข้นของ
ปัจจัยลง ท าให้ประสิทธิภาพการก าจัดพาราควอตเพิ่มขึ้น และ
อุณหภูมิ มีค่าสัมประสิทธิ์เท่ากับ 0.87 เมื่อเพิ่มอุณหภูมิในการ
ทดลอง ท าให้ประสิทธิภาพการก าจัดพาราควอตเพิ่มขึ้นเช่นกัน
และปัจจัยที่ไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการก าจัดพาราควอต มี 4 
ปัจจัย ซึ่งท าการคงค่าของปัจจัยดังกล่าวไว้ พิจารณาจากค่า
สัมประสิทธิ์ (Coefficient) คือมีค่าสัมประสิทธิ์เป็นบวกจะท า
การคงค่าของปัจจัยไว้ที่ระดับสูง (ปริมาณตัวเร่งปฏิกิริยา 0.1 
กรัม) แต่ถ้ามีค่าสัมประสิทธ์ิเป็นลบ ท าการคงค่าของปัจจัยไว้ที่
ระดับต่ า ดังนี้ ความเข้มข้นของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 5 
มิลลิโมลาร์ เวลาในการทดลอง 45 นาที และที่พีเอช 2 ซึ่ง
ปฏิกิริยาเฟนตันเกิดได้ดี ในสภาวะที่ เป็นกรด เนื่องจาก
ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์และเหล็ก มีเสถียรภาพที่ดีในสภาวะที่
เป็นกรด ท าให้ปฏิกิริยาเกิดการออกซิไดส์ได้ดี และเมื่ออยู่ใน
สภาวะที่เป็นเบส ประสิทธิภาพการก าจัดลดลง เนื่องจาก
ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์อยู่ในสภาวะที่ไม่เสถียร เกิดการ
สลายตัวเป็นน้ าและออกซิเจนได้ง่าย ส่วนปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
ก าจัดพาราควอต คือ ความเข้มข้นของเฟอรัสซัลเฟตเฮปตะไฮเดรต 
และอุณหภูมิ ซึ่งจะน าไปท าการศึกษาเพื่อหาสภาวะที่เหมาะสม
ส าหรับการทดลองต่อไป  
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สื่อการสอนเพื่อเสริมทักษะด้านเคมีเรื่องพันธะเคมี : แบบจ าลองรูปร่างโมเลกุล 3 มิติ 
Instruction Media to Enhance Skills in Chemistry about 
Chemical Bonding and Molecular Models in 3D Shapes 

สุภาพรรณ สัจวรรณ1*  สิริพร ต้นโนนเชียง2
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ให้นักศึกษามีความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาเรื่องรูปร่างโมเลกุลโคเวเลนต์มากขึ้น 

2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการพัฒนาสื่อการสอนเพื่อเสริมทักษะด้านเคมีเรื่องพันธะเคมี : แบบจ าลองรูปร่างโมเลกุล
แบบ 3 มิติ ก่อนเรียนและหลังเรียนของกลุ่มตัวอย่างนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรมและสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ที่ได้จากการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จ านวน 50 คน โดยมีเครื่องมือคือแบบจ าลองรูปร่างโมเลกุลแบบ 3 มิติ และ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ค่าที (t-test for 
dependent sample)  

ผลการวิจัยพบว่า 
1. นักศึกษาเข้าใจในรูปร่างโมเลกุลโคเวเลนต์ และสามารถวาดรูปร่างโมเลกุลแบบต่าง ๆ ได้
2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้เรื่องพันธะเคมี : รูปร่างโมเลกุลโคเวเลนต์ที่เรียนด้วยสื่อการสอน หลังเรียนสูงกว่า

ก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ค ำหลัก: พันธะเคมี, รูปร่างโมเลกลุ, สื่อการสอน 

Abstract 
The purposes of this research were 1) to help students better understand the performance about 

Content Covalent molecular shape up 2) to compare the achievement in study process on the topic The 
Development of Instruction Set to Enhance Skills in Chemistry about Chemical Bonding and Molecular 
Models in 3D Shapes. The sample in this research was 50 students of program in Computer Engineering and 
program in Industrial Engineering, faculty of Industry and Technology, Rajamangala University of Technology 
Isan Sakon Nakhon Campus, chosen by purposive sampling. The instruments were used in this study 
consisted models on the topic “chemical bonding and molecular models in 3D shapes”. The data were 
statistically analyzed by mean, standard deviation and t-test for dependent sample. 
The results were indicated that :  

(1)  Students can understand the shape of the molecular covalent molecule and can draw various 
shapes correctly. 

(2)  Posttest scores of the chemical bonding and molecular covalent models shapes for student learning 
achievement of instructional package were significantly higher than those of pretest ones at the .01 
level. 

Keywords: Chemical Bonding, Molecular Models, Instruction Media 
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1. บทน า
จากประสบการณ์การสอนที่ผ่านมานักศึกษาแต่ละ

คนมีความรู้ความสามารถไม่เท่ากัน เพราะฉะนั้นในการจัด  
การเรียนการสอนต้องค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล   
ในการเรียนรู้เรื่องรูปร่างโมเลกุลและทฤษฎี VSEPR นักศึกษา
มักจะท่องจ า ไม่สามารถจินตนาการ หรือท านายรูปร่างของ
โมเลกุลได้ ท าให้นักศึกษาไม่สามารถบอกรูปร่างโมเลกุล      
โควาเลนต์ได้ถ้าจ าสูตร VSEPR ไม่ได้ ดังนั้นจึงคิดหาสื่อการ
สอน ซึ่งสื่อการเรียนการสอนจะเป็นตัวกลางในการถ่ายทอด
ความรู้และช่วยให้นักศึกษาได้เกิดความเข้าใจได้ดีขึ้นใน
กิจกรรมการเรียนการสอนนี้ เราจึงได้ เลือกวิธีการสร้าง
แบบจ าลองรูปร่างโมเลกุลแบบ 3 มิติเพื่อแสดงรูปร่างโมเลกุล
มาใช้เป็นอุปกรณ์ในการประกอบการเรียนการสอนจะช่วยให้
นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจมากขึ้นในเรื่องของรูปร่างโมเลกุล
และอิทธิพลของอิเล็กตรอนที่เหลือท่ีมีผลต่อมุมของพันธะเคมี 
ตารางที่ 1 สรุปการพิจารณารปูรา่งโมเลกลุ [5] 

 

พันธะโคเวเลนต์เป็นพันธะท่ีมีทิศทางและมุมระหว่าง
พันธะที่แน่นอน  เนื่องจากการสร้างพันธะเกิดจากการใช้
อิเล็กตรอนร่วมกันระหว่างอะตอมที่สร้างพันธะ โดยอาจมี
อิ เล็กตรอนที่ ไม่ ได้ ใ ช้ ในการสร้ างพันธะหรือที่ เรี ยกว่ า
อิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวเหลืออยู่ ไม่ว่าจะเป็นอิเล็กตรอนที่สร้าง
พันธะหรืออิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยว ต่างก็มีประจุลบเหมือนกัน  
จึงมีแรงผลัก (repulsion) ต่อกัน ผลของแรงผลักจะท าให้
พันธะแยกตัวอยู่ในต าแหน่งที่สมดุล ท าให้เกิดขนาดของมุม
ระหว่างพันธะที่เหมาะสมและเกิดเป็นรูปทรงเรขาคณิตของ
โมเลกุล ซึ่งขึ้นอยู่กับโครงสร้างโมเลกุลของสารแต่ละชนิดว่า
ประกอบด้วยอะตอมจ านวนเท่าไร มีการสร้างพันธะอย่างไร
และมีอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวหรือไม่ [1] 

ลักษณะของโมเลกุลโคเวเลนต์มีดังนี ้[2-3] 

1. อะตอมภายในโมเลกุลยึดกันด้วย พันธะโคเวเลนต์
2. มีจุดเดือดและจุดหลอมเหลวต่ า เพราะแรงยึด

เหนี่ยวระหว่างโมเลกุลมีค่าน้อย คือ แรงลอนดอนรวมกับแรง
ดึงดูดระหว่างขั้ว  

3. ไม่น าไฟฟ้าทั้งในสภาพก๊าซ  ของเหลวและ
ของแข็ง 

4. โมเลกุลมีประจุไฟฟ้าเป็นกลาง
5. การท าปฏิกิริยาช้า เพราะต้องท าลายพันธะเดิม

แล้วเกิดพันธะใหม่ 
6. ละลายในตัวท าละลายมีขั้วหรือไม่มีขั้วก็ได้
7. มีรูปร่างและต าแหน่งท่ีแน่นอน

8. ถึงแม้มีสูตรเหมือนกัน (จ านวนอะตอมเท่ากัน) แต่
ถ้าอิเล็กตรอนจัดเรียงต่างกันหรือมีโครงสร้างต่างกัน จะท าให้
สมบัติต่างกัน 

รูปร่างโมเลกุลโคเวเลนต์มีการจัดเรียงอะตอมต่าง ๆ 
ในโมเลกุลโคเวเลนต์มีต าแหน่งและทิศทางที่แน่นอนตามการ
จัดเรียงเวเลนซ์อิเล็กตรอนรอบอะตอมกลาง จึงท าให้โมเลกุล
โคเวเลนต์ของสารต่าง ๆ มีรูปร่างแตกต่างกัน  สิ่งที่ใช้บอก
รูปร่างโมเลกุลโคเวเลนต์ขึ้นอยู่กับข้อมูลต่าง ๆ ตามทฤษฎีการ
ผลักของคู่อิเล็กตรอน (Valence Shell Electron Pair 
Repulsion  , VSEPR) [4]   ซึ่งคิดค้นขึ้นโดย โรนัลด์ กิลเลส
พาย และ เซอร์โรนัลด์ ซิดนีย์ ไนโฮล์ม เมื่อ พ.ศ. 2500 ใช้
ส าหรับท านายรูปร่างหรือรูปทรงเรขาคณิตของโมเลกุล     
โคเวเลนต์ โดยดูจากจ านวนพันธะและอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยว

จ านวนอิเลก็ตรอน
คู่ร่วมพันธะ 

จ านวนอิเลก็ตรอน
คู่โดดเด่ียว 

รูปร่างโมเลกุล ตัวอย่างสาร 
(สูตรโมเลกุล) 

2 - เส้นตรง BeCl2 ,  C2H2 ,  C2N2 ,  HCN 

2 1 มุมงอ SO2 ,  NO2- 
2 2 มุมงอ H2O ,  Cl2O,  SCl2 

3 - สามเหลี่ยมแบบราบ Br2CO ,  BF3 ,  CO3
2- ,  C2H4 

3 1 พีระมิดฐานสามเหลี่ยม SO3
2- ,  NH3 ,  N(CH3)3 ,  ClO3- 

3 2 T-shape ClF3 ,  BrCl3 
4 - ทรงสี่หน้า C2H6 ,  CCl4 ,  PO4

3- ,  SiH4 

5 - พีระมิดคู่ฐานสามเหลี่ยม PCl5 ,  AsH5 

5 1 พีระมิดฐานสี่เหลี่ยม BrF5 ,  IF5 ,  FCl5 
6 - ทรงแปดหน้า SeF6 ,  SF6 ,  TeCl6 
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รอบอะตอมกลาง จากสูตรโครงสร้างแบบลิวอิส แล้วจ าลองให้
เป็นรูปทรงสามมิติ โดยมีหลักการว่าอิเล็กตรอนรอบอะตอม
กลาง ทั้งอิเล็กตรอนที่สร้างพันธะและอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยว  
จะมีแรงผลักซึ่งกันและกันท าให้อยู่ห่างกันที่สุด ท าให้มีมุม
ระหว่างพันธะที่เหมาะสม จึงเกิดเป็นรูปทรงเรขาคณิตแบบ   
ต่าง ๆ ขึ้นมาได้ 

ก าหนดสัญลักษณ์ ของโครงสร้างโมเลกุลตามทฤษฎี  
VSEPR ด้วยสูตร  AXE  (หรืออาจใช้ตัวอักษรอื่น  เช่น  ABE 
แต่ความหมายเดียวกัน)  ฉะนั้นเมื่อกล่าวว่าให้เขียนสัญลักษณ์  
VSEPR จึงหมายถึงให้เขียนสูตร  AXE ว่าเป็นแบบใด  
ตัวอักษรในสูตรมีความหมายดังนี้ 

A  =  อะตอมกลางของโมเลกุล 
X  =  จ านวนพันธะรอบอะตอมกลาง (พันธะเดี่ยว  

พันธะคู่  พันธะสาม  นับเป็น  1  พันธะเหมือนกัน) 
E  =  จ านวนอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวของอะตอมกลาง 

(นับเป็นคู ่ๆ) [5] 
หลักการพิจารณารูปร่างโมเลกุลดังตารางที่ 1 
สื่อการสอนเป็นตัวกลางหรือเครื่องมือในการ

ถ่ายทอดองค์ความรู้จากแหล่งความรู้ไปสู่ผูเ้รียนเพื่อท าใหก้าร
เรียนรู[้6] 

สื่อ (Media) หมายถึง ตัวกลางที่ใช้ถ่ายทอดหรือน า
ความรู้ในลักษณะต่าง ๆ จากผู้ส่งไปยังผู้ร้บให้เข้าความหมาย
ได้ตรงกัน ในการเรียนการสอน สื่อที่ใช้เป็นตัวกลางน าความรู้
ในกระบวนการสื่อความหมายระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนเรียกว่า
สื่อการเรียนการสอน (Instruction Media) ในทางการศึกษามี
ค าที่มีความหมายแนวเดียวกันกับสื่อการเรียนการสอน เช่น สื่อ
การสอน (Instructional Media or Teaclning Media) 
สื่อการศึกษา (Educational media) อุปกรณ์ช่วยสอน 
(Teaching Aids) เป็นต้น ในปัจจุบันนักการศึกษามักจะเรียก
การน าสื่อการเรียนการสอนชนิดต่าง ๆ มารวมกันว่า 
เทคโนโลยีทางการศึกษา (Educational) ซึ่งหมายถึง การ
น าเอาวสัดุ อุปกรณ์และวธีิการมาใช้ร่วมกันอย่างมีระบบ [7]  

ประเภทของสื่อการเรียนการสอน [7] 
1.สื่อประเภทวัสดุ ได้แก่ สื่อเล็ก ท าหน้าที่เก็บ

ความรู้ในลักษณะของภาพเสียง และ อักษรในรูปแบบต่าง ๆ 
2. สื่อประเภทเครื่องมือ หรือโสตทัศนูปกรณ์ ได้แก่

สื่อใหญ่ เป็นตัวกลางหรือทางผ่านของความรู้ที่ถ่ายทอดไปยัง
ครูและนักศึกษา สื่อประเภทนี้ตัวมันเองแทบไม่มีประโยชน์ต่อ
การสื่อความหมายเลยถ้าไม่มีใครรู้ในรูปแบบต่าง ๆ มาป้อน
ผ่านเครื่องกลไกลเหล่านี้ สื่อประเภทนี้จึงจ าเป็นต้องอาศัยสื่อ
ประเภทวัสดุเป็นแหล่งความรู้ให้มันส่งผ่าน จะท าให้ความรู้ที่
ส่งผ่านมีการเคลื่อนไหวไปสู่นักศึกษา และบางทีก็ท าหน้าที่
เหมือนครูเสียเอง เช่นเครื่องช่วยสอน ได้แก่ เครื่องฉาย

ภาพยนตร์ เครื่องเล่นแผ่นเสียง เครื่องบันทึกเสียง เครื่องรับ
วิทยุ เครื่องฉายภาพนิ่งทั้งหลาย 

3.สื่ อประ เภทเทคนิคหรื อวิ ธี การ  ตั วกลางใน
กระบวนการเรียนการสอนไม่จ าเป็นต้องใช้แต่วัสดุหรือ
เครื่องมือเท่านั้น บางครั้งจะต้องใช้เทคนิคและกลวิธีต่าง ๆ 
ควบคู่กันไป โดยเน้นท่ีเทคนิคและวิธีการเป็นส าคัญ  
2. วัตถุประสงค์  

1. เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาเรื่อง
รูปร่างโมเลกุลโคเวเลนต์ 

2. ผลเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องรูปร่าง
โมเลกุลก่อนเรียนและหลังเรียน 
3. วิธีการด าเนินการ

1. ศึกษางานวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับปัญหาและความ
ต้องการสื่อการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร 

2. จัดแบบจ าลองรูปร่างโมเลกุล (Instruction sets)
และค าอธิบายรูปร่างโมเลกุลที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร 

3. ทดสอบก่อนเรียน
4. น าแบบจ าลองรูปร่างโมเลกุล การเรียนการสอนที่

จัดท าขึ้นไปเป็นสื่อการเรียนการสอนประกอบค าอธิบายใน
เนื้อหา 

5. หลังท าการเรียนการสอนด้วยแบบจ าลองรูปร่าง
โมเลกุลให้นักศึกษาที่เรียนรายวิชาเคมี จ านวน 50 คน เป็นผู้
ประเมินชุดโมเดลการเรยีนการสอนที่ท าขึ้นโดยใช้แบบสอบถาม 

6. ทดสอบหลังเรียน
7. วิเคราะห์ สรุปผล รวบรวมข้อมูลและจัดท ารายงาน

การวิจัย ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต
สกลนคร 
4. ผลการด าเนินการ

การเสนอผลการสร้างแบบจ าลองรูปร่างโมเลกุลและ
น าไปใช้ในการแก้ปัญหาการเรียน โดยเสนอผลในรูปของ
ข้อความ หรือตาราง แปลผลข้อมูลโดยใช้ค่า ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดงันี ้

4.1 แบบจ าลองรูปร่างโมเลกุลแบบ 3 มิติ 
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จากตารางที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษากลุ่มทดลองที่ผ่านการ
เรียนรู้ด้วยสื่อการสอนที่คณะวิจัยสร้างขึ้น ส าหรับนักศึกษา
หลักสูตรปริญญาบัณฑิตมีค่าเฉลี่ยคะแนนหลังเรียนเท่ากับ 
8.92 และค่าเฉลี่ยคะแนนก่อนเรียนเท่ากับ 3.84 เมื่อ
เปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่า นักศึกษามี
ผลสัมฤทธิ์ทางเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
5. สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ให้นักศึกษามี
ความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาเรื่องรูปร่างโมเลกุลโคเวเลนต์       
2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องรูปร่างโมเลกุล
ก่อนเรียนและหลังเรียน กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาสาขาวิชา
วิศวกรรมอุตสาหกรรม และสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ที่
ได้จากการสุ่มแบบเจาะจง (Purporsive Sampling) จ านวน 
50 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบจ าลองรูปร่างโมเลกุล
แบบ 3 มิติ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และเปรียบเทียบ
ผลการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้ค่าที (t-test for 
dependent sample) ผลการวิจัยพบว่า 

1) นักศึกษาสามารถเข้าใจในรูปร่างโมเลกุลโคเวเลนต์
และสามารถวาดรูปร่างโมเลกุลแบบต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง 

2) ผลการใช้สื่อการสอนและวัดผลการท าวิจัยเรื่องการ
ใช้สื่อการสอนเรื่องพันธะเคมี  การสอนแบบจ าลองรูปร่าง
โมเลกุลแบบ 3 มิติ คะแนนก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.84 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.69 หลังจากได้ใช้สื่อ
แบบจ าลองรูปร่างโมเลกุลแบบ 3 มิติ ในการเรียนการสอน 
หลังการเรียนมีคะแนนค่าเฉลี่ย เท่ากับ 8.92 และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.90 เมื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียน
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 
6. กิตติกรรมประกาศ

 ขอขอบพระคุณคณาจารย์ประจ าสาขาวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ที่ได้กรุณาให้
ค าแนะน าตลอดจนตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยและ  
มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ท่ีได้ให้ 

 

ความอนุเคราะห์อ านวยความสะดวกในการทดลองและเก็บ
รวบรวมข้อมูล 

 คุณค่าและประโยชน์อันพึงมีจากการศึกษาวิจัย      
นีผู้้วิจัยขอน้อมบูชาพระคุณบิดามารดาและบูรพาจารย์ทุกท่าน
ที่ได้อบรมสั่งสอนวิชาความรู้ และให้ความเมตตาแก่ผู้วิจัยมา
โดยตลอดท าให้การศึกษาวิจัยฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี  
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แบบการทดสอบ 
จ านวน 
(คน) 

คะแนนเตม็ คะแนนเฉลีย่ 
( X ) 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D). 

t Sig. 

ก่อนเรียน 50 10 3.84 1.69 
18.35 .00 

หลังเรียน 50 10 8.92 0.90 
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ผลของการใชแปงเม็ดขนุนทดแทนแปงสาลีตอคุณภาพของขนมปงแซนดวิช 
Effect of Substitution of Wheat Flour by Jackfruit Seed Flour on 

Sandwich Bread Quality 

สุภาวิณี แสนทวีสุข*,1 และ กนกวรรณ บุตรศรี 

ี่ 1 สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา แลขท 
96 หมู 2 ถนนปรีดีพนมยงค ตําบลประตูชัย อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000  

* ผูติดตอ : ss.foodscience@gmail.com

บทคัดยอ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลของการใชแปงเม็ดขนุนทดแทนแปงสาลีในผลิตภัณฑขนมปงแซนดวิชท่ีระดับรอยละ 

0 10 20 30 และ 40 (โดยน้ําหนักแปง) ท่ีมีผลตอคุณสมบัติทางกายภาพ และประเมินลักษณะทางประสาทสัมผัส จากการทดลอง
พบวา เม่ือปริมาณการใชแปงเม็ดขนุนทดแทนแปงสาลีเพ่ิมมากขึ้น สงผลใหปริมาตรจําเพาะ คาความสวาง (L*) มีแนวโนมลดลง 
ในขณะท่ีคาความเปนสีแดง (a*) และคาสีเหลือง (b*) เพ่ิมขึ้น การวิเคราะหเน้ือสัมผัสดวยวิธี Texture Profile Analysis (TPA) 
พบวา มีคาความแนนเน้ือ คาความยืดหยุนมีแนวโนมเพ่ิมขึ้น ในขณะท่ีคาความเหนียวมีแนวโนมลดลง ผลการทดสอบทางประสาท
สัมผัสดวยวิธี 9-Point Hedonic Scale โดยใชผูทดสอบจํานวน 40 คน พบวา การใชแปงเม็ดขนุนทดแทนแปงสาลีในผลิตภัณฑ
ขนมปงแซนดวิชท่ีเหมาะสมอยูท่ีระดับรอยละ 10 โดยนํ้าหนักแปง ขนมปงแซนดวิชท่ีผลิตไดมีอายุการเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิหองเปน
เวลา 3 วัน  
คําหลัก: ขนมปงแซนดวิช, แปงเม็ดขนุน, คณุภาพ   

Abstract 
This reserch was aimed to study the effect of substitution of wheat flour by jackfruit seed flour (0, 10, 

20, 30 and 40 %, flour basis) on physical and sensory properties of sandwich bread. The results showed that 
the rising levels of jackfruit seed flour replacement gave a significant decrese in the specific volume. For color 
parameters, lightness (L*) of baked samples apparently decreased, whereas the increasing of redness (a*) and 
yellowness (b*) were observed. Texture analysis displayed that firmness and springiness of baked sample was 
tended to increase when the amount of jackfruit seed flour in sandwich bread increased, whereas the 
decreasing  of adhesiveness were observed. Sensory evaluation using 9-point hedonic scales illustrated that 
the optimal substitution of jackfruit seed flour was 10% by wheat flour weight. The sandwich bread be kept 
for 3 days at room temperature. 
Keywords: jackfruit seed flour, sandwich bread, quality 

1. บทนํา
 ขนุน (Artocarpus heterophyllus Lam.) เปนไม

ผลเศรษฐกิจท่ีสําคัญในเขตรอนและมีการปลูกมากในประเทศ
แถบเอเชีย เน่ืองจากเปนไมยืนตนขนาดใหญท่ีสามารถปลูกได
ตลอดปและใหผลผลิตตอเน่ืองเปนเวลานาน ในประเทศไทยมี
การบรโิภคขนุนท้ังผลท่ีไมผานการแปรรูปและเน้ือขนุนสุก ผลท่ี
ไมผานการแปรรูปใชประกอบอาหารรับประทานแทนผัก สวน
เน้ือขนุนนํามาบริโภคเปนขนุนสด หรือนํามาแปรรูปเปน
ผลิตภัณฑตางๆ ในอุตสาหกรรม เชน ขนุนอบแหง ขนุนใน

นํ้าเชื่อมบรรจุกระปองขนุนแชแข็ง ขนุนแชอ่ิมและขนุนแผน
ทอด เปนตน [1] 

การบริโภคขนุนสวนใหญแลวขนุนจะนิยมบริโภคเนื้อ
ขนุนสุกหรือนําไปทําเปนอาหาร เน้ือขนุนเปนผลไม ท่ี ให
พลังงานสูงเพราะมีคารโบไฮเดรตและน้ําตาลในปรมิาณสูง และ
ยังประกอบดวยแรธาตุตางๆ หลายชนิด เชน แคลเซียม วิตามิน
ซี วิตามินเอ วิตามินบี 1 และ วิตามินบี 2 เปนตน และเมล็ด
ขนุนท่ีเหลือท้ิงจึงนํามาทําเปนประโยชน โดยพบวาเมล็ดขนุน
ซ่ึงเปนผลพลอยไดจากการแปรรูปและบริโภคขนุนมีปริมาณ
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รอยละ 10-15 ของนํ้าหนักผลขนุน ซ่ึงเม่ือคิดจากผลผลิตท้ัง
ประเทศอาจมีปริมาณเมล็ดขนุนสูงถึงประมาณ 19,600-
19,931 ตันตอป [2] แตการใชประโยชนจากเม็ดขนุนยังมีนอย
สวนใหญ นิยมนํามาตมเพ่ือรับประทานเปนอาหารวางใน
ครัวเรือนเทาน้ันดังน้ันควรมีการนําเม็ดขนุนมาผลิตเปนแปง
เน่ืองจากมีคุณคาทางโภชนาการสูง โดยมีปริมาณโปรตีนสูงถึง 
10-12 เปอรเซ็นต [1,3 และ 4] และใหพลังงาน 327 กิโล
เคลลอร่ี [1] และยังพบวาหลายงานวิจัยมีการนําเม็ดขนุนท่ี
เหลือท้ิงนํามาดัดแปลงเปนแปงเม็ดขนุน โดยใชทดแทนแปง
ชนิดตางๆ ตามความเหมาะสม โดยท่ีศึกษาคุณสมบัติของแปง
เม็ดขนุน เชนศึกษาการเกิดพรีเจลาติไนซในแปงเม็ดขนุน ศึกษา
สมบัติทางเคมี กายภาพ การทําแปงพรีเจลาทิไนซ โดยแปงพรี
เจลาทิไนซที่ไดมีสมบัติตางจากแปงดิบคือสามารถกระจายตัวได
ในนํ้าเย็น ดูดซับนํ้าไดสูง ใหความหนืดไดทันที จึงสามารถ
นําไปใชเปนสวนผสมในผลิตภัณฑอาหารชนิดตางๆ ไดอยางมี
ประสิทธิภาพมากกวาแปงดิบ เชน ซอส ครีมหนาขนมตางๆ 
สวนผสมของซุปผง ใชในผลิตภัณฑขนมเคกเพื่อชวยในการดูด
ซับนํ้าและเก็บฟองอากาศไดดีข้ึนทําใหเคกมีความชุมชื้นและมี
ปริมาตรเพิ่มขึ้น และยังสามารถใชเปนสารยึดเกาะในการผลิต
ยาเม็ด [5] นอกจากน้ียังพบวาแปงเม็ดขนุนเปนแหลงใยอาหาร
ราคาถูกและสามารถลดปริมาณไขมันไดดวย [3] ดังน้ันผูวิจัยจึง
มีแนวคิด ท่ีจะนําแป งเม็ดขนุนมาใชทดแทนแป งสาลี ใน
ผลิตภัณฑขนมปงแซนดวิช ซ่ึงนอกจากจะเปนการเพิ่มคุณคา
ทางโภชนาการใหกับขนมปงแซนดวิชแลวยังเปนการเพ่ิมมูลคา
ใหกับผลพลอยไดจากเม็ดขนุนท่ีเหลือท้ิงอีกทางหน่ึงดวย โดย
ผูวิจัยไดทําการศึกษาผลของการใชแปงเม็ดขนุนทดแทนแปง
สาลีตอสมบัติทางกายภาพของขนมปงแซนด วิช ประเมิน
คุณลักษณะทางประสาทสัมผัสเพื่อหาปริมาณการทดแทนท่ี
เหมาะสมท่ีผูบริโภคยอมรับ  
2. วิธีดําเนินการวิจัย

2.1 การเตรียมแปงเม็ดขนุน 
เตรียมแปงจากเม็ดขนุน โดยนําเมล็ดขนุนมาลางทํา

ความสะอาด นําไปตมในนํ้าเดือดในอัตราสวนเมล็ดขนุน 1 
กิโลกรัมตอนํ้า 4 ลิตร เปนเวลา 45 นาที จากน้ันลอกเปลือก
หุมออกจนหมด แลวจึงลางดวยนํ้าใหสะอาดและพักใหสะเด็ด
นํ้า นํามาห่ันเปนแผนบางใหมีความหนาประมาณ 1 มิลลิเมตร 
แลวแผลงบนถาดอะลูมิเนียม นําไปอบใหแหงดวยเคร่ืองทําแหง
แบบถาดท่ีอุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส เปนเวลา 5 ชั่วโมง หรือ
จนกระท่ังมีความช้ืนสุดทายประมาณรอยละ 8 [ดัดแปลงจาก 
6] แลวนําไปบดใหละเอียด รอนผานตะแกรงรอนขนาด 100
เมซ บรรจุถุงอลูมิเนียมฟอยล โดยนําแปงเม็ดขนุนพรีเจลาทิ
ไนซท่ีไดมาวิเคราะหคุณสมบัติดงัตอไปน้ี 

2.1.1 ปริมาณความช้ืน ตามวิธี  AOAC [7] 

2.1.2 คาวอเตอรแอคทิวิ ต้ีดวยเคร่ืองวัดคาวอ
เตอร แอคทิวิตี้ รุนHygrorolab C1  

2.1.3 วัดคาสี ในระบบ CIELAB ดวยเครื่องวัดสี 
Hunter Lab ประเทศสหรัฐอเมริกา 

2.1.4  คาความหนืด ตามวิธีของ [6] โดยเตรียม นํ้าแปง
ความเขมขนรอยละ 8 (โดยน้ําหนักตอนํ้าหนัก) ปริมาณ 500 
มิลลิลิตร นําไปวิเคราะหความหนืดดวยเคร่ือง Anton Paar 
Viscometer รุน DV-2PR โดยใชหัววัด LV-3 ความเร็วรอบ 50 
รอบตอนาที ท่ีอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส 

2.1.5  ดัช นีการละลาย นํ้าและดัช นีการดูดซับน้ํ า 
วิเคราะหตามวิธีของ [8] โดยชั่งตัวอยางแปง 2.5 กรัม ใสลงใน
หลอดหมุนเหว่ียงท่ีมีฝาและทราบนํ้าหนักแนนอนเติมนํ้ากลั่น 
30 มิลลิลิตร ผสมใหเขากันโดยคนดวยแทงแกว และคนทุกๆ 5 
นาที เปนเวลา 30 นาที ลางสวนท่ีติดมากับแทงแกวลงใน
หลอดหมุนเหวี่ยงโดยใชนํ้ากลั่น 5 มิลลิลิตร นําไปเขาเครื่อง
หมุนเหว่ียงท่ี 2200 รอบตอนาที เปนเวลา 15 นาที เทสวนใส
ลงในถวยอะลูมิเนียมท่ีทราบน้ําหนัก นําไปอบแหงท่ีอุณหภูมิ 
105 องศาเซลเซียส จนได นํ้าหนักคงท่ี แลวช่ังนํ้าหนักเพื่อ
คํานวณดัชนีการละลายนํ้า สําหรับหลอดหมุนเหวี่ยงพรอมสวน
ท่ีเหลือในหลอดนําไปช่ังนํ้าหนัก เพ่ือคํานวณคาการดูดซับนํ้า
ดังน้ี 

ว า ง แผ น ก า รท ด ล อ งแบ บ สุ ม อ ย า งส ม บู รณ 
(Completel Randomized Design, CRD) วิ เคราะหความ
แปรปรวนของขอมูล (Analysis of Variance, ANOVA) และ
เปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉล่ียโดยวิธี Duncan’s New 
Multiple Range Test ที่ระดับความเช่ือม่ันรอยละ 95 

2.2 การศึกษาผลของการทดแทนแปงสาลีดวยแปง
เม็ดขนุนตอคุณภาพของขนมปงแซนดวิช 

นําแปงเม็ดขนุนท่ีเตรียมไดจากขอ 2.1 มาทดแทน
สวนของแปงสาลีในปริมาณรอยละ 0, 10, 20, 30 และ 40 
โดยนํ้าหนักแปงสาลีในสูตรของขนมปง นําผลิตภัณฑขนมปง
แซนดวิชท่ีทดแทนแปงสาลีดวยแปงเม็ดขนุนพรีเจลาทิไนซท่ีได
ไปตรวจสอบคุณภาพดานกายภาพและประเมินคุณลักษณะทาง
ประสาทสัมผัส ดังน้ี 

การวัดปริมาณจําเพาะของผลิตภัณฑขนมปง (Specific 
Volume) ด วยวิ ธี  Rapeseed Displacement โดย ใช ก าร
แทนท่ีดวยเมล็ดงา [8] 

การประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสกลนคร ครั้งที่ 1 

17 – 19 พฤษภาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

C-73



วิเคราะหองคปริมาณความชื้นของขนมปงแซนดวิช [8] 
วัดคาสี (CIE L*, a*, b*) ของสวนเน้ือขนมปงท่ีผานการ

ตัดขวางดวยเครื่องวัดส ี(Hunter  lab รุน Miniscan XE Plus) 
วัดเนื้อสัมผัสของขนมปงแซนดวิช ดวยเคร่ืองวัดเน้ือ

สัม ผั ส  (Texture analyzer รุ น  TC 3)  ด วย วิ ธี  Texture 
profile analysis (TPA) รายงานคาเปนคาความแนน เน้ือ 
(firmness), คาความยืดหยุน (springiness) และคาการยึด
เกาะ (Adhesiveness) โดยใช หัว วัดชนิด Cylinder probe 
ขนาด 38.1 มิลลิเมตร กดลงบนตัวอยางดวยอัตราเร็ว 1 
มิลลิเมตร/วินาที กดลงไปเปนระยะทาง 10 มิลลิเมตร ของ
ความสูงตัวอยางจํานวน 2 คร้ัง  

วางแผนการทดลองแบบสุมโดยสมบูรณ (Completely 
Randomized Design : CRD) ทําการทดลองท้ังหมด 2 ซํ้า นํา
ขอมูลท่ีได ไปวิ เคราะหคาความแปรปรวน (ANOVA) และ
เป รีย บ เที ยบ ค า เฉลี่ ย ตั ว อย า งด วย วิ ธี  Duncan’s New 
Multiple Range Test ท่ีระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95 โดยใช
โปรแกรม SPSS 17.0 for window 

ประเมินคุณลักษณะทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ
ขนมปงแซนดวิชท่ีใชแปงเม็ดขนุนทดแทนแปงสาลีท่ีระดับรอย
ละ 0, 10, 20, 30, และ 40 โดยนํ้าหนักของแปงสาลีในสูตร 
วางแผนการทดลองวิธีแบบวางแผนการทดลองแบบ RCBD 
(The Randomized Complete Block Design) ด วยวิธี  9-
point hedonic scale ใชผูทดสอบท่ีไมผานการฝกฝนจํานวน 
40 คน 

2.3 ศึกษาอายุการเก็บรักษาของขนมปงแซนดวิช 
นําผลิตภัณฑขนมปงแซนดวิชท่ีไดรับการยอมรับ

จากขอ 2.2 และผลิตภัณฑขนมปงแซนดวิชสูตรควบคุม บรรจุ
ในถุง PE เก็บไวท่ีอุณหภูมิหอง โดยเก็บตัวอยางเพ่ือตรวจสอบ
คุณภาพทุกๆ วันเปนระยะเวลา 5 วัน นํามาตรวจสอบคุณภาพ
ทางดานเคมีกายภาพตามวิธีขอ 2.2 และสังเกตการเกิดเช้ือราท่ี
ผิวขนมปง  

วางแผนการทดลองแบบสุมโดยสมบูรณ (Completely 
Randomized Design : CRD) ทําการทดลองท้ังหมด 2 ซํ้า นํา
ขอมูลท่ีได ไปวิ เคราะหคาความแปรปรวน (ANOVA) และ
เป รีย บ เที ยบ ค า เฉลี่ ย ตั ว อย า งด วย วิ ธี  Duncan’s New 
Multiple Range Test ท่ีระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95 โดยใช
โปรแกรม SPSS 17.0 for window 

3. ผลการทดลองและวิจารณผลการทดลอง
3.1  ผลการศึกษาการทดแทนแปงสาลีดวยแปงเม็ดขนุนตอ
คุณภาพของขนมปงแซนดวิช 

ผลการทดลองการใชแปงเม็ดขนุนทดแทนแปงสาลีใน
ขนมปงแซนดวิชท่ีระดับรอยละ 0 10 20 30 และ 40 โดย
นํ้าหนักแปง พบวา ขนมปงแซนดวิชท่ีมีการทดแทนดวยแปง

เม็ดขนุนในปริมาณท่ีเพิ่มสูงข้ึน มีปริมาตรจําเพาะลดลงอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (P≤0.05) ท้ังน้ีเปนผลเน่ืองมาจากการ
ทดแทนแปงสาลีดวยแปงเม็ดขนุนเปนการเจือจางโปรตีน
กลูเตนในสวนผสมของขนมปงลง เปนผลใหความสามารถใน
การกักเก็บอากาศภายในโด (dough) ลดลง [9] จึงทําให
ปริมาตรจําเพาะของขนมปงแซนดวิชท่ีมีการทดแทนแปงสาลี
ดวยแปงเม็ดขนุนมีปริมาตรต่ํากวาตัวอยางควบคุม (P≤0.05) 
แสดงดังตารางท่ี 2 ผลการทดลองน้ีสอดคลองกับงานวิจัยของ 
[10] นอกจากน้ียังพบวา เม่ือระดับการทดแทนแปงสาลีดวย
แปงเม็ดขนุนเพิ่มสูงข้ึนสงผลใหปริมาณความช้ืนของขนมปง
แซนดวิชลดลงอยางมี นัยสําคัญทางสถิติ  (P≤0.05) ทั้ ง น้ี
เน่ืองจากขนมปงแซนดวิชท่ีใชแปงเม็ดขนุนทดแทนแปงสาลีทํา
ใหมีปริมาณกลูเตนลดลง จึงทําใหความสามารถในการกักเก็บ
กาซคารบอนไดออกไซด และความชื้นลดลง นอกจากน้ียัง
พบวาเม่ือปริมาณการทดแทนดวยแปงเม็ดขนุนเพ่ิมขึ้น สงผลให
คาความสวาง (L*) ลดลง (P≤0.05) คาความเปนสีแดง (a*) 
และคาสีเหลือง (b*) เพ่ิมขึ้น (P≤0.05) ท้ังน้ีเน่ืองจาก แปงเม็ด
ขนุนมีสีคลํ้ากวาแปงสาลี (ตารางท่ี 1)  

ตารางที่ 1 คุณสมบัติของแปงเม็ดขนุนและแปงสาลี 

คาท่ีวิเคราะห แปงเม็ดขนุน แปงสาลี 

ดัชนีการดูดซับน้ํา 4.09±0.02 18.47± 0.30 

อัตราการละลาย 5.57±0.01 10.75± 0.30 
ความหนืด (Cp) 21076.96±37.17 653.81± 6.08 

คา L* 86.80±0.10 92.07± 0.02 
คา a* 2.9±0.58 0.08± 0.01 
คา b* 15.10±0.10 6.47± 0.04 

การทดสอบลักษณะเน้ือสัมผัส ดวยวิธี TPA พบวา 
เม่ือมีการทดแทนแปงสาลีดวยแปงเม็ดขนุน ในปริมาณท่ีเพ่ิม
มากข้ึนสงผลใหคาคาความแนนเนื้อ (firmness) ของขนมปง
เพิ่มสูงขึ้น (P≤0.05) คาความเหนียว (adhesiveness) ลดลง 
(P≤0.05) สวนค าความยืดหยุน (springiness) ไมมีความ

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P0.05) ซึ่งจะสังเกตได
วาเน้ือขนมปงมีการยึดเกาะลดลง เน้ือขนมปงจะแข็ง และ รวน
มากขึ้น (ตารางท่ี 2) 

ผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสของขนมปงแซนดวิช
โดยใชแปงเม็ดขนุนทดแทนแปงสาลีการทดแทนแปงสาลีดวย
แปงเม็ดขนุนท่ีมากขึ้น สงผลทําใหเน้ือของขนมปงแซนดวิชมี
เน้ือรวน ไมเหนียวนุม และมีกลิ่นของแปงเม็ดขนุนมากขึ้น 
โดยเฉพาะการทดแทนท่ีระดับรอยละ 40 โดยนํ้าหนักแปงสาลี
จึงสงผลตอคะแนนการยอมรับ ซ่ึงการศึกษาน้ีมีวัตถุประสงค
เพื่อศึกษาอัตราสวนในการใชแปงเม็ดขนุนทดแทนแปงสาลีใน

การประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสกลนคร ครั้งที่ 1 

17 – 19 พฤษภาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

C-74



ขนมปงแซนดวิชในระดับท่ีเหมาะสม และจากการทดลองพบวา
ขนมปงแซนดวิชท่ีมีการใชแปงเม็ดขนุนทดแทนแปงสาลีท่ีระดับ
รอยละ 10  โดยนํ้าหนักแปงสาลี มีคาความแนนเน้ือ คาความ
ยืดหยุน และคาความเหนียวไมตางจากสูตรควบคุม (P≤0.05) 
และผลการประเมินทางประสาทสัมผัสไดรับคะแนนการยอมรับ
ใกลกับสูตรควบคุมมากท่ีสุด (ตารางท่ี 4)  

3.2 ผลการศึกษาอายุการเก็บรักษาของขนมป ง
แซนดวิช 

ห ลั งจาก เก็บรักษ าขนมป งแซนด วิช ใน ถุ ง PE ท่ี
อุณหภูมิหองเปนเวลา 5 วัน พบวาในระหวางการเก็บรักษา

ขนมปงจะเกิดการสูญเสียความช้ืน (ตารางท่ี 5) สงผลใหคา
ความแนนเน้ือมีแนวโนมเพ่ิมขึ้นในขณะท่ีคาความยืดหยุนและ
คาความเหนียวมีแนวโนมลดลง (ตารางท่ี 6) ท้ังน้ีเนื่องจาก เม่ือ
เก็บรักษาขนมปงไวนานขึ้นทําใหขนมปงเส่ือมสภาพโดยมี
อากาศลดนอยลงและเกิดการคืนตัวของเม็ดแปงเม่ือเก็บรักษา
ไวนานข้ึนและจากการสังเกตการเจริญของเช้ือราท่ีผิวของขนม
ปงพบวา ขนมปงท่ีเก็บรักษาไวจะเร่ิมมีเช้ือราท่ีผิวในวันท่ี 4 
และเริ่มมีกลิ่นไมพึงประสงคดังน้ัน ขนมท่ีผลิตไดจึงมีอายุการ
เก็บรักษา 3 วัน        

ตารางที่ 2 แสดงผลของปรมิาตรจําเพาะ ปรมิาณความช้ืน และคาสีของขนมปงแซนดวิชท่ีใชแปงเมล็ดขนุนทดแทนแปงสาลีท่ี 
 ระดับตางๆ 

แปงเม็ดขนุน 
(รอยละ) 

ปริมาตรจําเพาะ คาความช้ืน 
(รอยละ) 

L* a* b* 

0 2.69 ±0.08a 32.56±0.92a 76.03±0.63a 2.45±0.46c 19.68±0.32d 
10 2.41±0.39ab 30.65±0.12ab 75.60±0.21ab 2.31±0.08c 20.61±0.49c 
20 2.31±0.32ab 29.94±0.74ab 74.83±0.45bc 3.31±0.49b 22.73±0.16b 
30 2.22±0.20ab 28.98±0.72ab 74.63±0.48c 4.29±0.15a 24.70±0.28a 
40 2.02±0.22b 28.31±0.23b 69.10±0.43d 4.47±0.41a 24.34±0.17a 

หมายเหตุ : อักษรท่ีแตกตางกันในแนวตั้งหมายถึง มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคญัทางสถิติ (P≤0.05) 

ตารางที่ 3 แสดงผลของลักษณะเน้ือสัมผัสของขนมปงแซนดวิชท่ีใชแปงเมล็ดขนุนทดแทนแปงสาลีท่ีระดับตางๆ 
แปงเม็ดขนุน (รอยละ) Firmness (g) Springiness (mm) 

ns 
Adhesiveness (g/mm) 

0 531.00±9.29d 8.57±0.06 3.67±0.58a 
10    627.33±24.34cd 8.52±0.32  3.33±2.08ab 
20 1038.00±33.96c 8.81±0.19  2.00±1.00abc 
30 2058.33±41.36b 8.51±0.42 1.33±1.15c 
40  4357.67±542.56a 8.55±0.49 1.00±0.00c 

หมายเหตุ : อักษรท่ีแตกตางกันในแนวตั้งหมายถึง มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคญัทางสถิติ (P≤0.05) 

ตารางที่4 คะแนนการทดสอบคุณลักษณะทางประสาทสัมผัสของขนมปงแซนดวิชท่ีใชแปงเมล็ดขนุนทดแทนแปงสาลีท่ีระดับตางๆ 

หมายเหตุ : อักษรท่ีแตกตางกันในแนวตั้งหมายถึง มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคญัทางสถิติ (P≤0.05) 

แปงเม็ดขนุน (รอยละ) สี กลิ่น รสชาติ เน้ือสัมผัส ความชอบโดยรวม 
0 8.23±0.08a 7.93± 0.83a 7.95± 0.90a 7.75± 0.84a 8.05± 0.78a 
10 7.95 ±0.75a 7.48 ±0.75b 7.38 ±0.74b 7.20± 1.04b 7.40 ±0.71b 
20 6.43± 0.87b 6.75± 0.81c 6.20± 1.07c 6.65 ±0.89c 6.63± 0.84c 
30 6.55 ±0.78b 5.20 ±1.09d 5.53 ±0.75c 6.60± 1.06d 6.00± 0.91d 
40 4.25± 1.24c 4.38± 0.95e 4.53 ±1.40d 4.53 ±1.40e 4.73± 1.52e 
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ตารางที่ 5 แสดงคาคาวอเตอรแอคทิวิต้ี (aw) คาความช้ืน และคาส ี(L*,a*,b*) ขนมปงแซนดวิชท่ีใชแปงเมล็ดขนุนทดแทนแปงสาลี 
 ท่ีระดับรอยละ 0 และ 10 โดยน้ําหนักแปงสาลี ในระหวางการเก็บรักษา 

แปงเม็ดขนุน 
(รอยละ) 

วัน คาความชื้น 
(รอยละ) 

 (aw) L* a* 
ns 

b* 

0 1 32.56±0.92a 0.93±0.00b 74.63±1.41b 2.45±0.96 19.68±1.28b 
2 28.58±1.40c 0.94±0.00b 74.60±1.28b 2.12±1.16 19.10±1.45b 
3 28.66±0.14c 0.96±0.00a 75.14±1.35a 2.55±0.40 19.09±0.95b 

10 1 29.94±0.39b 0.94±0.00b 75.60±1.50a 2.31±1.08 20.61±0.90a 
2 29.71±0.63b 0.94±0.00b 75.42±0.61a 2.53±0.30 19.67±1.73b 
3 29.55±1.48b 0.96±0.00a 75.69±1.62a 2.49±0.86 20.90±1.62a 

หมายเหตุ : อักษรท่ีแตกตางกันในแนวตั้งหมายถึง มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคญัทางสถิติ (P≤0.05) 

ตารางที่ 6 แสดงลักษณะเนื้อสัมผัสขนมปงแซนดวิชท่ีใชแปงเมล็ดขนุนทดแทนแปงสาลีท่ีระดับรอยละ 0 และ 10 โดยนํ้าหนัก 
 แปงสาลี ในระหวางการเก็บรักษา 

สูตร วัน Firmness (g) Springiness (mm) 
ns 

Adhesiveness (g/mm) 

ควบคุม (0) 1 531.00±19.29a 8.57±0.06a 3.67±1.58a 
2 564.00±41.76a 8.24±0.41a 2.00±1.42b 
3 640.67±13.29a 8.43±0.16a 1.33±0.58b 

10 1 657.00±24.34a 8.52±1.89a 3.00±0.40a 
2 652.67±28.16a 8.68±0.10a 1.67±0.58b 
3 665.00±45.67a 8.66±0.12a 1.67±1.15b 

หมายเหตุ : อักษรท่ีแตกตางกันในแนวตั้งหมายถึง มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคญัทางสถิติ (P≤0.05) 

4. สรุปผลการทดลอง
จากการนําแปงเม็ดขนุนทดแทนแปงสาลีในขนมปง

แซนดวิชที่ระดับรอยละ 0 10 20 30 และ 40 โดยนํ้าหนักแปง 
พบวา เมื่อปริมาณแปงเม็ดขนุนเพิ่มมากขึ้นทําใหปริมาตร
จําเพาะและความชื้นลดลง มีคาวอเตอรแอคทิวิตี้เพิ่มขึ้น และ
พบวา มีคาสีคาความสวาง (L*) คาสีแดง (a*) และคาสีเหลือง 
(b*) มีแนวโนมเพิ่มขึ้น มีลักษณะเนื้อสัมผัสคาความแนนเน้ือมี
แนวโนมเพิ่ มขึ้น คาความยืดหยุน และค าความเหนียวมี
แนวโนมลดลง จากน้ันนําผลิตภัณฑท่ีไดรับการยอมรับจาก
ผูบริโภคมากที่สุดคือรอยละ 10 ไปเก็บรักษาและวิเคราะห
คุณสมบัติทางเคมีกายภาพ โดยพบวา คาวอเตอรแอคทิวิตี้และ
คาความช้ืนไมมีการเปล่ียนแปลง มีลักษณะเน้ือสัมผัสคาความ
แนนเน้ือและคาความยืดหยุนไมเปล่ียนแปลง แตมีคาความ
เหนียวมีแนวโนมลดลง จากน้ันเม่ือเก็บรักษาขนมปงแซนดวิช
ได 3 วัน พบวาเกิดการเปล่ียนแปลงของขนมปงแซนดวิชคือ 
เกิดเช้ือรา และมีกล่ินของผลิตภัณฑแรงมากข้ึนหลังจากเก็บ
รักษา   
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้เป็นวิจัยกึ่งทดลอง เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมสร้างเสริมสุขภาพในทหารเรือทีมีปัจจัยเสีย่งกลุ่มอาการเมตา

บอลิก ในอ าเภอสตัหีบ จังหวัดชลบุรี กลุ่มตัวอย่าง คือ ทหารเรือทีมีปัจจัยเสี่ยงกลุ่มอาการเมตาบอลิก 60 รายโดยแบ่งเป็นกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มเปรียบเทยีบกลุ่มละ 30 ราย กลุม่ทดลองได้รบัโปรแกรมการสร้างเสรมิสุขภาพ จ านวน 4 ครั้ง ประกอบด้วย ครั้งที ่
1 การค้นพบสภาพความจริง (Discovering reality) ครั้งท่ี 2 การสะท้อนคิดอย่างมีวิจารณญาณ(Critical reflection)  ครั้งท่ี 3  
การตัดสินใจเลือกวิธีปฏิบัติที่เหมาะสม (Taking charge)ครั้งท่ี4การคงไว้ซึ่งการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ(Holding)กลุ่มเปรียบเทยีบ
ได้รับบริการตามปกติเครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลูแบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไปแบบสอบถามความรู้แบบสอบถาม
สมรรถนะแห่งตนแบบสอบถามพฤติกรรมสุขภาพและแบบบันทึกผลตรวจสุขภาพเบื้องต้น  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา 
ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าต่ าสุด และคา่สูงสุด และสถิติเชิงวิเคราะห์ที่ใช้ คือได้แก่ เปรียบเทยีบระค่าเฉลี่ย
ด้วยสถิติ ที  

ผลการศึกษาพบว่าระยะก่อนการทดลอง ค่าเฉลี่ยความรู้ของกลุ่มทดลอง และกลุ่มเปรียบเทียบไม่แตกต่างกัน ส่วนระยะ
หลังการทดลอง ค่าเฉลี่ยความรู้กลุ่มทดลองเพิ่มขึ้น และสูงกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ,ค่าเฉลี่ยสมรรถนะแห่ง
ตน และค่าเฉลี่ยพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มทดลองหลังการทดลองเพิ่มขึ้น และสูงกว่ากลุ่มเปรียบเทียบอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ,  
เมื่อเปรียบเทียบปัจจัยเสี่ยงต่อกลุ่มอาการเมตาบอลิกระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มเปรียบเทียบหลังการทดลอง พบว่าเกือบทุกปัจจัย
เสี่ยงไม่แตกต่างกันยกเว้นท่ีมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 คือ ค่าไตรกลีเซอไรด์ส่วนปัจจัยเสี่ยงต่อกลุ่ม
อาการเมตาบอลิกของกลุ่มทดลอง เช่น ค่าดัชนีมวลกาย,รอบเอว,ค่าความดันโลหิตค่าบน,ค่าความดันโลหิตค่าล่าง,ค่าน้ าตาลใน
เลือด ต่างหากท่ีค่าเฉลี่ยลดลงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.001 ที่ค่าเฉลี่ยลดลงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 คือ 
ค่าไตรกลีเซอไรด์ส่วนค่าโคเลสเตอรอลไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญและในกลุ่มเปรียบเทียบ  พบว่าที่ค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติทุกค่า  สรุปได้ว่าโปรแกรมโปรแกรมสร้างเสริมสุขภาพ สามารถสร้างเสริมสุขภาพ จนเกิดการเปลี่ยนแปลง  
ความรู้  สมรรถนะแห่งตนและพฤติกรรมของกลุ่มทหารเรือเพิ่มข้ึน  ท าให้ปัจจัยเสี่ยงต่อกลุ่มอาการเมตาบอลิกลดลง   
ค ำหลัก: โปรแกรมสร้างเสรมิสุขภาพ,ความรู,้สมรรถนะแห่งตน ,พฤติกรรมสุขภาพ,ปัจจัยเสี่ยงกลุม่อาการเมตาบอลิก 

Abstract 
This quasi-experimental research was aimed to study effects of health promotion program in navy risk factors 
to metabolic syndrome in Sattatip district Chonburi province.  

The sample consisted of 60 navies risk factor to metabolic syndrome in Sattatip district Chonburi 
province, divided 2 groups that was 30 people of experimental group and 30 people of compare group. 

The research instrument was health promotion program comprising 4 items for experimental group. 
The health promotion program was discovering reality, critical reflection, taking charge and holding. The 
compare group obtained normal health promotion program. Data collection tools of research were personal 
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information inquiries, questionnaire for questionnaire,  questionnaire for self-efficacy  questionnaire for health 
behavior and health from.  

Data were analysis using descriptive statistics such as average, mean, standard deviation, relative 
minimum and relative maximum. Analytical statistics were t-test  Research findings were as follows:  
(1) Pre-test: the average of knowledge on the experimental and compare groups were not different in the level 
of group. Post-test: the average of knowledge, self-efficacy and health behavior on the experimental group 
were higher than compare group in the statistically significant.  
(2) The every risk  factor to metabolic syndrome on the experimental and compare groups were not different 
in pre-test and post-test, but the value of triglycerides on the two groups were different in the statistical 
significant (sig.= 0.05).  
(3) The risk factor to metabolic syndrome on the experimental group was founded that it was lower than in 
the statistical significant (sig.=0.001) such as the average of BMI, waistline, systolic value of blood pressure, 
diastolic value of blood pressure and  blood sugar (triglycerides value was lower , sig.=0.05 but cholesterol 
value was not different ). And the compare group was founded that the every average was higher.  

In conclusion, the health program supported empowerment to change knowledge, self-efficacy and 
behavior of navy increased that the risk factor to metabolic syndrome decreased. Keywords: Three to five 
keywords should be provided here to assist with indexing of the article.  

บทน า 
กองทัพเรือ มีหน้าที่ในการป้องกันประเทศโดยเฉพาะการดูแล
รักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล โดยมีก าลังพลในสังกัด
เป็นเครื่องมือที่ส าคัญ  ก าลังพลในเรือรบหลวงบางส่วนไม่ได้
กิจกรรมการเคลื่อนไหวของร่างกายมากนักเนื่องจากสภาพที่
ท างานที่จ ากัดด้านพื้นที่ในเรือซึ่งมีพื้นที่แคบ การท างานในเรือ
จะนั่งท างานมากกว่ามีการเคลื่อนไหวของร่างกายโดยเฉพาะ
กลุ่มข้าราชการอายุมากกว่า 30 ปีขึ้นไป ซึ่งจะมีหน้าที่ก ากับ
ดูแลและสั่งการมากว่าลงมือปฏิบัติการซึ่งมีผลท าให้พวกเขาติด
การนั่งมากกว่ามีการเคลื่อนไหวของร่างกาย  ปัญหาที่พบจาก
การตรวจสุขภาพประจ าปีที่ผ่านมาในแต่ละปี 5 อับดับแรก
ยังคงเป็นโรคไร้ เ ช้ือที่ป้องกันได้ด้วยตนเองเป็นส่วนใหญ่  
สอดคล้องกับการส ารวจพฤติกรรมสุขภาพของก าลังพล
กองทัพเรือในอดีตที่ผ่านมา ซึ่งพบว่า ก าลังพลส่วนใหญ่ยังคงมี
พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ การตรวจสุขภาพประจ าปีก าลังพล
กองทัพเรือ จากรวบรวมข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550-
2552 พบว่า ปัญหาน้ าหนักเกินและอ้วน พ.ศ. 2550 ร้อยละ 
16.22 พ.ศ. 2551 ร้อยละ 22.14 พ.ศ. 2552 ร้อยละ 16.22 
(คู่มือตรวจสุขภาพประจ าปีกรมแพทย์ทหารเรือ, 2553) 
จากสถิติการของหน่วยแพทย์ของกองทัพเรือในไตรมาสที่  3 
ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 พบว่า ก าลังพลของกองทัพเรือ 
สาเหตุการป่วยด้วยกลุ่มโรคต่อมไร้ท่อ โภชนาการ เมตะบอลิ
ซึมเป็นอับดับที่ 2 และในช่วงเดียวกันพบว่า มีก าลังพลเสียชีวิต
ด้วยโรคจากระบบไหลเวียนโลหิตเป็นอันดับท่ี 2 จากการตรวจ
สุขภาพประจ าปีพบ ก าลังพลทหารเรือมีปัจจัยเสี่ยงต่อกลุ่ม
อาการเมตาบอลิก (Metabolic syndrome) ขั้นต้นและขั้นสูง

รวมถึง ร้อยละ 79.30 จากสถิติการของหน่วยแพทย์ของ
กองทัพเรือในไตรมาสที่ 4 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 พบว่า 
ก าลังพลของกองทัพเรือ สาเหตุการป่วยด้วยกลุ่มโรคต่อมไร้ท่อ 
โภชนาการ เมตะบอลิซึมเป็น อันดับที่ 2 และในช่วงเดียวกัน
พบว่า มีก าลังพลเสียชีวิตด้วยโรคจากระบบไหลเวียนโลหิตเป็น
อันดับที่ 3 จากการตรวจสุขภาพประจ าปีพบ ก าลังพลทหารเรือ
มี ปั จ จั ย เ สี่ ย ง ต่ อกลุ่ ม อ ากา ร เ มต าบอลิ ก  ( Metabolic 
syndrome) ขั้นต้นและขั้นสูงรวมถึง ร้อยละ 79.85 จากสถิติ
การของหน่วยแพทย์ของกองทัพเรือในไตรมาสที่  1 ของ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 พบว่า ก าลังพลของกองทัพเรือ 
สาเหตุการป่วยด้วยกลุ่มโรคต่อมไร้ท่อ โภชนาการ เมตะบอลิ
ซึมเป็นอับดับที่ 3 และในช่วงเดียวกันพบว่า มีก าลังพลเสียชีวิต
ด้วยโรคจากระบบไหลเวียนโลหิตเป็นอันดับที่  2 จาการตรวจ
สุขภาพประจ าปีพบ ก าลังพลทหารเรือมีปัจจัยเสี่ยงต่อกลุ่ม
อาการเมตาบอลิก (Metabolic syndrome) ขั้นต้นและขั้นสูง
รวมถึง ร้อยละ 78.61จากข้อมูลที่ได้มาพบว่า ก าลังพลส่วน
ใหญ่มีปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับ โรคต่อไร้ท่อ โภชนาการ เมตะบอ
ลิซึม จึงท าให้ผู้ศึกษามีความประสงค์ที่จะลดปัญหาสุขภาพ
ดังกล่าวด้วยแนวทางการสร้างเสริมสุขภาพให้กับก าลังพล โดย
ใช้พื้นท่ีในการศึกษาที่ อ าเภอสัตหีบ เนื่องจากพบว่า มียอดการ
ตรวจสุขภาพประจ าปีในพ้ืนท่ีอ าเภอสัตหีบมากทีสุดจากจ านวน
ผู้เข้าตรวจสุขภาพประจ าปีในทุกปีของหน่วยแพทย์กองทัพเรือ  
ปัญหาสุขภาพส่วนใหญ่เกิดจากละเลยหรือขาดการเอาใจใส่ใน
การดูแลสุขภาพของตนเองเท่าที่ควร เพราะการเจ็บป่วยและ
สาเหตุของการเสียชีวิตของก าลังพลกองทัพเรือส่วนใหญ่มิได้
เป็นโรคติดต่อท่ีเกิดจากการติดเชื้อโรคแต่อย่างใด แต่เป็นโรคที่
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สามารถลดความเสี่ยงของการเป็นโรคที่เป็นปัญหาด้วยการออก
ก าลังกาย แต่ก าลังพลส่วนหนึ่งยังคงละเลยต่อการการออก
ก าลังกายและมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ ปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้
จึงจ าเป็นที่จะต้องได้รับการแก้ไขอย่างถูกต้องและเหมาะสม 
โดยน า ทฤษฎีการสร้างเสริมพลังอ านาจการออกก าลังกาย
ประยุกต์ในการช่วยแก้ปัญหาสุขภาพร อันจะน าไปสู่การมี
สุขภาพดีของก าลังพลกองทัพเรือ 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ต้องการศึกษาผลโปรแกรมสร้างเสริม

สุขภาพในทหารเรือมีต่อปัจจัยเสี่ยงกลุ่มอาการเมตาบอลิก 
(Metabolic syndrome) อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี   เพื่อ
เปรียบเทียบ ความรู้ สมรรถนะแห่ง  พฤติกรรมสุขภาพ ปัจจัย
เสี่ยงต่อกลุ่มอาการเมตาบอลิก (Metabolic syndrome) ระยะ
ก่อน ,หลังการทดลอง และระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่ม
เปรียบเทียบ  คาดหวังการให้โปรแกรมสร้างเสริมสุขภาพจะท า
ให้ทหารเรือประจ าเรือรบหลวงมีความรู้และสมรรถนะแห่งตน
เพิ่มขึ้น  ส่งผลให้มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดีขึ้น และสามารถลด
ปัจจัยเสี่ยงกลุ่มอาการเมตาบอลิก (Metabolic syndrome) 
ของตนเองได้  แล้วสามารถน าผลการศึกษาที่ได้รับไปเป็นแนว
ทางการจัดการ พัฒนาการสร้างเสริมสุขภาพ ให้กับทหารเรือผู้
มีมีปัจจัยเสี่ยงกลุ่มอาการเมตาบอลิก (Metabolic syndrome) 
ทั่วประเทศและบุคคลทั่วไป ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  

วิธีด าเนินการวิจัย 
ก า ร ศึ ก ษ า ค รั้ ง นี้ เ ป็ น วิ จั ย กึ่ ง ท ด ล อ ง

(QuasiExperimental Design) แบบสองกลุ่มวัดผลก่อนและ
หลังการทดลอง (Pre test-Post test Design) มีวัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลโปรแกรมสร้างเสริมสุขภาพใน
ทหารเรือทีมีปัจจัยเสี่ยงกลุ่มอาการเมตาบอลิก (Metabolic 
syndrome)ประชากรและกลุ่มตัวอย่างคือ ทหารเรือที่มีปัจจัย
เสี่ยงกลุ่มอาการเมตาบอลิก (Metabolic Syndrome) อ าเภอ
สัตหีบ จังหวัดชลบุรี จ านวน 60 คน ตรงตามวัตถุประสงค์ที่จะ
ศึกษา โดยแบ่งลุ่มตัวอย่างของประชากร 2 กลุ่มที่เป็นอิสระต่อ
กัน การสุ่มตัวอย่างวิธีการเลือกแบบง่าย (Simple random 
sampling) จากหน่วยที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการมาสองหน่วย
โดยจับฉลากให้หน่วยที่หนึ่งเป็นหน่วยทดลองหน่วยที่สองเป็น
หน่วยเปรียบเทียบแล้วรับผู้สมัครทหารที่คุณสมบัติตามที่
ก าหนดจากหน่วยที่   หนึ่งและสองอย่างน้อย หน่วยละ 30 คน  
ตามคุณสมบัติที่ก าหนด โดยแบ่งกลุ่มทดลองและเปรียบเทียบ
กลุ่มละ 30 คน 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
1. เครื่องมือใช้ในการทดลอง คือโปรแกรมการสร้าง

เสริมสุขภาพเพื่อลดลดปัจจัยเสี่ยงกลุ่มอาการเมตาบอลิก 

(Metabolic syndrome)  ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นจากการทบทวน
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยกิจกรรมการสอน
ที่มีจุดหมายให้เกิดการความเช่ือมัน สมรรถนะแห่งตน จนเกิด
พลังอ านาจในการปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพที่ดีมีผลให้ลดปัจจัย
เสี่ยงกลุ่มอาการเมตาบอลิก (Metabolic syndrome) โดยมี
รูปแบบการสอนตามโปแกรมการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อลดลด
ปัจจัยเสี่ยงกลุ่มอาการเมตาบอลิก (Metabolic syndrome)
โดยประยุกต์แนวคิดการสร้างเสริมพลังอ านาจ เป็นรายกลุ่ม 
กลุ่มละ 10 คน จ านวน  3 กลุ่มในกลุ่มทดลอง และกลุ่ม
เปรียบเทียบด าเนินชีวิตแบบปกติ 

2. เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ได้แก่
แบบสัมภาษณ์ที่ใช้ประกอบด้วย 5 ส่วน ดังนี ้

 ส่วนที่ 1 แบบบันทึกผลการตรวจสุขภาพเบื้องต้น
ส าหรับประเมินปัจจัยเสี่ยงกลุ่มอาการเมตาบอลิก (Metabolic 
syndrome) โดยบันทึกจาก ค่าน้ าตาลในเลือด (มก./ ดล.), 
โคเลสเตอรอล (มก./ ดล.) และไตรกลีเซอร์ไรด์ (มก./ดล.)ค่า
ความดันโลหิตค่าบน (มม.ปรอท) วัดรอบเอว (ซม.) ดัชนีมวล
กาย (BMI) กก/ จ านวน 9 ข้อ  

 ส่วนท่ี 2 ข้อมูลทั่วไป ถาม ยศ อาย ุสถานภาพ ระดับ
การศึกษา รายได้ที่รับต่อเดือน งานอดิเรก ประจ าตัว ประวัต
การรักษาพยาบาล การสูบบุหรี่  และการดื่มเครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอล์ เป็นค าถาม ปลายเปิดและปิดผสมกัน 11 ข้อ 

 ส่วนที่ 3 ความรู้ สัมภาษณ์จากเรื่อง จากความรู้ที่
ประกอบด้วย 4 ประการกลุ่มอาการเมตาบอลิก ((Metabolic 
syndrome)ออกก าลังกาย การบริโภคอาหาร การจัดการ
อารมณ์ ตามโปรแกรมสร้างเสริมสุขภาพเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อ
กลุ่มอาการเมตาบอลิก (Metabolic syndrome) มีลักษณะ
ค าถามถูกผิด ใช่หรือไม่ใช่ ใช่ หมายถึง เห็นด้วยกับข้อความนั้น
ไม่ใช่ หมายถึง ไม่เห็นด้วยกับข้อความนั้นจ านวน 44 ข้อแยก
เป็นเชิงบวก เชิงลบ มี มีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ ตอบถูกได้ 1 
คะแนน ตอบผิด ได้ 0 คะแนน 

ส่วนที่ 4 สมรรถนะแห่งตน สัมภาษณ์จากเรื่อง จาก
ความรู้สึกคิดเห็นต่อความเช่ือมั่นของผู้เข้าร่วมวิจัย โดยมีข้อ
ค าถามเรื่องความเช่ือมั่นในความสามารถในการปฏิบัติ
พฤติกรรมสุขภาพที่ประกอบด้วย 3 ประการคือ การออกก าลัง
กาย การบริโภคอาหาร การจัดการอารมณ์ ตามโปรแกรมสร้าง
เสริมเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อกลุ่มอาการเมตาบอลิก (Metabolic 
syndrome) มีลักษณะค าถามประเมินค่า (Rating scale) 5 
ค าตอบจ านวน 33 ข้อ แยกเป็นเชิงบวก เชิงลบ 

ส่วนที่  5  พฤติกรรมสุขภาพสัมภาษณ์จากเรื่ อ ง 
พฤติกรรมการปฏิบัติตัวหรือการกระท ากิจกรรมที่เหมาะสมใน
ชีวิต 3 ประการ คือ การออกก าลังกาย การบริโภคอาหาร การ
จัดการความอารมณ์ ตามโปรแกรมสร้างเสริมสุขภาพเพื่อลด
ปัจจัยเสี่ยงต่อกลุ่มอาการเมตาบอลิก (Metabolic syndrome) 
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ลักษณะค าถามเป็นแบบประเมินค่า 5 ตัวเลือก จ านวน 33 ข้อ 
แยกเป็นเชิงบวก เชิงลบ  

การตรวจสอบคุณภาพแบบสัมภาษณ์ 
1  ตรวจความตรงตามเนื้อหา (Content validity) 
โดยน าแบบสัมภาษณ์ ไปให้ ผู้ เ ช่ี ยวชาญ  3 ท่ าน 

ตรวจสอบผู้ เ ช่ียวชาญในด้านเนื้อหา  พิจารณาถึงความ
สอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์กับแบบทดสอบโดยพิจารณา
เป็นรายข้อ การหาค่าสัมประสิทธิ์ความสอดคล้อง (Index of 
Item – Objective Congruence : IOC) ค่ า ค ะ แ น น ที่
แบบสอบถามใช้ได้คือ ≥ 0.2 แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขเนื้อหา
และภาษาให้ครอบคลุม  ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ของ
การศึกษา เหมาะสมและชัดเจนตามผู้เชี่ยวชาญเสนอแนะ  

 2  ตรวจสอบความเที่ยง (Reliability) น าไปทดลอง
ใช้กับทหารเรือประจ าเรือรบหลวงที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อกลุ่มอาการ
เมตาบอลิก (Metabolic syndrome) ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ 
คัดเข้าศึกษาในพ้ืนที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลอาภากรเกียรติ
วงศ์ฐานทัพเรือสัตหีบ ต าบลสัตหีบ อ าเภอสัตหีบ หวัดชลบุรี 
โดยผู้ศึกษาน าไปทดลองใช้เอง  กับกลุ่มทหาร ที่มีลักษณะ
ใกล้เคียงกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน และด าเนินการวิเคราะห์
ข้อมูลหาค่าความเที่ยง (Reliability) โดย Alpha Coefficient 
> 0.70 พบว่า แบบสัมภาษณ์ผลของโปรแกรมสร้างเสริม
สุขภาพต่อกลุ่มปัจจัยเสี่ยงกลุ่มอาการเมตาบอลิก  ได้แก่  
แบบสอบถามความรู้ สมรรถนะแห่งตน พฤติกรรมสุขภาพได้   
Cronbach's Alpha = 0.905 , 0.971, 0.973 ตามล าดับ  

การวิเคราะห์ข้อมูล 
หลังจากเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยท าการตรวจสอบ

ความสมบูรณ์ของข้อมูล จากนั้นน าข้อมูลที่เก็บรวบรวมมา
ทั้งหมดไปวิเคราะห์ เพื่อทดสอบสมมติฐานทางสถิติ โดยก าหนด
นัยส าคัญทางสถิติ เท่ากับ 0.05 ที่ระดับความเช่ือมั่นที่ 95% 
ตามรายละเอียดดังนี้ 

1 สถิติเชิงพรรณนา 
วิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่อายุ การศึกษา รายได้ 

โดยใช้สถิตเิชิงพรรณนาใช้การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

2 สถิติเชิงอนุมาน 
วิเคราะห์เปรียบระหว่าง  ความรู้ สมรรถนะแห่งตน 

พฤติกรรมสุขภาพ ปัจจัยเสี่ยงกลุ่มอาการเมตาบอลิก ในกลุ่ม
ทดลองกับกลุ่มควบคุม และระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม 
ก่อนการทดลอง หลังการทดสองทันที ด้วยโปรแกรมด้วยสถิติ
การวิเคราะห์ (Independent samples t- test กลุ่มเป็นอิสระ
หรือไม่สัมพันธ์กัน ) และ (Paired-samples test กลุ่มที่มี
ความสัมพันธ์กัน) 

สรุปผลการวิจัย 
ตอนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
1.กลุ่มทดลอง เป็นเพศชายทั้งหมด ส่วนใหญ่ อายุ

น้อยกว่าหรือเท่ากับ 44 ปี ร้อยล 66.6 ช้ันยศ พันจ่าตรีถึงพันจ่า
เอกและจ่าตรีถึงจ่าเอกร้อยละ 60 และ 30 ตามล าดับ ระดับ
การศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.ร้อยละ 66.7รายไดต้่อ
เดือน อยู่ในช่วง 20,001-25,000 บาท มากที่สุดร้อยละ 36.7 
รองลงมาคือน้อยกว่า 20,000 บาท ร้อยละ 23.3 โดยมรีายได้
เฉลี่ย25,684.67บาท(=25,684.67,SD = 6160.01) สถานภาพ
คือสมรสร้อยละ73.4งานอดิเรกหรือกิจกรรมที่ชอบท าหลังเวลา
เลิกงาน มากที่สดุ คือ ดูทีว ีฟังเพลง อ่านหนังสือ รองลงมา คือ 
ออกก าลังกาย ร้อยละ 40.0 และ 36.6 ตามล าดับ 

 โรคประจ าตัว ส่วนใหญ่ไม่มี ร้อยละ 66.7 พบมีโรค
ประจ าตัวเพียงร้อยละ 33.3 โดยโรคที่พบมากท่ีสุดคือ ไขมันใน
เลือดสูงร้อยละ 40 โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง พบร้อย
ละ 30 ประวัติการรักษาในโรงพยาบาล พบร้อยละ 36.7 การ
สูบบุหรี่พบเคยสูบร้อยละ70 และยังคงสูบอยู่ร้อยละ 42.1 ของ
ผู้ที่เคยสูบ โดยสูบวันละ 10 มวนเป็นส่วนมากร้อยละ 37.5 
ส่วนการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ นั้นพบว่า เคยดื่ม ร้อยละ 
80 โดยยังคงดื่มอยู่ ร้อยละ 79.1 ของผู้ที่เคยดื่ม ส่วนใหญ่ดื่ม 
สุรา บรั่นดี วิสกี้ เหล้าโรง ระยะเวลาการดื่มส่วนมากคือ 10-20 
ปี ร้อยละ 40 โดย มากกว่าครึ่งหน่ึง (ร้อยละ 54.2) ดื่มเดือนละ 
4 ครั้ง (= 4.75, SD = 2.13) ปริมาณที่ดื่มต่อครั้ง คือ มากกว่า 
1 ก๊ง ถึง1 แบน (> 150 - 330 ซีซ)ี ร้อยละ 54.2 

2. กลุ่มเปรียบเทียบ เป็นเพศชายทั้งหมดส่วนใหญ่
อายุ 40-49 ปี ร้อยละ 66.6 ช้ันยศ พันจ่าตรีถึงพันจ่าเอก และ
จ่าตรีถึงจ่าเอกร้อยละ56.6และ26.7ตามล าดับระดับการศึกษา 
ร้อยละ 90จบ มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.รายได้ต่อเดือน อยู่
ในช่วง 20,001-25,000 บาท และ 25,001-30,000 บาท 
ร้อยละ 33.3 เท่ากัน โดยมีรายได้เฉลี่ย 26,016.67 บาท  
(=26,016.67,SD=5,395.53)สถานภาพคือสมรสร้อยละ90 
งานอดิเรกหรือกิจกรรมที่ชอบท าหลังเวลาเลิกงาน มากที่สุด 
คือ ดูทีวี ฟังเพลง อ่านหนังสือ รองลงมา คือ นอนพักผ่อนร้อย
ละ 40.0 และ 36.7 ตามล าดับ 

โรคประจ าตัว ส่วนใหญ่ไม่มี ร้อยละ 70 พบมีโรค
ประจ าตัวเพียงร้อยละ 30 โดยโรคที่พบมากที่สุดคือ โรคความ
ดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน และไขมันในเลือดสูง พบร้อยละ 
16.7,13.3และ10.0 ตามล าดับ ประวัติการรักษาในโรงพยาบาล 
พบร้อยละ 33.3 ทั้งหมดเป็นผู้ป่วยนอก การสูบบุหรี่พบ เคยสูบ
ร้อยละ 60 และยังคงสูบอยู่ ร้อยละ 61.1 ของผู้ที่เคยสูบ โดย
สูบวันละ 10-15 มวน เป็นส่วนมาก ร้อยละ 54.6 ส่วนการดื่ม
เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ นั้นพบว่า เคยดื่ม ถึงร้อยละ 86.7 โดย
ยังคงดื่มอยู่ ร้อยละ 81.8 ของผู้ที่เคยดื่ม ส่วนใหญ่ดื่ม สุรา 
บรั่นดี วิสกี้ หรือ เหล้าโรง ระยะเวลาการดื่มส่วนมากคือ 21-30 
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ปี ร้อยละ 53.9 40 โดย มากกว่า 3 ใน 4 (ร้อยละ 77) ดื่มเดือน
ละ 4 ครั้ง (= 4.31, SD = 1.44) โดยที่ปริมาณที่ดื่มต่อครั้ง คือ 
มากกว่า 1 ก๊ง ถึง1 แบน (> 150 - 330 ซีซ)ีร้อยละ 69.2  

ตอนท่ี 2 ความรู้ของกลุ่มตัวอย่าง ระยะก่อน,หลังการ
ทดลอง และระหว่างกลุม่ทดลอง กับกลุ่มเปรียบเทียบ 

1. ค่าเฉลี่ยความรู้ ระยะก่อนการทดลอง กลุ่มทดลอง
เท่ากับ 36.37 (= 36.37, SD = 3.22) ส่วนใหญ่อยู่ในระดับสูง 
ร้อยละ 63.3 หลังการทดลองมีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเป็น43.93      (= 
43.93 , SD = 0.37) โดยทั้งหมดอยู่ ในระดับสูง  ส่วนกลุ่ม
เปรียบเทียบ ก่อนการทดลองค่าเฉลี่ยเท่ากับ 35.40 (  = 
35.40, SD = 5.59) ส่วนใหญ่อยู่ในระดับสูง และปานกลาง 
ร้อยละ 50 และ 43.3 ตามล าดับ ส่วนหลังทดลอง ค่าเฉลี่ย 
เท่ากับ 34.90( = 34.90, SD = 5.52)ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปาน
กลางร้อยละ 50  

2. เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความรู้ พบว่า ระยะก่อนการ
ทดลอง ค่าเฉลี่ยความรู้ กลุ่มทดลอง และกลุ่มเปรียบเทียบ ไม่
แตกต่างกันส่วนระยะหลังการทดลองค่าเฉลี่ยความรู้ กลุ่ม
ทดลอง สูงกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ             
(p-value < 0.001) และ ค่าเฉลี่ยความรู้ของกลุ่มทดลอง ระยะ
หลังการทดลอง เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสถิติ  (p-value < 0.001) 
ส่วนกลุ่มเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความรู้กลับลดลงอย่างมีนัยส าคัญ 
(p-value = 0.037) 

ตอนที่  3 สมรรถนะแห่งตน ระยะก่อน ,หลังการ
ทดลอง และระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มเปรียบเทียบ  

1. สมรรถนะแห่งตน ในกลุ่มทดลองพบว่า สมรรถนะ
แห่งตน หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองทั้งภาพรวมและ
ทุกๆด้านโดยก่อนการทดลองอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนหลัง
การทดลองอยู่ในระดับมาก ภาพรวมก่อนการทดลอง มีค่าเฉลี่ย 
3.13 ส่วนหลังการทดลองเพิ่มขึ้นเป็น 4.27 ด้านที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด ทั้งก่อนและหลังการทดลอง คือด้านอารมณ์ (= 3.35, 
4.36) และด้านอาหาร  (= 3.23, 4.32) ตามล าดับ ส่วน ด้านที่
มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ทั้งก่อนและหลังการทดลอง คือด้านออกก าลัง
กาย (= 2.80, 4.13) ในกลุ่มเปรียบเทียบ มีค่าเฉลี่ยก่อนและ
หลังทดลองในทิศทางที่ไม่ชัดเจน กล่าวคือ ในภาพรวม ค่าเฉลี่ย
ลดลงจากระดับมาก ในระยะก่อนการทดลอง (= 3.64) เป็น
ระดับปานกลาง หลังการทอลอง (= 3.46) ในขณะที่รายด้าน
ทุกด้านมีค่าเฉลี่ยลดลง  

2. เปรียบเทียบสมรรถนะแห่งตน พบว่า ระยะก่อน
การทดลอง ค่าเฉลี่ยสมรรถนะแห่งตน กลุ่มเปรียบเทียบ สูงกว่า
กลุ่มทดลอง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  (p-value = 0.004) 
ส่วนระยะหลังการทดลอง ค่าเฉลี่ยสมรรถนะแห่งตน กลุ่ม
ทดลอง กลับสูงกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(p-value < 0.001) และพบว่า ค่าเฉลี่ยสมรรถนะแห่งตน ของ
กลุ่มทดลอง ระยะหลังการทดลอง เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสถิติ      

(p-value < 0.001) ส่วนกลุ่มเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยสมรรถนะ
แห่งตน กลับลดลงอย่างมีนัยส าคัญ (p-value < 0.001)  

ตอนที่4 พฤติกรรมสุขภาพ ระยะก่อน ,หลังการ
ทดลอง และระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มเปรียบเทียบ 

1.พฤติกรรมสุขภาพ ได้แก่ ด้านอาหาร ด้านออก
ก าลังกาย และ ด้านอารมณ์ ระยะก่อนทดลอง พบว่า ทั้งกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
(= 2.77, 3.09) หลังการทดลอง กลุ่มทดลองอยู่ในระดับดี     
(= 3.76, SD = 0.59) ส่วนกลุ่มเปรียบเทียบอยู่ในระดับปาน
กลาง (= 3.48, SD = 0.67) เมื่อจ าแนกรายด้าน ในกลุ่มทดลอง 
มีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นทุกด้าน จากระดับต่ า ไปเป็นระดับปานกลาง 
และจากระดับปานกลาง เป็นระดับดี ส่วนกลุ่มเปรียบเทียบ 
ยังคงระดับเดิม (ปานกลาง) ยกเว้นด้านอารมณ์ ที่เพ่ิมขึ้น  

2. เปรียบเทียบพฤติกรรมสุขภาพ พบว่า ระยะก่อน
การทดลอง ค่าเฉลี่ยกลุ่มเปรียบเทียบ สูงกว่ากลุ่มทดลอง อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติ (p-value < 0.001) ส่วนระยะหลังการ
ทดลอง กลุ่มทดลอง สูงกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ (p-value < 0.001) และพบว่า ค่าเฉลี่ยพฤติกรรม
สุขภาพ ของกลุ่มทดลอง ระยะหลังการทดลอง เพิ่มขึ้นอย่างมี
นัยสถิติ (p-value < 0.001) ส่วนกลุ่มเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย 
กลับลดลงอย่างมีนัยส าคัญ (p-value < 0.001)  

ตอนที่5ปัจจัย เสี่ ยงต่อกลุ่ มอาการเมตาบอลิก 
(Metabolic syndrome) ก่อน, หลังการทดลอง และระหว่าง
กลุ่มทดลองกับกลุ่มเปรียบเทียบ 

1. กลุ่มทดลองระยะก่อนและหลังการทดลอง ส่วน
ใหญ่ ค่าดัชนีมวลกายอยู่ในกลุ่มเสี่ยงขั้นต้น ร้อยละ 70.0 และ 
63.3, รอบเอว ระยะก่อนการทดลอง เสี่ยงและปกติเท่ากัน คือ 
ร้อยละ 50 หลังการทดลอง อยู่ในกลุ่มปกติ ร้อยละ 63.3, ค่า
ความดันโลหิตค่าบน ก่อนการทดลอง อยู่ในกลุ่มเสี่ยงขั้นต้น 
ร้อยละ 23.3 หลังการทดลอง ร้อยละ 6.7, ค่าความดันโลหิตค่า
ล่าง ก่อนการทดลอง อยู่ในกลุ่มปกติ ร้อยละ 63.4 หลังการ
ทดลอง ร้อยละ 83.4, ค่าน้ าตาลในเลือด ก่อนการทดลอง อยู่
ในกลุ่มที่ปกติ เพียงร้อยละ 10 หลังการทดลอง เพิ่มเป็นร้อยละ 
43.3,ค่าโคเลสเตอรอล ก่อนการทดลอง อยู่ในกลุ่มที่ปกติ เพียง
ร้อยละ 30 หลังการทดลอง เพิ่มเป็นร้อยละ 40 ส่วนค่าไตรกลี
เซอไรด์ ก่อนการทดลอง อยู่ในกลุ่มที่ปกติ 53.3 หลังการ
ทดลอง เพิ่มเป็นร้อยละ 66.7  

2. กลุ่มเปรียบเทียบ ระยะก่อนและหลังการทดลอง
ส่วนใหญ่ ค่าดัชนีมวลกายอยู่ในกลุ่มเสี่ยงขั้นต้น ร้อยละ 80.0 
และ 83.4,รอบเอว ระยะก่อนการทดลอง เสี่ยงและปกติเท่ากัน 
คือ ร้อยละ 50 หลังการทดลอง กลุ่มเสี่ยงเพิ่มขึ้นเป็น ร้อยละ 
53.3, ค่าความดันโลหิตค่าบน ก่อนการทดลอง อยู่ในกลุ่มปกติ 
ร้อยละ 96.7 หลังการทดลอง ร้อยละ 90.0, ค่าความดันโลหิต
ค่าล่าง ก่อนการทดลองอยู่ในกลุ่มปกติ ร้อยละ 93.3 หลังการ
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ทดลอง ร้อยละ 90.0, ค่าน้ าตาลในเลือด ก่อนการทดลอง อยู่
ในกลุ่มเสี่ยง ร้อยละ56.7 หลังการทดลอง เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 
63.3, ค่าโคเลสเตอรอล ก่อนการทดลอง อยู่ในกลุ่มที่ปกติ ร้อย
ละ 50 หลังการทดลอง ลดลงเหลือ ร้อยละ 43.3 ส่วนค่าไตร
กลีเซอไรด์ ก่อนการทดลอง อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ร้อยละ 60 หลัง
การทดลอง เพิ่มเป็นร้อยละ 66.7    

3. เปรียบเทียบปัจจัยเสี่ยงกลุ่มอาการเมตาบอลิก
ก่อนและหลังการทดลอง 

3.1 ระยะก่อนการทดลอง พบวา่ ระหว่างกลุ่มทดลอง
กับกลุ่มเปรียบเทียบ ปัจจัยเสี่ยงที่ไม่แตกต่างกัน (p-value > 
0.05) คือค่าดัชนีมวลกาย รอบเอว ค่าน้ าตาลในเลือด ค่า
โคเลสเตอรอล และค่าไตรกลีเซอไรด์ ส่วนที่มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p-value < 0.05) คือ ค่าความดัน
โลหิตค่าบนและค่าความดันโลหิตค่าล่าง 

3.2 ระยะหลังการทดลอง พบว่า ระหว่างกลุม่ทดลอง
กับกลุ่มเปรียบเทียบเกือบทุกปัจจยัเสี่ยงไม่แตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติ (p-value > 0.05) ยกเว้นท่ีมีความแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 คือ ค่าไตรกลเีซอไรด ์
(p-value = 0.025)  

3.3 เปรียบเทียบปัจจัยเสี่ยงต่อกลุ่มอาการเมตาบอ
ลิก ก่อนและหลัง การทดลอง 

ในกลุ่มทดลองพบว่า ที่ค่าเฉลี่ยลดลงอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ  0.001 ได้แก่  ค่าดัชนีมวลกาย (Mean 
difference = 0.69 , p-value < 0.001) , รอบเอว (Mean 
difference = 1.00, p-value < 0.001), ค่าความดันโลหิตค่า
บน (Mean difference = 5.96, p-value < 0.001), ค่าความ
ดัน โลหิ ตค่ าล่ า ง  (Mean difference = 4 .80 , p-value < 
0.001), ค่าน้ าตาลในเลือด (Mean difference = 9.53, p-
value < 0.001) ที่ค่าเฉลี่ยลดลงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่
ระดับ 0.05 คือ ค่าไตรกลี เซอไรด์  (Mean difference = 
17.43, p-value = 0.046), ส่วนค่าโคเลสเตอรอล ไม่แตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญ 

ในกลุ่มเปรียบเทียบ พบว่า ที่ค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ  ที่ระดับ 0.001 ได้แก่ ค่าดัชนีมวลกาย 
(Mean difference = -0.63 , p-value < 0.001) , รอบเอว 
(Mean difference =  - 1.15, p-value < 0.001), ค่าความ
ดัน โลหิ ตค่ าบน  (Mean difference = - 6 .33 ,p-value < 
0.001), ค่าความดันโลหิตค่าล่าง (Mean difference = - 4.14, 
p-value < 0.001) และ ค่าโคเลสเตอรอล (Mean difference 
= - 11.03 , p-value < 0.001) ที่ค่ า เฉลี่ย เพิ่มขึ้นอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 คือ, ค่าน้ าตาลในเลือด (Mean 
difference = - 5.20, p-value = 0.007) และ ค่าไตรกลีเซอ
ไรด์ (Mean difference = - 12.47, p-value = 0.003) 

สรุปการทดสอบสมมติฐาน 
การศึกษาครั้งนี้คาดว่าการให้การสร้างเสริมพลังอ านาจ

โดยการประยุกต์แนวคิดการสร้างเสริมพลังอ านาจจะท าให้
ทหารเรือประจ าการส่งผลให้เกิดพฤติกรรมสุขภาพ และ
สามารถลดปัจจัยเสี่ยงต่อ กลุ่มอาการเมตาบอลิก (Metabolic 
syndrome) ตนเอง ได้ดังสมมติฐานนี้ 

1. ภายหลังการทดลอง กลุ่มทดลองมีค่าคะแนนเฉลี่ย
ความรู้ มากกว่า ก่อนการทดลอง เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
ผลการศึกษาพบว่า ค่าเฉลี่ยความรู้ของกลุ่มทดลอง ระยะหลัง
การทดลอง เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสถิติ (p-value < 0.001) 

2. ภายหลังการทดลอง กลุ่มทดลองมีค่าคะแนนเฉลี่ย
สมรรถนะแห่งตน มากกว่า ก่อนการกลุ่มทดลอง เป็นไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้ ผลการศึกษาพบว่า ค่าเฉลี่ยสมรรถนะแห่งตน 
ของกลุ่มทดลอง ระยะหลังการทดลอง เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสถิติ     
(p-value < 0.001) 

3. ภายหลังการทดลอง กลุ่มทดลองมีค่าคะแนนเฉลี่ย
พฤติกรรมสุขภาพ มากกว่า ก่อนการกลุ่มทดลองเป็นไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้  ผลการศึกษาพบว่า ค่าเฉลี่ยพฤติกรรม
สุขภาพ ของกลุ่มทดลอง ระยะหลังการทดลอง เพิ่มขึ้นอย่างมี
นัยสถิติ   (p-value < 0.001) 

4. ภายหลังการทดลอง กลุ่มทดลองมีค่า มีปัจจัยเสี่ยง
ต่อกลุ่มอาการเมตาบอลิกน้อยกว่า ก่อนการทดลอง เป็นไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้ ผลการศึกษาพบว่า ค่าเฉลี่ยที่ลดลงอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ ได้แก่ ค่าดัชนีมวลกาย, รอบเอว, ค่าความ
ดันโลหิตค่าบน, ค่าความดันโลหิต ค่าล่าง, ค่าน้ าตาลในเลือด 
และ ค่าไตรกลีเซอไรด์ ส่วนค่าโคเลสเตอรอล ไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญ  

อภิปรายผลการวิจัย 
จากการศึกษาครั้งนี ้ผู้วิจัยพบประเด็นส าคัญ และ

น ามาอภิปราย ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 
1. ความรู้ของกลุ่มทดลอง ระยะหลังการทดลอง

เพิ่มขึ้น และสูงกว่ากลุ่มเปรียบเทียบอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  
ส่วนกลุ่มเปรียบเทียบกลับลดลง พบว่า ระยะก่อนการทดลอง 
ค่าเฉลี่ยความรู้ กลุ่มทดลอง และกลุ่มเปรียบเทียบ ไม่แตกต่าง
กัน ส่วนระยะหลังการทดลอง ค่าเฉลี่ยความรู้ กลุ่มทดลอง สูง
กว่ากลุ่มเปรียบเทียบ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดย ค่าเฉลี่ย
ความรู้ของกลุ่มทดลอง ระยะหลังการทดลอง เพิ่มขึ้นอย่างมีนัย
สถิติ ส่วนกลุ่มเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความรู้กลับลดลงอย่างมี
นัยส าคัญ สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ธนิสา อนุญาหงส์ 
(2554) ได้ศึกษาการพัฒนาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง 
ของผู้มีน้ าหนักเกินมาตรฐาน โดยกระบวนการสร้างเสริมพลัง
อ านาจ บ้านพะเนา ต าพะเนา อ าเภอเมือง จังหวัดนคราชสีมา 
พบว่า หลังการพัฒนามีคะแนนเฉลี่ยความรู้  คะแนนเฉลี่ยการ
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รับรู้พลังอ านาจของตนคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
ตนเอง สูงกว่าก่อนการด าเนินกิจกรรม อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ  นัยนันท์ สดศรี (2550) ศึกษาความชุกและปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์ต่อการเกิด กลุ่มอาการเมตาบอลิก (Metabolic 
syndrome) ในข้าราชการกองทัพเรือ พบความสัมพันธ์กับ 
หลายปัจจัย จึงเสนอแนะจากการวิจัยว่าบุคลากรทางการแพทย์
ควรให้ความรู้แก่ข้าราชการ กองทัพเรือโดยเน้นเรื่องการออก
ก าลังกาย , การดื่มสุราและการบริ โภคอาหาร  เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการป้องกันและการควบคุมการเกิดภาวะ กลุ่ม
อาการเมตาบอลิก (Metabolic syndrome) มีความเป็นไปได้
สูงว่า การเสริมพลังอ านาจผ่านกระบวนการให้ความรู้ในการ
สร้างเสริมสุขภาพอย่างต่อเนื่องเป็นแรงกระตุ้นให้กลุ่มเสี่ยงมี
ความรู้และเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ดังนั้นกิจกรรมการ
เสริมพลังเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ จึงควรเป็นแนวทางที่หน่วย
บริการทุกหน่วยจัดบริการในคลินิก ควบคู่ไปกับการรักษา แต่
อย่างไรก็ดี ความรู้อาจปัจจัยน าในตัวบุคคลที่จะส่งผลต่อการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม แต่ยังมีปัจจัยเอื้อ ปัจจัยเสริมที่จะท าให้
เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ การจัดส่งเสริมกิจกรรม
ในชุมชน การจัดการสิ่งแวดล้อมที่ เอื้อต่อการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมจึงควรด าเนินการควบคู่กันไปด้วย 

2. สมรรถนะแห่งตน ระยะก่อนการทดลอง ค่าเฉลี่ย
สมรรถนะแห่งตน กลุ่มเปรียบเทียบ สูงกว่ากลุ่มทดลอง อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ ส่วนระยะหลังการทดลอง ค่าเฉลี่ยสมรรถนะ
แห่งตน กลุ่มทดลอง สูงกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ และพบว่า ค่าเฉลี่ยสมรรถนะแห่งตน ของกลุ่มทดลอง 
ระยะหลังการทดลอง เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญสถิติ ระยะก่อน
การทดลอง ค่าเฉลี่ยสมรรถนะแห่งตน กลุ่มเปรียบเทียบ สูงกว่า
กลุ่มทดลอง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  ส่วนระยะหลังการ
ทดลอง ค่าเฉลี่ยสมรรถนะแห่งตน กลุ่มทดลอง กลับสูงกว่ากลุ่ม
เปรียบเทียบ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และพบว่า ค่าเฉลี่ย
สมรรถนะแห่งตน ของกลุ่มทดลอง ระยะหลังการทดลอง 
เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสถิติ ส่วนกลุ่มเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยสมรรถนะ
แห่งตน กลับลดลงอย่างมีนัยส าคัญ สอดคล้องกับ Darlene, 
Mary and Rosemarie (2006) ศึกษาทัศนคติของพยาบาลชุม
ต่อขั้นตอนการสร้างเสริมพลังอ านาจ พบว่า การเสริมสร้าง
ศักยภาพส าหรับพยาบาลและผู้รับบริการ  ค้นพบว่า มี 6 
รูปแบบที่พบคือ การรับรู้คุณค่า บทบาทหน้า การรับรู้ถึงพลัง
อ านาจที่มากขึ้น ประสบการณ์และการศึกษา การมีปฏิสัมพันธ์
และการให้ค าปรึกษา เป็นแหล่งที่มาของการเสริมสร้างพลัง
อ านาจพยาบาลชุมชนและเพิ่มขีดความสามารถของผู้รับบริการ 
โดดเด่นเรื่องการรับรู้ ส่งผลต่อการใช้พลังอ านาจที่สูงข้ึน สาเหตุ
อาจเป็นเพราะว่า การสร้างเสริมพลังอ านาจ เป็นปัจจัยทาง
จิตวิทยาและสังคมที่น าเอากระบวนการสร้างแรงผลักดันทั้ง
ภายในและภายนอกตัวบุคคลมาใช้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

การได้เสริมพลังอย่างต่อเนื่อง จึงก่อให้เกิดสมรรถนะแห่งตนที่
เพิ่มสูงขึ้น แต่อย่างไรก็ดี ไม่ได้เป็นหลักประกันว่า เมื่อหยุด
กิจกรรมการเสริมพลัง หรือเมื่อบุคลากรทางด้านสุขภาพถอน
ตัวออกมาแล้วสมรรถนะดังกล่าวจะยังคงอยู่  ดังนั้นภายใต้
ข้อจ ากัดด้านบุคลากรสุขภาพ การใช้กระบวนการทางสังคม
และชุมชนมาช่วยในการเสริมพลังกันอย่างต่อเนื่องจึงน่าจะเป็น
ทางออกท่ีเหมาะสม 

3. พฤติกรรมสุขภาพ หลังการทดลองของกลุ่มทดลอง
มีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสถิติ กลุ่มเปรียบเทียบ ยังคงระดับ
เดิม ระยะหลังการทดลอง กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยสูงกว่ากลุ่ม
เปรียบเทียบ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  เมื่อเปรียบเทียบ
พฤติกรรมสุขภาพ ระหว่างกลุ่ม พบว่า ระยะก่อนการทดลอง 
ค่าเฉลี่ย กลุ่มเปรียบเทียบ สูงกว่ากลุ่มทดลอง อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ ส่วนระยะหลังการทดลอง กลุ่มทดลอง กลับสูงกว่า
กลุ่มเปรียบเทียบ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และพบว่า ค่าเฉลี่ย
พฤติกรรมสุขภาพ ของกลุ่มทดลอง ระยะหลังการทดลอง 
เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสถิติ ส่วนกลุ่มเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย กลับลดลง
อย่างมีนัยส าคัญ สอดคล้องกับการศึกษาของ สุพรรณ เขต
บรรจง (2555) ได้ศึกษาผลของโปรแกรมการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมบริโภคที่มีผลต่อระดับน้ าตาลในเลือดของผู้ป่วย
เบาหวาน อ าเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ พบว่า หลัง
ทดลอง กลุ่มทดลองมีค่าคะแนนเฉลี่ยความตระหนัก และการ
ปฏิบัติของผู้ป่วยโรคเบาหวานในการบริโภคอาหารและระดับ
น้ าตาลในเลือดลดลง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และการปฏิบัติ
ของผู้ป่วยในการบริโภคอาหารในกลุ่มทดลอง มีคะแนนเฉลี่ย
เพิ่มขึ้นมากกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ อาจ
เป็นเพราะว่า  การได้รับการกระตุ้นและเสริมพลัง  ท าให้
กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มมากขึ้น แม้ว่าจะมีปัจจัย
อื่นที่เกี่ยวข้องในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดังกล่าวในตอนต้น 
แต่ความรู้ก็เป็นแรงผลักดันที่ส าคัญ การสื่อสารความรู้ที่ถูกต้อง
ด้วยวิธีอื่น ๆ ให้กลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก
รวดเร็วภายใต้ความเจริญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
สื่อสาร อาทิการสื่อสารระบบอินเตอร์เน็ต การสร้างกลุ่มเฉพาะ 
แทนการให้ความรู้ในคลินิกหรือในห้อง น่าจะเป็นวิธีการที่
เหมาะสมในยุคปัจจุบัน 

4. ปัจจัยเสี่ยงต่อกลุ่มอาการเมตาบอลิก หลังการ
ทดลอง พบว่า ในกลุ่มทดลองมี ค่าไตรกลีเซอไรด์ น้อยกว่า 
กลุ่มเปรียบเทียบอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  ส่วน ปัจจัยอื่นไม่
แตกต่างกัน เมื่อเปรียบเทียบปัจจัยเสี่ยงต่อกลุ่มอาการเมตาบอ
ลิก (Metabolic syndrome) ระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่ม
เปรียบเทียบ ระยะหลังการทดลอง พบว่า เกือบทุก ปัจจัยเสี่ยง
ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญ ทางสถิติ ยกเว้น ค่าไตรกลีเซอ
ไรด์ มีค่าน้อยกว่า กลุ่มเปรียบเทียบอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ธนิสา อนุญาหงส์ (2554) ได้

การประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสกลนคร ครั้งที่ 1 

17 – 19 พฤษภาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

D-7



ศึกษาการพัฒนาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้มี
น้ าหนักเกินมาตรฐาน โดยกระบวนการสร้างเสริมพลังอ านาจ 
บ้านพะเนา ต าพะเนา อ าเภอเมือง จังหวัดนคราชสีมา พบว่า 
หลังการพัฒนา ค่าเฉลี่ยน้ าหนักตัว ค่าเฉลี่ยดัชนีมวลกาย และ
ค่าเฉลี่ยเส้นรอบเอว หลังการพัฒนามีค่าน้อยกว่าก่อนการ
พัฒนา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ, สุริยาภรณ์ อุทรักษ์ (2555) 
ศึกษาผลของโปรแกรมการออกก าลังกายโดยการประยุกต์ใช้
แนวความคิดการสร้างเสริมพลังอ านาจที่มีต่อระดับน้ าตาลใน
เลือดของผู้ป่วยเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินซูลิน อ าเภอสามชัย 
จังหวัดกาฬสินธุ์ พบว่า ค่าระดับน้ าตาลในเลือดเฉลี่ยภายหลัง
การใช้โปรแกรมในกลุ่มทดลองลดลงมากกว่าก่อนใช้โปรแกรม 
และลดลงกว่ากลุ่มเปรียบเทียบอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
น่าจะเป็นที่ยืนยันได้ว่าการเสริมพลังอ านาจท าให้เกิดการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และท าให้ปัจจัยเสี่ยงลดลง โดยเฉพาะใน
กลุ่ มผู้ ป่ วย  กระทรวงสาธารณสุขได้แนะน า โปรแกรม
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพมาใช้ ที่เรียกว่า 3 อ. 2 ส. ได้แก่ 
การควบคุมอาหาร(อ.1) การออกก าลังกาย (อ.2) การควบคุม
อารมณ์  (อ.3) การเลิกสูบบุหรี่  (ส .1) การลดเครื่ องดื่ ม
แอลกอฮอล์ (ส.2) ปัญหาในปัจจุบันยังพบว่า ผู้ป่วยเบาหวาน
ควบคุมระดับน้ าตาลได้ดีเพียงร้อยละ 14.37 ผู้ป่วยความดัน
โลหิตสูงควบคุมระดับความดันได้ดี  ร้อยละ 21.44 (Health 
Data Center; HDC, 2561) พบอัตราความชุกผู้ป่วยเบาหวาน 
ร้อยละ 8.8 โรคความดันโลหิตสูง ร้อยละ 24.7 (ส านักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ, 2559) ดังนั้นนอกจากกลุ่มผู้ป่วย
แล้ว การลดผู้ป่วยใหม่ยิ่งมีความจ าเป็นมากยิ่งขึ้น จึงควรน า
โปรแกรมเสริมพลังอ านาจไปประยุกต์ใช้กับประชาชนทั่วไปที่
เป็นกลุ่มเสี่ยงด้วยจะเป็นประโยชน์มากยิ่งข้ึนในภาพรวม 

5. ปัจจัยเสี่ยงกลุ่มอาการเมตาบอลิก ในกลุ่มทดลอง
หลังการทดลอง ค่าเฉลี่ยลดลงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ส่วนใน
กลุ่มเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  ใน
กลุ่มทดลอง พบว่า หลังการทดลอง ค่าดัชนีมวลกาย รอบเอว 
ค่าความดันโลหิต ค่าบน ค่าความดันโลหิตค่าล่าง ค่าน้ าตาลใน
เลือด และ ค่าไตรกลีเซอไรด์ มีค่าเฉลี่ยลดลงอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ ส่วน ค่าโคเลสเตอรอล ไม่มีความแตกต่างอย่างมี
นัยส าคัญ ในขณะที่ในกลุ่มเปรียบเทียบ พบว่า ค่าดัชนีมวลกาย 
รอบเอว ค่าความดันโลหิตค่าบน ค่าความดันโลหิตค่าล่าง ค่า
โคเลสเตอรอล ค่าน้ าตาลในเลือด และ ค่าไตรกลีเซอไรด์ ทุกค่า
ล้วนมีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ สอดคล้องกับผล
การศึกษาของ ธนิสา อนุญาหงส์ (2554), สุริยาภรณ์ อุทรักษ์ 
(2555), สุพรรณ เขตบรรจง (2555) พบว่า ปัจจัยเสี่ยงต่อกลุ่ม
เมตาบอลิก ลดลง, สุภาพรรณ สุขคล้าย (2553) ศึกษาผลของ
โปรแกรมสร้างเสริมพลังอ านาจกับภาวะเสี่ยงต่อโรคหัวใจแล
หลอดเลือด พบว่า โปรแกรมสร้างเสริมพลังอ านาจ สามารถลด
ภาวะเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดได้ หลายงานวิจัยยืนยัน

ว่าการเสริมพลังอ านาจในการสร้างเสริมสุขภาพท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงปัจจัยเสี่ยงต่อกลุ่มเมตาบอลิก  เช่ือว่าหากได้
ด า เ นิ น ก า ร อย่ า ง ต่ อ เ นื่ อ ง แ ล ะ ส ม่ า เ ส ม อจ ะ ช่ ว ย ล ด
ภาวะแทรกซ้อนจากการเกิดโรค ส่งผลต่อการลดค่าใช้จ่ายใน
การรักษาโดยรวมของประเทศ แต่อย่างไรก็ตาม การปรับใช้ใน
กลุ่มที่ยังไม่ป่วยซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ จะเป็นการป้องกันการการ
เกิดผู้ป่วยใหม่ยังคงเป็นสิ่งจ าเป็น เพราะจะเป็นการป้องกันการ
เกิดโรคในอนาคต 

ข้อเสนอแนะ 
จากการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยขอเสนอข้อเสนอแนะใน

การน าผลการศึกษาไปใช้และในการ ศึกษาครั้งต่อไป ดังต่อไปนี้ 
1. ข้อเสนอแนะส าหรับการน าไปใช้
1.1 น าโปรแกรมสร้างเสริมพลังสุขภาพไปประยุกต์ใช้

กับประชาชนทั่วไปที่เป็นกลุ่มเสี่ยง ร่วมกับการใช้กระบวนการ
ทางสังคมและชุมชน เพื่อสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืน  

1.2  มีคลินิกการสร้างเสริมสุขภาพ เป็นการเฉพาะใน
หน่วยบริการ เพื่อให้ประชาชนที่มารับบริการสามารถเข้าถึงได้
อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 

1.3  ประยุกต์การสื่อสารความรู้ที่ถูกต้องด้วย ให้
กลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวกรวดเร็วด้วย ระบบ
อินเตอร์เน็ต การสร้างกลุ่มเฉพาะ เพื่อเพิ่มทางเลือกแก่
ประชาชน 

2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัย
2.1 ควรมีการศึกษาเชิงคุณภาพ เพื่อหาปัญหา 

อุปสรรค ข้อจ ากัด หรือปัจจัยแห่งความส าเร็จ ในแต่ละพื้นที่ 
เพื่อน าไปปรับใช้ให้ เหมาะสมและสอดคล้องกับวิถี ชีวิต 
วัฒนธรรมประเพณีแต่ละท้องถิ่น  

2.2 ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในบทบาทของครอบครัว
และชุมชนในการเกื้อกูลการดูแลสุขภาพกลุ่มอาการเมตาบอลิก 

2.3  ควรมีการศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยอื่นๆ ที่มีผลต่อ
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ทั้งในแง่เศรษฐกิจ สังคม ประเพณี
วัฒนธรรม และบริบทท่ีแตกต่างกันของ 

กิตติกรรมประกาศ 
ในการท าวิทยานิพนธ์ฉบับนี้  ส าเร็จได้ด้วยความ

กรุณาจาก อาจารย์ ดร.ไพบูลย์  พงษ์แสงพันธ์ อาจารย์ที่
ปรึกษาหลัก อาจารย์ ดร.ธรรมวัตน์ อุปวงษาพัฒน์ อาจารย์ที่
ปรึกษาร่วม อาจารย์ ดร.กาญจนา พิบูลย์ ที่กรุณาให้ค าปรึกษา
และข้อเสนอแนะ ให้ก าลังใจตลอดจนช้ีแนะข้อบกพร่องต่าง ๆ 
ด้วยความเอาใจใส่อย่างดียิ่งจนวิทยานิพนธ์ฉบับนี้เสร็จสมบูรณ์ 

ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งเป็นอย่างยิ่ง จึงขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ 
ณ ที่น้ี 
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ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.พาณี สีตกะ
ลิน กรรมการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ และคณะกรรมการ
สอบปากเล่าทุกท่าน ที่ได้กรุณาให้ค าแนะน าและข้อเสนอแนะ
ต่าง ๆ ในการปรับปรุงแก้ไขวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึน 

ขอขอบพระคุณนาวาตรีนายแพทย์ธนวัฒน์  ศุภนิตยา
นนท์ แพทย์เวชศาสตร์ทางทะเลกองเวชศาสตร์ใต้น้ าและการ
บิน  กรมแพทย์ทหารเรือ ดร.ชิงชัย  เมธพัฒน์ อาจารย์ประจ า
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  นาวาตรีบัณฑูร 
สุวรรณเนตร แผนกสร้างเสริมสุขภาพและผู้เช่ียวชาญด้าน
วิทยาศาสตร์การกีฬา โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐาน
ทัพเรือสัตหีบ ที่ได้กรุณาให้ความอนุเคราะห์เป็นผู้ทรงคุณวุฒิใน
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัย รวมทั้งให้ค าแนะน า
ตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งใน
การท าวิจัยครั้งนี ้

ขอขอบพระคุณผู้อ านวยการโรงพยาบาลอาภากร
เกียรติวงศ์  ฐานทัพเรือสัตหีบ  แผนกสร้างเสริมสุขภาพ
โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ  และนาวา
โทราชศักดิ์ ไหมพูล  ที่ให้การช่วยเหลือสนับสนุนในการจัดท า
กิจกรรมตลอดจนเจ้าหน้าที่ทุกท่านให้ความร่วมมือในการเก็บ
ข้อมูล และเป็นก าลังใจให้การวิจัยในครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้
ด้วยดี  

ขอขอบคุณสมาชิกในครอบครัวทุกท่าน ที่ให้ความรัก
ความเข้าใจและเป็นก าลังใจ สนับสนุนอยู่เบื้องหลังความส าเร็จ
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บทคัดย่อ 
การศึกษานี้เป็นการศึกษาเชิงพรรณนาภาคตัดขวาง โดยมวีัตถุประสงค์เพื่อศึกษาภาวะสุขภาพจิต ความซึมเศร้าและความเครียดของผู้ต้องขัง
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แบบสอมถาม เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บขอ้มูล ได้แก่แบบสอบถามซ่ึงประกอบด้วยดัชนีชี้วัดสุขภาพจิตผู้ต้องขังไทย (PMHQ-THAI) แบบประเมินความ
ซึมเศร้า และแบบประเมินความเครียด วิเคราะห์ข้อมูลด้วย ความถี ่ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ผลการศึกษาเผยให้เห็นว่าผู้ต้องขังมีปัญหาสุขภาพจิต ร้อยละ 92.14 ผู้ต้องขังมีภาวะซึมเศร้า ร้อยละ 43.40 และมภีาวะความเครียดในระดับ
เครียดน้อย ร้อยละ 50.04 

ค ำหลัก: สุขภาพจิต, ภาวะซึมเศรา้, ผู้ต้องขัง, เรือนจ า  

Abstract 
This study was a cross-sectional descriptive study. The purpose of this study was to study the mental 

health, depression and stress of prisoner in Sakon Nakhon inmates. From March to April 2016, 248 samples 
were randomly sampled. Collect data by used questionnaires form which the prisoner mental health 
questionnaire (PMHQ-THAI) ,the depression assessment and stress assessment . Data analysis by frequency, 
percentage, standard deviation. 

The results revealed that 92.14% of mental health problems were related to mental health 
problems, had depression, 43.40%, and stress level of less than 50.04%. 

Keywords: Mental Health, Depression, Prisonner 

1. บทน า
ปัจจุบันผู้กระท าความผิด หรือผู้ต้องขังในประเทศ

ไทยมีจ านวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี พ.ศ. 2558 มี
จ านวนสถิติผู้ต้องขังในกรมราชทัณฑ์ทั่วประเทศ จ านวน 
304,916 คน ซึ่งแบ่งเป็นนักโทษชายจ านวน 260,634 คน และ
นักโทษหญิง จ านวน 44,282 คน โดยส่วนใหญ่แล้วมีลักษณะ
ความผิดในคดี พ.ร.บ.ยาเสพติด/สารระเหย ร้อยละ 72.8 
ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ร้อยละ 8.45 ความผิดต่อร่างกาย ร้อย

ละ 8.42 ความผิดต่อชีวิตร้อยละ 7.59 ความผิดเกี่ยวกับเพศ 
ร้อยละ 2.12 และความผิดในคดีอื่น ๆ ร้อยละ 1.34 [1]  

การต้องโทษจ าคุก หรือการสูญเสียอิสรภาพเป็น
ภาวการณ์ที่ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงต่อสภาพบุคคลหลายๆ
ประการ การถูกจ ากัดพื้นที่และอิสรภาพท าให้การด ารงชีวิต
ของผู้ต้องขังมีความแตกต่างจากคนทั่วไปและสังคมภายนอก 
ไม่ว่าจะเป็นทางด้านสภาพแวดล้อมการด ารงชีวิตในที่ที่มีความ
จ ากัดหลายๆด้าน [2]  ส่งผลให้เกิดปัญหาในการปรับตัวทั้ง
ทางด้านร่างกายและจิตใจต่อผู้ต้องขัง ผู้ต้องขังจ านวนมากได้
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แสดงออกถึงสภาวะจิตใจที่ผิดปกติอันมีสาเหตุมาจากภาวะ
ความเครียดที่ต้องโทษจ าคุกในเรือนจ า เช่น การต้องเปลี่ยน
สภาพแวดล้อมสังคมที่อยู่อาศัย ถูกแยกห่างออกจากครอบครัว 
ต้องมาอยู่อย่างแออัดยัดเยียดกับคนแปลกหน้า ความรู้สึกไม่
อยากอยู่ในสถานที่แห่งนี้ สภาวะบีบคั้นด้านจิตใจจากการถูก
ลงโทษ การสูญเสียอาชีพ ความกลัวจากการถูกลงโทษ ความไม่
แน่นอนในผลลัพธ์การพิจารณาคดี โดยเฉพาะช่วงระยะการ
พิจารณาคดีที่มีระยะพิจารณาหลายเดือนซึ่งจะท าให้ผู้ต้องขัง
นั้นมีความเครียดสูง รวมถึงกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆที่ผู้ต้องขัง
ต้องปฏิบัติตาม ล้วนเป็นปัจจัยก่อให้เกิดผลต่อสุขภาพจิตใจ 
ความเครียดของผู้ต้องขัง โดยเฉพาะผู้ต้องขังที่เข้ามาอยู่ใน
เรือนจ าเป็นครั้งแรกจะเป็นกลุ่มที่มีความเครียดสูงกว่าผู้ต้องขัง
คนอื่น ๆ [3]  การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ย่อมส่งผลกระทบต่อ
สภาวะจิตใจของผู้ต้องขังมากน้อยแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล 
ผู้ที่สามารถปรับตัวปรับใจให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ได้
ย่อมเป็นผู้ที่สามารถด ารงชีวิตอยู่ในเรือนจ าได้อย่างปกติ ส่วนผู้
ที่ไม่สามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ได้ย่อมจะมี
ความทุกข์ ความเครียด และอาจเกิดปัญหาโรคซึมเศร้าและโรค
จิตโรคประสาทตามมา และอาจจะน าไปสู่ปัญหาการฆ่าตัวตาย
ในผู้ต้องขัง 
2. วัตถุประสงค์การศึกษา

2.1 เพื่อศึกษาภาวะสุขภาพจติของผู้ต้องขังในเรือนจ า
จังหวัดสกลนคร 

2.2 เพื่อศึกษาภาวะซึมเศร้าของผูต้้องขังในเรือนจ า
จังหวัดสกลนคร 

2.3 เพื่อศึกษาระดับความเครียดของผู้ต้องขังในเรือนจ า
จังหวัดสกลนคร 
3. รูปแบบการวิจัย

การศึกษาครั้งน้ีเป็นการศึกษาเชิงพรรณนาภาคตัดขวาง 
(Descriptive cross-sectional study) ซึ่งท าการเก็บข้อมูล
ในช่วงเดือนมีนาคม - เมษายน พ.ศ.2559  

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ได้แก ่ผู้ต้องขังในเรือนจ า

สกลนคร ทั้งหมด 1,642 คน โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้ เป็นผู้ต้องขัง
ที่ถูกคุมขังในเรือนจ าสกลนคร มสีติสัมปชัญญะดี สามารถอ่าน
ออก เขียนได้ ยินดีในการตอบแบบสอบถาม ขนาดกลุ่มตัวอย่าง
เท่ากับ 248 คน ท าการสุม่ตัวอย่างโดยใช้วิธีการการสุ่มตัวอย่าง

แบบง่าย โดยสุ่มจากบญัชีรายชื่อของผู้ต้องขังที่ได้รับอนุญาต
จากผู้คุม มคีวามสมัครใจและยินดเีข้าร่วมโครงการ   

3.2 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม

ประกอบด้วย 4 ส่วน ดังนี ้
ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป มีค าถามจ านวน 8 

ข้อ ประกอบด้วย เพศ อายุ น้ าหนกั ส่วนสูง ประเภทของคดี 
ก าหนดโทษ อยู่ในเรือนจ านานเทา่ใด เหลือโทษจ าคุกจ านวนกี่
ปี  

ส่วนท่ี 2 แบบประเมินภาวะสุขภาพจิตส าหรับผูต้้องขัง
ในเรือนจ าไทย (Prisoner Mental Health Questionnaire : 
PMHQ - Thai) ซึ่งเป็นแบบคัดกรองมาตรฐาน จากกรม
สุขภาพจิต  ( Standard screening test ) มีเกณฑ์การให้
คะแนน ดังนี้ ไม่เลย = 0  บางครัง้ = 1 ค่อนข้างน้อย = 2 บ่อย
มาก =3 จ านวน 24 ข้อ  

การแปลผล 
คะแนน 0 – 28 สุขภาพจิตปกต ิ
คะแนน 29 ขึ้นไป มีปัญหาสุขภาพจิต 

ส่วนท่ี 3 แบบประเมินความซึมเศร้า จากกรม

สุขภาพจิต เป็นแบบเลือกตอบ มี/ไม่มี จ านวน 15 ข้อ 

การแปลผล 

 ตั้งแต่ 6 ข้อขึ้นไป หมายถึงมภีาวะซึมเศร้า ควรไดร้ับ

การปรึกษา 

ส่วนท่ี 4 แบบประเมินความเครยีด ST 5 จากกรม

สุขภาพจิต มเีกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ แทบไม่มี = 0  บางครั้ง 

= 1 บ่อยครั้ง = 2 เป็นประจ า =3 จ านวน 5 ข้อ  

การแปลผล  

คะแนน 0 – 4 เครียดน้อย 

คะแนน 5 – 7 เครียดมาก 

คะแนน  8 – 9 เครียดมาก 

คะแนน 10 – 15 เครียดมากที่สุด 

3.3 การวิเคราะห์ข้อมูล 

วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิตเิชิงพรรณนา (Descriptive 

Statistics) ได้แก่ ร้อยละ คา่เฉลีย่ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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4. ผลการวิจัย

กลุ่มตัวอย่างเป็นนักโทษชาย ร้อยละ 76 นักโทษหญิง 

ร้อยละ 25 ส่วนใหญ่อายุ 18-30 ปี ค่าเฉลีย่อายุคือ 31.76 ปี

อายุน้อยสุด 18 ปี อายมุากสุด 57 ปี  ระดับ BMI เฉลี่ยอยู่ใน

ระดับ 22.91 ซึ่งอยู่ในระดับปกติ ผู้ต้องขังส่วนใหญ่ถูก

ด าเนินการตัดสินคดเีด็ดขาดแล้วรอ้ยละ 94.7 มีระยะเวลาเฉลีย่

อยู่ในคุกมาแล้ว 1.76 ปี โดยอยูม่าน้อยสุดประมาณ 1 ปี และ

มากสุด 8 ปี และเหลือโทษจ าคุกเฉลี่ย 2.21 ปี ต้องโทษด้วยคดี

ยาเสพตดิเป็นส่วนใหญ่ ร้อยละ 69.0 

ตารางที่ 1 จ านวนและร้อยละระดับภาวะสุขภาพจติของ
ผู้ต้องขังในเรือนจ าจังหวัดสกลนคร (n= 229) 

ภาวะสุขภาพจิต จ านวน ร้อยละ 

       มีปัญหาสุขภาพจิต 211 92.14 
       สุขภาพจิตปกติ 18 7.86 

x̄ = 42.24    S.D. =10.91   Max = 96  Min= 0 

ผู้ต้องขังในเรือนจ าจังหวัดสกลนครส่วนใหญ่ ร้อย
ละ 92.14 มีปัญหาสุขภาพจิต ซึ่งถือว่ามีระดับสุขภาพจติต่ า
กว่าคนปกติ ในขณะทีผู่ต้้องขังมีภาวะสุขภาพจติปกตเิพียง ร้อย
ละ 7.86 

ตารางที่ 2 จ านวนและร้อยละระดับภาวะซมึเศร้าของผู้ต้องขัง
ในเรือนจ าจังหวัดสกลนคร (n=235)  

ภาวะซึมเศร้า จ านวน ร้อยละ 

มีภาวะซมึเศร้า 102 43.40 

ไม่มี  133 56.60 

x̄ = 5.54    S.D. = 3.08   Max = 21 Min= 0 

ด้านความซมึเศรา้พบว่า ผู้ต้องขังในเรือนจ าจังหวัด
สกลนครมีภาวะซึมเศร้า ร้อยละ 43.40 และไม่มภีาวะซมึเศร้า 
ร้อยละ 56.60   

ตารางที่ 3 จ านวนและร้อยละระดับภาวะความเครียดของ
ผู้ต้องขังในเรือนจ าจังหวัดสกลนคร (n=238)  

ผู้ต้องขังส่วนใหญ่มภีาวะความเครยีดอยูใ่นระดับเครียด 
น้อย ร้อยละ 50.04  และเกือบครึง่ที่มีความเครยีดในระดับ
ปานกลางถึงระดับความเครียดสูง 

5. สรุปและอภิปรายผล
จากการศึกษาพบว่าผูต้้องขังในเรือนจ าจังหวัดสกลนคร

ส่วนใหญ่มีปญัหาสุขภาพจิต มภีาวะซึมเศร้า และเกือบครึ่งหน่ึง

มีความเครียดตั้งแต่ระดับปานกลางถึงเครียดมากทีสุ่ดทั้งนี้

เพราะการเข้ามาอยู่ในเรือนจ าเป็นสถานการณ์ที่ท าให้เกิด

ความเครยีดไดสู้งและอาจส่งผลตอ่สุขภาพจิตเพราะจากท่ีเคยมี

อิสรภาพเมื่อมาเป็นผู้ต้องขังต้องจ ายอมรับสภาพการ

เปลี่ยนแปลงแทบทุกอย่าง ต้องเผชิญกับสิ่งแวดล้อมใหม่ที่ตา่ง

กับสิ่งแวดล้อมภายนอก(4) ถูกแยกจากครอบครัว อีกทั้งต้อง

ยอมรับกฎเกณฑ์วัฒนธรรมใหม่ในเรือนจ า ต้องอยู่ภายใต้การ

ควบคุมความประพฤติให้อยูภ่ายใต้กรอบระเบียบวินัยที่ทาง

เรือนจ าก าหนดเอาไว้  

จากการศึกษาพบว่าสาเหตสุ าคญัที่ส่งผลต่อสุขภาพจติ

ของผู้ต้องขังในเรือนจ าจังหวัดสกลนคร คือ สูญเสียความเป็น

ตัวของตัวเองเพราะต้องอยู่ภายใตก้รอบกฎระเบียบที่ก าหนด  

รวมถึงการที่ผูต้้องขังมีความเป็นอยู่อย่างแออัด[5] ซึ่งพ้ืนท่ี

บริเวณโรงนอนของผู้ต้องขังในเรือนจ าจังหวัดสกลนครมีพื้นท่ี

ค่อนข้างคับแคบ ซึ่งบางช่วงจะมีผู้ต้องขังย้ายเข้ามาใหม่จ านวน

มากจะท าให้เกดิความแออัดผู้ต้องขังต้องนอนชิดเบียดกัน 

ระดับความเครียด จ านวน ร้อยละ 

เครียดมากท่ีสดุ 17 7.12 

เครียดมาก 26 10.98 

เครียดปานกลาง 76 31.86 

เครียดน้อย 119 50.04 

x̄ = 5.05    S.D. = 3.08   Max = 25  Min= 0 
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โดยเฉพาะในช่วงที่อากาศร้อนยิ่งส่งผลต่อสภาพความเป็นอยู่

และสภาพจิตใจของผูต้้องขัง การปรับตัวเข้ากับสถานการณ์

และสิ่งแวดล้อมภายในเรือนจ าก็เป็นสิ่งท่ีส าคัญ เพราะหาก

ผู้ต้องขังไม่สามารถปรับตัวได้ก็อาจจะส่งผลให้เกดิความเครียด 

และส่งผลกระทบต่อสุขภาพจติตามมา ซึ่งผู้ต้องขังในเรือนจ า

จังหวัดสกลนครส่วนใหญ่ถูกคุมขังมาแล้วเฉลี่ย 1.76 ปี ดังนั้น

บางส่วนจึงมีการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมและกฎระเบียบ

ต่าง ๆ ได้พอประมาณ ซึ่งหากผูต้้องขังรู้จักปรับตัว และเรียนรู้

ที่จะใช้ชีวิตในเรือนจ าให้มีความสขุก็จะท าให้ลดการเกิดปญัหา

สุขภาพจิตต่อผูต้้องขังลงได้[6] นอกจากน้ีสาเหตุหลักท่ีก่อให้เกิด

ความเครยีดและภาวะซึมเศร้าในผูต้้องขังคือ การขาดการติดต่อ

จากครอบครัวหรือเพื่อนจากภายนอก การรู้สึกวิตกกังวลต่อ

ความเลวร้ายภายในเรือนจ า[7]เพราะภายในเรือนจ านั้นอาจเกดิ

การทะเลาะวิวาท หรือถูกท าร้ายจิตใจจากเพื่อนผู้ต้องขัง

ด้วยกันเองโดยที่เจ้าหน้าที่ไม่ทราบ[8] นอกจากน้ีภาวะซึมเศร้า

เป็นปัญหาพื้นฐานทีส่ าคัญของผูต้อ้งขังในเรือนจ า ซึ่งเกือบ

ครึ่งหนึ่งของผู้ต้องขังในเรือนจ าจังหวัดสกลนครที่ศึกษามภีาวะ

ซึมเศรา้ ซึ่งปัจจัยทีม่ีผลต่อระดับความซึมเศร้านั้นมหีลายปัจจัย

เช่น อายุ ระยะเวลาที่ถูกคุมขัง และปัจจยัที่ส าคญัคือ ประวัติ

ทางจิตเวชในอดีต[9] ซึ่งหากผู้ต้องขังเคยมีประวตัิจิตเวชก่อนเข้า

คุมขังในเรือนจ าก็จะยิ่งส่งผลก่อให ้ เกิดภาวะซึมเศร้าตามมาได้

ง่ายขึ้น 

  ปัญหาสุขภาพจติของผู้ต้องขังควรไดร้ับการช่วยเหลือ

ดูแลอย่างเร่งด่วนโดยเฉพาะในกลุม่ที่มีสุขภาพจิตที่มีปญัหา 

กลุ่มที่มีภาวะความซึมเศร้า และมคีวามเครยีดในระดับมากและ

มากที่สุดเพราะส่วนหน่ึงอาจมีการพัฒนาถึงขึ้นมีความผิดปกติ

ทางจิตในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งก็ได้[2]นอกจากนี้กรมราชทัณฑ์

ควรจัดหากจิกรรมเพื่อส่งเสรมิป้องกันปัญหาสุขภาพจติใน

ผู้ต้องขังรายใหม่ ซึ่งมีความเสี่ยง ต่อปัญหาสุขภาพจิตและจติ

เวช เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาสุขภาพจิตต่อผู้ต้องขัง 

6. กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบพระคุณสถาบันวิจัยและพฒันา มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสกลนคร ที่ให้สนับสนุนงบประมาณในการท าวิจยั 
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ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงแห่งหนึ่ง ในอ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 

Factors Associated with Sex Behavior of High Vocational Ceatificate Students 
 in Mueang District, Sakon Nakhon Province 

จันทร์จิรา ภาโสม1 กิตติพร กาญจนกัณโห1 รุ่งรัตน์ ธุระนนท์1 และนิรวรรณ แสนโพธิ์2* 

1 บัณฑิตศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 47000 
2 อาจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 47000 

*ผู้ติดต่อ: nirawan.s@ku.th

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจแบบภาคตัดขวาง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการมี

เพศสัมพันธ์ของนักศึกษาอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง แห่งหนึ่งใน อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร โดยใช้กรอบ
แนวคิดแบบ PRECEDE Framework ประชากรทั้งหมด จ านวน 1,686 คน กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 232 คน ท าการสุ่มตัวอย่างโดย
วิธีการสุ่มตัวอย่างอย่างเป็นระบบ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง และน าข้อมูลมาวิเคราะห์
ด้วยสถิติเชิงพรรณนา และสถิติเชิงอนุมาน 

ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่เคยมีเพศสัมพันธ์ คิดเป็นร้อยละ 50.43 เพศชายคิดเป็นร้อยละ 60.87 และเพศหญิงคิด
เป็นร้อยละ 35.11 โดยมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกอายุเฉลี่ย 16.13 ปี และพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกกับคู่รัก 
คิดเป็นร้อยละ 79.49 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ พบว่าปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ รายได้ที่ได้รับ และ
ลักษณะที่พักอาศัย ปัจจัยน า ได้แก่ ทัศนคติต่อการมีเพศสัมพันธ์ ปัจจัยเอื้อ ได้แก่ การเข้าถึงสถานเริงรมย์ การเข้าถึงสื่อกระตุ้น
อารมณ์ทางเพศ การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการใช้สารเสพติด และการอยู่ล าพังกับเพื่อนต่างเพศ และปัจจัยเสริม ได้แก่ 
พฤติกรรมเสี่ยงของกลุ่มเพื่อน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05)  
ค ำหลัก: ปัจจัยที่มีความสมัพันธ์, พฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์, เพศสัมพันธ์ 

Abstract 
This study was a cross-sectional survey research aim to study the factors associated with sex behavior 

of High Vocational Certificate students in Muang District, Sakon Nakhon Province. The study used the concept 
of PRECEDE Framework. The study populations were 1,686 students and samples were 232 students which 
were sampled using systematic random sampling method. Data were collected using selfadministered 
questionnaires and the data were analyzed with descriptive and inferential statistics. 

The study found that the participants have ever had sex 50.43 percent (male 60.87 percent and 
female 35.11 percent) with the average age of first sexual intercourse was 16.13 years and were first time with 
their lover in the percent of 79.49 

The factors associated with sex behavior with the statistical significance (p<0.05) consisted of: personal 
factors namely gender, money gaining, and housing characteristics; the predisposing factors namely attitudes 
towards sex; enabling factors namely a visit to a nightclub, the erotic media drinking alcohol, the use of drugs, 
and privately with the opposite gender; and reinforcing factors namely friend’s risk behaviors. 
Keywords: factors associated, sex behavior, sex 
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1. บทน า
สังคมไทยในปัจจุบันได้รับวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามาใช้ใน

ชีวิตประจ าวันมากข้ึนวัยรุ่นเป็นกลุ่มหนึ่งที่รับวัฒนธรรมตะวันตก
มาใช้ โดยไม่ได้ไตร่ตรองว่าสิ่งใดควรท าสิ่งใดไม่ควรท า [1] 

จากการส ารวจข้อมูลทั่วโลกพบว่า ในแต่ละปีมีสตรีวัยรุ่น
คลอดบุตรทั่วโลกราว 14 ล้านคน โดยประมาณ 12.8 ล้านคน 
หรือมากกว่าร้อยละ 90 อยู่ในกลุ่มประเทศก าลังพัฒนา อัตรา
คลอดในวัยรุ่นอายุ 15-19 ปี เฉลี่ยทั่วโลกประมาณ 65 รายต่อ
สตรีวัยรุ่น 1,000 ราย สูงสุดในกลุ่มประเทศแถบแอฟริกาใต้ 
สหรัฐอเมริกา และลาตินอเมริกา รองลงมาคือ ตะวันออกกลาง, 
แอฟริกาเหนือ, ประเทศในเอเชียใต้ และยุโรปตะวันออก [2] เมื่อ
เปรียบเทียบอัตราการคลอดของหญิงอายุ 15-19ปี กับนานา
ประเทศ พบว่า ประเทศไทยมีอัตราการคลอดสูงเป็นล าดับที่  2 
ของประเทศในกลุ่มอาเซียน คิดเป็น 55 คนต่อหญิงอายุ 15-19 
ปี 1,000 คน รองจากประเทศลาว คือ 110 คนต่อหญิงอายุ 15-
19 ปี 1,000 คน [3] จากสถานการณ์และแนวโน้มขณะนี้  คือ 
วัยรุ่นไทยเริ่มมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกเมื่ออายุได้  12-13 ปี โดย
วัยรุ่นหญิงที่ศึกษาในวิทยาลัยอาชีวศึกษา ระดับปวช. กว่า 50 
เปอร์เซ็นต์ บอกว่าเคยมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกกับคู่ของตัวเอง [4] 
ข้อมูลการคลอดระหว่าง พ.ศ. 2546-2555 แสดงให้เห็นว่า อัตรา
การคลอดในหญิงอายุ 15-19 ปี มีแนวโน้มสูงขึ้น ปี 2546 คิด
เป็นร้อยละ 39.2 ปี 2555 คิดเป็นร้อย 53.9 ต่อหญิงอายุ 15-19 
ปี 1,000 คน อัตราการป่วยของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ใน
วัยรุ่นและเยาวชนอายุ 15-24 ปี มีแนวโน้มสูงขึ้น ปี 2555 พบ
อัตราป่วย 93.4 ต่อแสนประชากรอายุ 15-24 ปี [5] และยัง
พบว่าในกลุ่มสตรีวัยรุ่นอายุต่ ากว่า 20 ปี มีการท าแท้งและการ
ตั้งครรภ์ไม่พึงปรารถนาเป็นปัญหาที่พบอยู่ทั่วไป ส่วนการท าแท้ง
ผิดกฎหมายยังคงมีสูงถึงร้อยละ 64.6 จากการคาดการณ์ท าแท้ง
มีจ านวนสูงสุด 200,000–300,000 รายต่อปี ข้อมูลจากการ
ส ารวจในสตรีโสด 560 คน มีถึงร้อยละ 40.5 ของสตรีที่ท าแท้ง
อยู่ในช่วงอาย ุ15–19 ปี [6] 

จังหวัดสกลนครเป็น 1 ใน 48 จังหวัด ที่มีอัตราการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 50.1-70.0 คนต่อวัยรุ่นหญิงอายุ 15-19 ปี 
1,000 คน ซึ่งมีจ านวนหญิงตั้งครรภ์ 2,488 คน และอัตราการ
ตั้งครรภ์หญิงอายุ15-19 ปี 57.5 คน ต่อวัยวัยรุ่นหญิง 15-19 ปี 
1,000 คน [7] และยังพบว่า ปี 2555 มีอัตราการคลอดในวัยรุ่น 
50.0–74.9 คนต่อวัยรุ่นหญิงอายุ 15–19 ปี 1,000 คน [3]  

ดังนั้นจากการศึกษาพบว่า จังหวัดสกลนครพฤติกรรมการ
มีเพศสัมพันธ์ และการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นมีอัตราเสี่ยงผู้วิจัยจึง
ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ของ
นักศึกษาอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง แห่ง
หนึ่งใน อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎี 
PRECEDE Model เพื่อน าข้อมูลที่ได้สะท้อนถึงปัญหา และสภาพ
พฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ ที ่เป็นอยู่ในปัจจุบันใช้เป็น

แนวทางในการป้องกัน และลดพฤติกรรมเสี่ยง รวมไปถึงการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และพร้อมที่จะด าเนินชีวิตอยู่ในสังคม 
ได้อย่างมีความสุข และพร้อมที่จะเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนา
ประเทศ 

2. วิธีการวิจัย
งานวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวาง 

( Cross-sectional Descriptive Study) เก็บรวบรวมข้อมูลโดย
ใช้แบบสอบถาม เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ของนักศึกษา
อาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงแห่งหนึ่งใน 
อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร จ านวน 1,686 คน กลุ่มตัวอย่าง
ศึกษา 232 คน ท าการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งช้ัน 

3. ผลการวิจัย
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 59.48 

อายุอยู่ช่วง 18-19 ปี คิดเป็นร้อยละ 59.48 ศึกษาอยู่ช้ันระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงปีท่ี 1 คิดเป็นร้อยละ 59.48 ผลการ
เรียนของกลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับดี มากกว่า 3.00 คิดเป็นร้อยละ 
61.64 มีความรู้เกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลาง 
คิดเป็นร้อยละ 52.16 มีทัศนคติต่อการมีเพศสัมพันธ์อยู่ในระดับ
ทัศนคติเหมาะสมระดับสูง คิดเป็นร้อยละ 75.43  

ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เคยเข้าถึง
สถานเริงรมย์ คิดเป็นร้อยละ 59.48 โดยไปเที่ยวสถานเริงรมย์
น้อยกว่าเดือนละ 1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 26.29 สาเหตุที่กลุ่ม
ตัวอย่างไปเที่ยวสถานเริงรมย์มากท่ีสุดเกิดจากการที่เพื่อนชวนไป
เที่ยว คิดเป็นร้อยละ 57.25 ในลักษณะ ผับ บาร์ หรือคอฟฟี่ช้อป 
คิดเป็นร้อยละ 33.33 ที่พักอาศัยและสถานศึกษา มีสวนอาหาร
และร้านอาหารอยู่ใกล้ในระยะน้อยกว่า 10 กิโลเมตร คิดเป็นร้อย
ละ 24.57 และ 32.76  

กลุ่มตัวอย่างดูหรืออ่านสื่อกระตุ้นอารมณ์ทางเพศครั้ง
แรกตอนเรียนอยู่ระดับมัธยมปลาย คิดเป็นร้อยละ42.67 สาเหตุ
ที่ดูหรืออ่านสื่อกระตุ้นอารมณ์ทางเพศครั้งแรก เกิดจากการที่
เพื่อนชวน คิดเป็นร้อยละ 51.72 ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมากลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่เคยดูสื่อกระตุ้นอารมณ์ทางเพศ คิดเป็นร้อยละ 
69.40 ดูหรืออ่านน้อยกว่าเดือนละ 1 ครั้ง คือเป็นร้อยละ 33.62 
ผ่านทางสื่ออินเตอร์เน็ต คิดเป็นร้อยละ 60.25 หลังจากการดูสื่อ
กระตุ้นอารมณ์ทางเพศแล้วกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จะนอนพักผ่อน 
คิดเป็นร้อยละ 63.35 และมีเพศสัมพันธ์กับคู่รัก คิดเป็นร้อยละ 
23.60 

ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เคยดื่ม
เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ คิดเป็นร้อยละ 71.97 ดื่มเดือนละ 1-2 
ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 26.72 ในแต่ละครั้งดื่มมากกว่า 5 แก้ว คิด
เป็นร้อยละ 50.90 สาเหตุที่ดื่ม คือ เพื่อนชวน คิดเป็นร้อยละ 
65.27 หลังการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วส่วนมากนอน
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พักผ่อน คิดเป็นร้อยละ 80.84 และมีเพศสัมพันธ์กับคู่รักมากถึง 
ร้อยละ 15.57 

ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา กลุ่มตัวอย่างส่วน ใหญ่ไม่เคยใช้
สารเสพติด คิดเป็นร้อยละ 84.84 ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่เคยใช้สาร
เสพติดจะเสพสารเสพติดน้อยกว่าเดือนละ 1 ครั้ง ร้อยละ 10.78 
สาเหตุเกิดจากเพื่อนชวน คิดเป็นร้อยละ 69.44 หลังการใช้สาร
เสพติดแล้วจะนอนพักผ่อนร้อยละ 58.33 และมีเพศสัมพันธ์กับ
คู่รัก ร้อยละ 25.00 

ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เคยอยู่
ตามล าพังกับเพื่อนต่างเพศ คิดเป็นร้อยละ 63.36 ที่ที่พักของ
นักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 59.18 ส่วนมากจะพูดคุยกันเท่านั้น คิด
เป็นร้อยละ 74.15 มีเพศสัมพันธ์ คิดเป็นร้อยละ 17.01 และส่วน
ใหญ่มักอยู่ล าพังสองต่อสองกับคู่รัก คิดเป็นร้อยละ 78.23 

ความสัมพันธ์ของบิดาและมารดาของกลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่ คือ อยู่ด้วยกัน คิดเป็นร้อยละ 82.76 ในครอบครัวรักใคร่
เข้าใจซึ่งกันและกัน คิดเป็นร้อยละ 87.50 มีการพูดคุยปรึกษา
ปัญหาร่วมกันบางครั้ง คิดเป็นร้อยละ 47.84 และกลุ่มตัวอย่าง
มักจะปรึกษาปัญหาเรื่องความรักและเรื่องเพื่อนต่างเพศ กับ
เพื่อนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 44.83 และปรึกษาปัญหาเรื่องการ
มีเพศสัมพันธ์กับเพื่อน ร้อยละ 53.02 

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เคยมีเพศสัมพันธ์ คิดเป็นร้อยละ 
50.43 อายุเฉลี่ยของการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก 16.13 ปี (ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.02) อายุต่ าสุด และสูงสุดของการมี
เพศสัมพันธ์ครั้งแรก คือ อายุ 10 และ 20 ปี โดยมีเพศสัมพันธ์
ครั้งแรกกับคู่รัก คิดเป็นร้อยละ 79.49 สาเหตุที่ มีเพศสัมพันธ์
ครั้งแรก เนื่องจากอยากลอง คิดเป็นร้อยละ 34.19 

ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมากลุ่มตัวอย่างมีเพศสัมพันธ์
มากกว่าเดือนละ 2 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 28.21 มีเพศสัมพันธ์บ่อย
ที่สุดกับคู่รัก คิดเป็นร้อยละ 85.47 ปัจจุบันนักศึกษามีคู่นอน
เพียงคนเดียว ร้อยละ 79.49 และมีคู่นอนมากกว่า 1 คน คิดเป็น
ร้อยละ 20.51 มีเพศสัมพันธ์ที่ที่พักของนักศึกษาเอง คิดเป็นร้อย
ละ 55.56 ในการมีเพศสัมพันธ์มีการป้องกันการตั้งครรภ์และ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ทุกครั้ง คิดเป็นร้อยละ 42.74 มีการ
ป้องกันเป็นบางครั้ง ร้อยละ 32.48 และไม่มีการป้องกันเลย คิด
เป็นร้อยละ 24.79 วิธีที่ใช้ป้องกันมากที่สุด คือ การใช้ถุงยาง
อนามัย คิดเป็นร้อยละ 58.12 รองลงมาเป็นยาเม็ดคุมก าเนิด คิด
เป็นร้อยละ 17.09 คู่นอนของกลุ่มตัวอย่างเคยตั้งครรภ์ คิดเป็น
ร้อยละ 11.97 ปล่อยให้ตั้งครรภ์จนครบก าหนด คิดเป็นร้อยละ  
73.33 และท าแท้ง คิดเป็นร้อยละ 26.67 

จากผลการศึกษาพบว่า เพศ ค่าใช้จ่ายที่ ได้รับ  และที่ 
พักอาศัย มีความสัมพันธ์ กับพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ ( p<0.0001, p=0.03 และ  p<0.0001 
ตามล าดับ) ในส่วนของปัจจัยด้านอายุ พบว่า ไม่มีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการมี เพศสัมพันธ์  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(p=0.34) (ดังตารางที ่1) 

ทัศนคติมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.0001) กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติ
เหมาะสมระดับปานกลาง มีเพศสัมพันธ์มากกว่ากลุ่มตัวอย่างมี
ทัศคติเหมาะสมระดับสูง คิดเป็นร้อยละ 76.79 และ  41.71 
ตามล าดับ ในส่วนของปัจจัยด้านความรู้เกี่ยวกับการมีเพศสมัพันธ์ 
พบว่า ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (p=0.08) (ดังตารางที่ 2) 

ปัจจัยด้านการเข้าถึงสถานเริงรมย์ การเข้าถึงสื่อกระตุ้น
ทางเพศ การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ การใช้สิ่งเสพติด และ
การอยู่ล าพังกับเพื่อนต่างเพศ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการมี
เพศสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.0001) กลุ่มตัวอย่างท่ี
เคยไปเที่ยวสถานเริงรมย์ มีพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์มากกว่า
กลุ่มตัวอย่างที่ไม่เคยไปเที่ยวสถานเริงรมย์ คิดเป็นร้อยละ 61.59 
และ 34.04 ตามล าดับ กลุ่มตัวอย่างที่เคยดูสื่อกระตุ้นอารมณ์
ทางเพศ มีพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์มากกว่า กลุ่มตัวอย่างที่ไม่
เคยดูสื่อกระตุ้นอารมณท์างเพศคิดเป็นร้อยละ 64.60 และ 18.31 
ตามล าดับ 

กลุ่ มตั วอย่ า งที่ เคยดื่ ม เครื่ องดื่ มที่ มี แอลกอฮอล์มี
พฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์มากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่ไม่เคยดื่ม
เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์  คิดเป็นร้อยละ 60.48 และ 24.62 
ตามล าดับ กลุ่มตัวอย่างที่เคยใช้ สารเสพติด มีพฤติกรรมการมี
เพศสัมพันธ์มากกว่า กลุ่มตัวอย่างที่ไม่เคยใช้สารเสพติด คิดเป็น
ร้อยละ 91.67 และ 42.86 ตามล าดับ และกลุ่มตัวอย่างที่เคยอยู่
ตามล าพังกับเพศตรงข้าม มีพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์มากกว่า
กลุ่มตัวอย่างที่ไม่เคยอยู่ตามล าพังกับเพศตรงข้าม คิดเป็นร้อยละ 
65.99 และ 23.53 ตามล าดับ (ตารางที ่3) 

ปัจจัยด้านพฤติกรรมเสี่ยงของกลุ่มเพื่อนมีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการมี เพศ สัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(p<0.0001) ในส่วนของปัจจัยด้านความสัมพันธ์ในครอบครัว 
พบว่า ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (p=0.59) (ตารางที ่4) 
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ตารางที่ 1 จ านวน และร้อยละ ของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ 
(n=232) 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
พฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ 

p-value มีเพศสมัพันธ์ ไม่มเีพศสัมพันธ์ 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

เพศ 
ชาย 84 60.9 54 39.1 14.85 <0.0001* 
หญิง 33 35.1 61 64.9 

อาย ุ
18-19 ปี 66 47.8 72 52.2 0.92 0.34 
19 ปีขึ้นไป 51 54.3 43 45.7 

ค่าใช้จ่ายที่ได้รับ 
≤ 3,000 บาท 51 43.2 67 56.8 4.99 0.03* 
> 3,000 บาท 66 57.9 48 42.1 

ที่พักอาศัย 
บ้านบิดา มารดา 53 44.2 67 55.8 17.77 <0.0001* 
บ้านญาติ 11 61.1 7 38.9 
บ้านเช่า/หอพักรวม ชาย-หญิง 32 74.4 11 25.6 
หอพักชาย 12 52.2 11 47.8 
หอพักหญิง 3 36.0 16 64.0 
อื่นๆ ...บ้านพักช้าราชการ 0 0 3 100.0 

*มีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05

ตารางที่ 2 จ านวน และร้อยละ ของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยน ากับพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ (n=232) 

ปัจจัยน า 
พฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ 

p-value มีเพศสมัพันธ์ มีเพศสมัพันธ์ 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ความรู้เกีย่วกับการมีเพศสัมพันธ์ 
ระดับต่ า 21 58.3 15 41.7 4.98 0.08 
ระดับปานกลาง 66 54.5 55 45.5 
ระดับสูง 30 40.0 45 60.0 

ทัศนคติต่อการมีเพศสัมพันธ์ 
เหมาะสมระดับต่ า 1 100.0 0 0 21.86 <0.0001* 
เหมาะสมระดับปานกลาง 43 76.8 13 23.2 
เหมาะสมระดับสูง 73 41.7 102 58.3 

*มีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05
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ตารางที่ 3 จ านวน และร้อยละ ของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเอื้อกับพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ (n=232) 

ปัจจัยเอื้อ 
พฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ 

p-value มีเพศสมัพันธ์ มีเพศสมัพันธ์ 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

การเข้าสถานเริงรมย์ 
ไม่เคยไปเที่ยว 32 34.0 62 66.0 16.98 <0.0001* 
เคยไปเที่ยว 85 61.6 53 38.4 

การเข้าสื่อกระตุ้นทางเพศ 
ไม่เคยดู/อ่าน 13 18.3 58 81.7 42.23 <0.0001* 
เคยด/ูอ่าน 104 64.6 57 35.4 

การด่ืมเคร่ืองด่ืมที่มีแอลกอฮอล ์
ไม่เคยดื่ม 16 24.6 49 75.4 24.07 <0.0001* 
เคยดื่ม 101 60.5 66 39.5 

การใช้สารเสพติด 
ไม่เคยใช้ 84 42.9 112 57.1 28.98 <0.0001* 
เคยใช้ 33 91.7 3 8.3 

การอยู่ล าพังกับเพ่ือนต่างเพศ 
ไม่เคยอยู ่ 20 23.5 65 76.5 38.84 <0.0001* 
เคยอยู ่ 97 66.0 50 34.0 

*มีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05

ตารางที่ 4 จ านวน และร้อยละ ของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเสริมกับพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ (n=232) 

ปัจจัยเสริม 
พฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ 

p-value มีเพศสมัพันธ์ มีเพศสมัพันธ์ 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ความสัมพันธ์ในครอบครัว 
รักใคร่กันดี 101 49.7 102 50.3 0.30 0.59 
อื่นๆ 16 55.2 13 44.8 

พฤติกรรมเสี่ยงของกลุ่มเพ่ือน 
ไม่มีพฤติกรรมเสี่ยง 8 22.9 27 77.1 12.54 <0.0001* 
มีพฤติกรรมเสีย่ง 109 55.3 88 44.7 

*มนีัยส าคัญที่ระดับ 0.05

4. อภิปรายผล
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการมีเพศสัมพันธ์ของนักเรียน

วัยรุ่นภาคใต้ตอนบน พบว่านักเรียนมีรายได้มากจะมีเพศสัมพันธ์
มากกกว่านักเรียนท่ีมีรายได้น้อย ซึ่งค่าใช้จ่ายที่ได้รับของนักเรียน
มีความสัมพันธ์กับพฤติ กรรมการมีเพศสัมพันธ์ของนักเรียน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.001) นักเรียนที่เคยดูสื่อกระตุ้น
อารมณ์ทางเพศมีเพศสัมพันธ์มากกว่านักเรียนที่ไม่เคยดูสื่อ 

กระตุ้นอารมณ์ทางเพศเกือบ 27 เท่า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(p<0.001) [8] 

ลักษณะการพักอาศัยขณะเรียนอยู่ในปัจจุบัน  เป็นปัจจัย
ที่ มีความสัมพันธ์กับการมี เพศสัมพันธ์  โดยพบว่านักศึกษาที่
ไม่ได้พักอาศัยอยู่กับบิดามารดา จะมีโอกาสมีเพศสัมพันธ์สูงเป็น 
1.6 เท่า ของนักศึกษาที่พักอาศัยอยู่กับบิดา มารดา อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (p<0.001)  
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นักศึกษาที่มีทัศนคติต่อการมีเพศสัมพันธ์อยู่ในระดับต่ าจะมี
โอกาสมีเพศสัมพันธ์สูงเป็น 4.6 เท่า ของนักศึกษาที่ มีทัศนคติต่อ
การมีเพศสัมพันธ์ในระดับสูงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.001) 
การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์  โดย
พบว่านักศึกษาที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อยู่ในระดับสูง จะมี
โอกาสมีเพศสัมพันธ์สูงเป็น 2.2 เท่าของนักศึกษาที่ดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์อยู่ในระดับต่ า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p=0.001) 
และนักศึกษาที่  ใ ช้สิ่ ง เสพติดอยู่ ในระดับสูงจะมี โอกาสมี
เพศสัมพันธ์ สูงเป็น 5.5 เท่า ของนักศึกษาที่ใช้สิ่งเสพติดอยู่ใน
ระดับต่ า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.001) [9]  

การเข้าถึงสถานเริงรมย์ของกลุ่มตัวอย่างมีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมทางเพศอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.0001) โดย
พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่เคยไปเที่ยวสถานเริงรมย์มีเพศสัมพันธ์
มากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่ไม่เคยไปเที่ยวสถานเริงรมย์ คิดเป็นร้อย
ละ 49.47 และ 24.24 ตามล าดับ [10] 

5. สรุป
ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่เคยมีเพศสัมพันธ์ คิด

เป็นร้อยละ 50.43 เพศชายคิดเป็นร้อยละ 60.87 และเพศหญิง
คิดเป็นร้อยละ 35.11 โดยมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกอายุเฉลี่ย 16.13 
ปี และพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกกับคู่รัก 
คิดเป็นร้อยละ 79.49 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการมี 
เพศสัมพันธ์ พบว่าปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ รายได้ที่ได้รับ 
และลักษณะที่พักอาศัย  ปัจจัยน า ได้แก่  ทัศนคติต่อการมี
เพศสัมพันธ์ ปัจจัยเอื้อ ได้แก่ การเข้าถึงสถานเริงรมย์ การเข้าถึง
สื่อกระตุ้นอารมณ์ทางเพศ การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการ
ใช้สารเสพติด และการอยู่ล าพังกับเพื่อนต่างเพศ และปัจจัยเสริม 
ได้แก่ พฤติกรรมเสี่ยงของกลุ่มเพื่อน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(p<0.05) สถาบันควรมีการจัดกิจกรรมโดยสอดแทรกทัศนคติ
เกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศที่ถูกต้อง เหมาะสม และความรู้ใน
เรื่องเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย เพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ
ของนักศึกษา มีการสร้างแรงจูงใจแก่นักศึกษาให้เกิดความ
ตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบจากการมีพฤติกรรมที่ไม่
เหมาะสมของวัยรุ่นในยุคปัจจุบัน การรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการติด
เกิดโรคทางเพศสัมพันธ์ การรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการตั้งครรภ์ก่อน
วัยอันควร การรับรู้ความรุนแรงและผลกระทบของโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ โดยเฉพาะโรคเอดส์ การรับรู้ความรุนแรงของการ
ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร การรับรู้ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการมี
เพศสัมพันธ์ และทักษะชีวิตที่จ าเป็นแก่นักศึกษาวัยรุ่น เพื่อให้มี
ภูมิคุ้มกันในเรื่องพฤติกรรมทางเพศ 

6. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดสกลนคร ที่
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รูปแบบการดูแลผู้สูงอายุติดเตียงที่บา้นโดยครอบครัว 
Family Caregivers Model for Bed Bound Elders at Home 

ปาร์ยชญาน ์วงษ์ไตรรกัษ์1*, สมหมาย  แจ่มกระจ่าง2, สุรินทร ์ สุทธิธาทิพย3์ 

1-3   คณะศึกษาศาสตร ์ มหาวิทยาลัยบูรพา  
 *ผู้ติดต่อ E-mail : plani260@gmail.com. 

 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อน าเสนอรูปแบบและประสบการณ์การดูแลผู้สูงอายุติดเตียงที่บ้านที่ดีโดยครอบครัว เป็นการวิจัย
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เก็บข้อมูลแบบเจาะจงตามเกณฑ์ที่ก าหนด โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) และ
การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (non-participant observation)  เลือกผู้ให้ข้อมูลแบบเจาะจงตามเกณฑ์ จ านวน  20 คน ผลการวิจัย
พบว่า รูปแบบการดูแลผู้สูงอายุติดเตียงที่บ้านโดยครอบครัว ประกอบด้วย  3  องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่  1  การยอมรับการ
เป็นผู้ดูแล (Acceptance to be a caregiver) มี 4 ประเด็น คือ 1) การตัดสินใจในการท าหน้าที่เป็นผู้ดูแลหลัก  2) การประเมินตนเอง  
เศรษฐกิจของผู้ดูแล  3) การจัดการตนเอง  เพื่อจัดการปัญหาด้านสุขภาพ  เศรษฐกิจ และบทบาทหน้าที่ที่รับผิดชอบของตนเอง  
4) ผลตอบแทนที่ตนเองได้รับจากการเข้ามาท าหน้าที่เป็นผู้ดูแลหลัก  องค์ประกอบที่ 2  การปรับตัวและการพัฒนาของผู้ดูแลหลัก  
(Adjustment and development)  ในด้านการเรียนรู้  การลงมือปฏิบัติ   การปรับปรุงพัฒนา และการประเมินผล เพื่อให้เกิด
กระบวนการดูแลที่ดี มี 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การเตรียมความพร้อมก่อนกลับบ้านหลังจากพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล ระยะที่ 2 การ
ดูแลที่บ้าน ระยะที่ 3 การพัฒนาและการดูแลที่ดีอย่างต่อเนื่อง องค์ประกอบที่ 3  คือการเอื้ออาทรจากชุมชน (Assistance from 
community) ได้แก่ เครือญาติ เพื่อนบ้าน ชุมชน ทีมสุขภาพในชุมชน (ทีมหมอครอบครัว อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน ทีมบุคลากร
ด้านสุขภาพ) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนให้สถาบันครอบครัวมีความเข้มแข็งในการดูแลผู้สูงอายุอย่างยั่งยืน   
ค าส าคัญ:   ผู้สูงอายุติดเตียง, การดูแลที่บ้าน, รูปแบบการดูแลโดยครอบครัว  
 
Abstract 
 This qualitative research aimed to study and synthesize the care model of bed bound elders by family 
caregivers at home. In-Depth Interview and Non-participant Observation were used. By using the purposive 
selection, 20  family caregivers at the primary home care who met the good caregiver criteria score were invited. 
The result revealed that family caregiver model for bed bound elderly at home consisted of three elements: 
Firstly, Acceptance to be a caregiver, consisting of 1) deciding to be a family caregiver. 2) self-assessment includes 
health status and economic status. 3) self-management includes health, economic and responsible roles. 4) self-
reimbursement from family caregiver. Secondly, Adjustment and development consists of learning to practice. 
Improvement and evaluation to reach a good care process in three phases: phase 1: Learning before leaving the 
hospital, phase 2 : Continuing care at home and phase 3 : Developing and maintaining good care continuously. 
Thirdly, Assistance from community: they were supported by relatives, neighbors, the community health volunteer,  
the community health care team, and local government in order to empower the family to become a caregiver for 
a sustainable elderly care. 
KEYWORD: Bed Bound Elders, Bedridden Elders, Family Caregivers at Home Model. 
 
บทน า 
  สังคมไทยก าลังเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างเต็มตัว   โดยคาดว่า
ประชากรวัยสูงอายุจะเพิ่มขึ้นเป็น ร้อยละ 30 ในปี พ.ศ.2564 [1]   
อีกทั้งการเจ็บป่วยด้วยโรคไม่ตดิต่อเรื้อรัง  ทีมี่แนวโน้มเพิ่มสูงข้ึน  

และเป็นสาเหตุส าคัญ  ที่ท าให้ผู้สูงอายุเกิดภาวะพึ่งพิงมากที่สุด[2] 
ภาวะพึ่งพิงของวัยสูงอายุต่อประชากรวัยท างาน พบว่า ภาคเหนือ
มีสัดส่วนมากที่สุด คือ  104.6 ต่อพันประชากร และอยู่ในภาวะ 
“ติดเตียง”  ถึงร้อยละ 2  ของประชากรผู้สูงอายุที่ต้องพึ่งพิง[1]  
ส่งผลโดยตรงต่อภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลระยะยาว โดย 
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ตารางที2่ ความบกพร่องในการดูแลตนเองของผู้สูงอายุติดเตียง 
ภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุติด

เตียง 
รวมทั้งหมด

(คน) 
ชาย(คน) หญิง

(คน) 
4.ความสามารถในการสื่อสารและ
การเคลื่อนไหว 

    พูดได้และเคลื่อนไหวเล็กน้อย 12 4 8 
 พูดได้และเคลื่อนไหวไม่ได้ 3 0 3 
 พูดไม่ได้และเคลื่อนไหวเล็กน้อย 3 2 1 
 พูดไม่ได้และเคลื่อนไหวไม่ได้ 4 2 2 
5. อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ต้องดูแล 

     สายให้อาหารทางจมูก 4 2 2 
  ใส่ท่อหลอดลมคอ 2 0 2 
  สายสวนคาปัสสาวะ 2 2 0 

 

ค่าใช้จ่ายในสถานบริบาลหรือโรงพยาบาลของภาครัฐ  มีค่าใช้จ่าย
ในการดูแลเฉลี่ ย 15,000 บาท – 59,500 บาทต่อเดือน ซึ่ ง
แตกต่างจากการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านโดยครอบครัว เกือบ 10 เท่าที่
มีค่ าใช้จ่ายเฉลี่ยประมาณ  6,795  บาทต่อเดือน [3]   โดยใน
สังคมไทยครอบครัวยังเป็นสถาบันหลักที่ให้การดูแลผู้สูงอายุใน
ระยะยาว แต่จากการศึกษาพบว่า ผู้ดูแลได้รับผลกระทบในหลาย
ด้าน ได้แก่  เสียโอกาสในด้านประกอบอาชีพ ท าให้มีปัญหาหนี้สิน  
ผู้ดูแลรู้สึกโดดเดี่ยว มีความเครียดสูง  ที่ต้องดูแลเกือบตลอด  24  
ชั่วโมง  เกิดความขัดแย้งกับญาติพี่น้อง  และไม่มีแหล่งสนับสนุน
จากชุมชน[2]  แม้ว่าในปัจจุบันรัฐบาลจะมีสวัสดิการทางสังคมมาก
ขึ้น  แต่ยังมีผลกระทบในการขาดผู้ดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน  หัวใจที่
ส าคัญในระบบบริการทางสุขภาพ สังคม  และการดูแลผู้สูงอายุติด
เตียง ตามแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่2 (พ.ศ.2545-2564)  ที่
ส่งเสริมให้สมาชิกในครอบครัวเป็นผู้ดูแลที่ดีในการดูแลผู้สูงอายุ
ระยะยาว ผู้วิจัยเห็นถึงความส าคัญในการศึกษารูปแบบการดูแล
ผู้สูงอายุติดเตียงโดยครอบครัว ในบริบทสังคมไทยที่สอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม และเพื่อสนับสนุนให้สถาบันครอบครัว
มีความเข้มแข็งในการดูแลผู้สูงอายุอย่างยั่งยืน   
วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อศึกษาประสบการณ์การดูแลผู้สูงอายุติดเตียงที่บ้าน
ที่ดีโดยครอบครัว 
 2. เพื่อน าเสนอรูปแบบการดูแลผู้สูงอายุติดเตียงที่บ้านโดย
ครอบครัว  
วิธีด าเนินการวิจัย 
 กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ดูแลหลักผู้สูงอายุติดเตียงที่บ้าน 
คัดเลือกผู้ให้ข้อมูลแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) 
จากรายชื่อผู้สูงอายุติดเตียงจ านวน 170 คน และท าการเก็บ
ข้อมูลจนข้อมูลอิม่ตัว คัดเลือกผู้ดแูลที่ดีตามเกณฑ์ ได้ผู้ให้ข้อมูล
จ านวน 20 คน เกณฑ์การคัดเลือก (Inclusion Criteria) ดังนี้   
        1. ผู้ดูแลเป็นสมาชิกในครอบครัว 
 2. ผู้ดูแลมีประสบการณ์การดูแลผู้สูงอายุติดเตียงมาไม่
น้อยกว่า 1 ปี 
 3. ผู้ดูแลสามารถดูแลได้ตามเกณฑ์การประเมินในการดูแล
ผู้สูงอายุติดเตียงที่ดีเมื่ออยู่ที่บ้าน ได้แก่  ผู้สูงอายุติดเตียงร่างกาย
สะอาด ไม่มีกลิ่นอับของปัสสาวะ  ไม่มีแผลกดทับ และ ภายใน 6 
เดือนที่ผ่านมาไม่ได้เข้านอนในโรงพยาบาล 
 4. ผู้ดูแลมีสภาวะจิตใจและร่างกายที่ปกติ มีความพร้อมใน
การให้ข้อมูล สามารถสื่อสารภาษาไทยได้เป็นอย่างดี สามารถเล่า
ประสบการณ์ต่างๆในระยะการดูแลผู้สูงอายุติดเตียงได้ และ
สมัครใจเข้าร่วมโครงการวิจัย   
 การเก็บข้อมูล  ผู้วิจัยด าเนินการ เป็น 2 ระยะ คือ 

 ระยะที่ 1  ศึกษาประสบการณ์การดูแลผู้สูงอายุติดเตียงที่
บ้านที่ดีโดยครอบครัวในประเด็น ดังนี้ 1) การเข้ามาเป็นผู้ดูแล  
2) ผลกระทบในการดูแล ทั้งด้านจิตใจ ความรู้สึก และด้าน
เศรษฐกิจ  3) การปรับตัวและการพัฒนาตนเองของผู้ดูแล 4) การ
ปฏิบัติการดูแลที่บ้านทั้งการดูแลด้านกิจวัตรประจ าวันและการ
ป้องกันภาวะแทรกซ้อน ประกอบด้วย  5 ด้าน โดยศึกษาจาก
สถานการณ์จริงตามบริบทสังคมไทย  ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก
และการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม  ร่วมกับการบันทึกและติดตาม
เยี่ยมบ้าน  มีการตรวจสอบยืนยันข้อมูลโดยการสัมภาษณ ์ 
พยาบาลเยี่ยมบ้ าน สมาชิกในครอบครัว และอาสาสมัคร
สาธารณสุขมูลฐานที่ดูแล (อสม.)  
 ระยะที่ 2  การน าเสนอรปูแบบการดูแลผู้สูงอายุติดเตียงที่
บ้านโดยครอบครวั  ผู้วิจัยได้น าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาในระยะ
ที่ 1 มาวิเคราะหแ์ละสงัเคราะห ์ตามบริบทจรงิของผู้ดูแลโดย
แสดงให้เห็นถึง  วิธีคิด  กระบวนการ ผลลัพธ์ และการจัดการ
ปัญหา  ที่เกิดจากผู้สูงอายุติดเตียงและผู้ดูแล   น าข้อมูลที่ได้มา
ร่างรปูแบบการดแูลผู้สูงอายุติดเตยีงที่บ้าน  น าเสนอผล
การศึกษากบัอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบ
ความนา่เชื่อถือของข้อมูล  แล้วน ารูปแบบทีไ่ดไ้ปใหผู้้ให้ข้อมูล

ยืนยัน ตรวจสอบข้อมูลร่วมกัน เพื่อให้ได้รูปแบบการดูแล
ผู้สูงอายุติดเตียงที่บ้านโดยครอบครัวตามการรับรู้ของผู้ดูแลหลกั 
 ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาของแบบสอบถามกึง่
โครงสรา้งโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน วิเคราะห์ข้อมูลลกัษณะส่วน
บุคคลด้วยการแจกแจงความถี่  วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วย
การวิเคราะห์ข้อมูลแบบ Content Analysis และวเิคราะห์
ประเด็น (Thematic analysis) ตามล าดบัขั้นของข้อมูล   
ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
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ตารางที่ 1  ลักษณะของผู้สูงอายุติดเตียง 
ลักษณะของผู้สูงอายุติดเตียง รวมทั้งหมด(คน) ชาย(คน) หญิง(คน) 
1. อายุ 
    60-69  ปี 2 2 0 
    70-79 ปี 5 2 3 
    80-89 ปี 10 2 8 
    90 ปี ขึ้นไป 5 2 3 
2. เงินที่ผู้สูงอายุได้รับ 

       เงินข้าราชการบ านาญ 2 2 0 
    เงินเบี้ยผู้สูงอายุและผู้พิการ 14 3 11 
    เงินเบี้ยผู้สูงอายุ 6 3 3 
3.ระยะเวลาการนอนติดเตียง 

       1-5 ปี 13 5 8 
    6-10ปี 5 0 5 
   11-15 ปี 3 0 3 
   15-20 ปี 1 0 1 
    

 

 ลักษณะของผู้สูงอายุติดเตียงพบว่า  จ านวน 22 คน (มี 2 
ครอบครัวท่ีผู้ดูแล 1 คนดูแลผู้สูงอายุติดเตียง 2 คน) เพศชาย  8 
คน และเพศหญิง  14 คน อายุมากที่สุด 98 ปี  อายุน้อยที่สุด  
63 ปี  ระยะเวลาในการนอนติดเตียง นานที่สุดเป็นเวลา 17 ปี 
เงินที่ผู้สูงอายุติดเตียงได้รับส่วนใหญ่ได้จากเบี้ยผู้สูงอายุและผู้
พิการ เดือนละ 1,500- 1,800 บาท  สาเหตุการนอนติดเตียง พบ
ได้  4 สาเหตุหลัก  ได้แก่ โรคหลอดเลือดสมอง  โรคสมองเสื่อม  
ความชรา  และความพิการ  ส่วนใหญ่พบว่าผู้สูงอายุติดเตียงมัก
เป็นโรคหลอดเลือดสมองซ้ ามากกว่า 1 ครั้ง  โดยผู้สูงอายุติดเตียง
มีความบกพร่องการดูแลตนเองและมีอุปกรณ์ที่ต้องดูแล  ดัง
ตารางที่ 1-2 
 ลักษณะของผู้ดูแลหลัก ผู้ดูแลผู้สูงอายุติดเตียงเป็นเพศ
หญิงทั้งหมด  มีความสัมพันธ์เป็น  บุตร  ภรรยา  สะใภ้  หรือ
บุตรบุญธรรม  ผู้ดูแลหลักอายุมากที่สุดอายุ   76  ปี  อายุน้อย
ที่สุด  37  ปี ผู้ดูแลหลักส่วนใหญ่สถานภาพสมรส ผู้ดูแลส่วน
ใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา  มีลักษณะการประกอบ
อาชีพ  และ ภาวะสุขภาพของผู้ดูแลหลัก  จ านวนสมาชิกใน
ครอบครัว  และระยะเวลาที่ใช้ในการดูแลผู้สูงอายุติดเตียงที่บ้าน 
ดังตารางที่ 3  
ประสบการณ์การดูแลผู้สูงอายุติดเตียงที่บ้านโดยผู้ดูแลหลัก   

 ประสบการณ์ของผู้ดูแลหลัก เริ่มตั้งแต่ผู้สูงอายุติดเตียงจน
สามารถให้การดูแลได้เป็นอย่างดีเมื่ออยู่ที่บ้าน พบว่า   
 1. เหตุผลของการเข้ามาเป็นผู้ดูแลหลัก  ผู้ดูแลหลักมี
ความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้สูงอายุติดเตียง  หรืออยู่ด้วยกันมานาน

ก่อนที่ผู้สูงอายุจะนอนติดเตียง  การเข้ามาท าหน้าที่เป็นผู้ดูแล
หลักนั้นสามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มคือ เข้ามาด้วยความสมัครใจ  
และเข้ามาด้วยความจ าเป็นโดยหน้าที่    
 คุณสมบัติของผู้ดูแลหลัก  มีดังนี้ 1) ผู้ที่มีภาระน้อย  ได้แก่  
บุตรที่โสด (หม้าย หย่า แยก) หรือถ้าแต่งงานแล้วแต่ยังไม่มีลูก  
2) ผู้ดูแลหลักควรเป็นเพศหญิง(ถ้าเลือกได้) 3) มีเวลาในการท า
หน้าที่ผู้ดูแล 4) ผู้ดูแลหลักมีผลกระทบน้อยที่สุดในการต้องท า

หน้าที่เป็นผู้ดูแล  หรือถ้าจ าเป็นต้องลาออกจากงานเพื่อมาท า
หน้าที่ในการดูแลก็สามารถท าได้ 5) ผู้ดูแลหลักยอมรับหน้าที่  
เมื่อสมาชิกในครอบครัวลงมติให้ท าหน้าที่เป็นผู้ดูแล  
 ลักษณะของผู้ดูแลหลัก มีดังนี้ 1) อยู่บ้านเดียวกัน 2) เป็น
ลูกคนเดียว 3) เป็นบุตรสาวคนเล็ก 4) ได้รับมรดกมากกว่าคนอื่น  
ลักษณะการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุติดเตียงส่วนใหญ่ พบว่า  บุตร
หลานกลับมาอยู่บ้านเดียวกับผู้สูงอายุติดเตียง  ซึ่งก่อนหน้านี้
ผู้สูงอายุมีสุขภาพดีมักอาศัยอยู่กันตามล าพัง 
 2. ผลกระทบและการเรียนรู้ของผู้ดูแลหลัก    
 ด้านจิตใจและความรู้สึก  ในการท าหน้าที่เป็นผู้ดูแลหลัก
พบว่า  มี 3 ช่วงเวลาที่มีผลต่อจิตใจและความรู้สึก ได้แก่ ช่วงที่1 
เมื่อรู้ว่าต้องดูแลผู้สูงอายุติดเตียงพบว่า  บางคนอาจมีความรู้สึก

ตารางที่ 3  ลักษณะของผู้ดูแลหลกัผู้สูงอายุติดเตียง  
ข้อมูลทั่วไปของผู้ดูแลหลัก จ านวน  (คน) 
6. อาชีพปัจจุบัน 

   ไม่ได้ประกอบอาชีพ   8 
  เกษตรกร 6 
  พนักงานโรงงาน 1 
  ธุรกิจส่วนตัว 4 
  รับราชการ 1 
7.โรคประจ าตัวผู้ดูแลหลัก 

 
  ไม่มีโรคประจ าตัว 12 
  มีโรคประจ าตัว 8 
8. สมาชิกครอบครัวที่อาศัยอยู่ในบ้านเดียวกัน
รวมผู้สูงอายุติดเตียง  

 สมาชิกครอบครัว 2  คน 5 ครอบครัว 
สมาชิกครอบครัว 3  คน 3 ครอบครัว 
สมาชิกครอบครัว 4  คน 7 ครอบครัว 
สมาชิกครอบครัว 5  คน 2 ครอบครัว 
สมาชิกครอบครัว 7  คน 3 ครอบครัว 
9. ระยะเวลาในการดูแล ชั่วโมง/วัน 

     24  ชั่วโมง / วัน 12 
    18    ชั่วโมง / วัน 4 
    16    ชั่วโมง / วัน 2 
    15    ชั่วโมง / วัน 1 
    12    ชั่วโมง / วัน 1 

 

การประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสกลนคร ครั้งที่ 1 

17 – 19 พฤษภาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

D-25



 
 

 

ช็อก เครียด วิตกกังวล  กลัวภาระหน้าที่ที่เพิ่มขึ้น  เพราะเป็น
เรื่องที่ไม่มีความรู้ และไม่เคยท ามาก่อน  ช่วงที่ 2 ระยะที่กลับมา
ดูแลต่อเนื่องที่บ้านพบว่า ผู้ดูแลหลักจ านวน 18 คนใน 20 คน  
กล่าวว่า  “ผู้ดูแลหลักต้องเตรียมใจเป็  Charoen Phon 
นเรื่องที่ส าคัญ”  การเตรียมตัวด้านจิตใจ ในเรื่องต่างๆ ดังนี้ 1) 
ภาวะความเหนื่อยล้า ท้อแท้   2) เผชิญภาวะซึมเศร้า  3) ขาด
อิสระในการใช้ชีวิต ประจ าวัน  4) การรองรับอารมณ์ของ
ผู้สูงอายุติดเตียง 5)ความรัก  ความสัมพันธ์   ช่วงที่ 3 ผู้ดูแลหลัก
สามารถให้การดูแลได้อย่างเป็นปกติ  คือสามารถให้การดูแลได้
จนเป็นกิจวัตรประจ าวัน  โดยไม่รู้สึกว่าการดูแลผู้สูงอายุติดเตียง
เป็นภาระที่ต้องท า  สามารถพัฒนาตนเอง  ในการให้การดูแล
ผู้สูงอายุติดเตียงได้เป็นอย่างดี  มีความมั่นใจในการดูแล  และไม่
เกิดภาวะแทรกซ้อน 
  ด้านเศรษฐกิจ การประกอบอาชีพของผู้ดูแลหลัก มี   
2 ทางเลือก ได้แก่ 1) การลาออกจากงานเพื่อท าหน้าที่เป็นผู้ดูแล
หลักอย่างเดียว 2) ประกอบอาชีพพร้อมกับท าหน้าที่เป็นผู้ดูแล
หลักโดยพบว่า  รายไดจ้ากการประกอบอาชีพของผู้ดูแลหลักส่วน
ใหญ่ใช้เพื่อการเลี้ยงดแูละการศึกษาของบุตรตนเอง  เงินที่ใช้จ่าย
ในการดูแลผู้สูงอายุติดเตียงที่บ้าน ได้รับจาก 1) เงินเบี้ยผู้สูงอายุ 
เบี้ยผู้พิการ เงินบ านาญข้าราชการ 2) เงินสนับสนุนจากญาติที่
ไม่ได้เป็นผู้ดูแลหลัก  3) เงินมรดกหรือทรัพย์สินของผู้สูงอายุติด
เตียง  4) รายได้จากการท าอาชีพของผู้ดูแลหลัก  ค่าใช้จ่ายใน
การจัดเตรียมอุปกรณ์  พบว่ามี 2  วิธี คือ การซื้อด้วยตนเอง
และ/หรือ ยืมได้ จากโรงพยาบาลส่ งเสริมสุ ขภาพต าบล  
โรงพยาบาลชุมชน และจากผู้บริจาค   
 3. การปรับตัวและการพัฒนาตนเองของผู้ดูแลหลักในการ
ดูแลผู้สูงอายุติดเตียงที่บ้าน   
 ผู้ดูแลหลักมีประสบการณ์ แตกต่างกัน ตามปัจจัยที่
แตกต่างกันดังนี้ ระยะเวลาในการปรับตัว   ได้แก่ ระยะเวลาการ
นอนโรงพยาบาลของผู้สูงอายุติดเตียง  การเรียนรู้ของผู้ดูแลขณะ
อยู่ที่โรงพยาบาล  การฝึกทักษะ เช่น การท าความสะอาดร่างกาย  
การเลือกและเตรียมอาหารที่เหมาะสมกับโรค  การดูแลให้ยา     
จ านวนอุปกรณ์ทางการแพทย์และการดูแล เช่น  การดูดเสมหะ
ในผู้สูงอายุติดเตียงที่ใส่ท่อหลอดลมคอ  และพยาธิสภาพของโรค 
ท าให้ผู้ดูแลต้องมีทักษะ และการปรับตัวเพื่อการดูแลที่บ้าน การ
เตรียมความพร้อมในการดูแลผู้สูงอายุติดเตียงที่บ้านมี 4 ลักษณะ 
คือ 1)  ได้รับการสอนอย่างเดียว  2)  ได้รับการสอนและท าให้ดู 
3)ได้ลงมือฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง 4)มีแพทย์/พยาบาลเป็นที่ปรึกษา  
 ผู้ดูแลมีการเรียนรู้และเข้าถึงแหล่งข้อมูล โดยมีช่องทาง
ดังนี้ 1) แพทย์ประจ าตัวให้เบอร์โทรศัพท์ 2) การสมัครเข้ามาเป็น 
อสม.เพื่อให้สามารถเข้าถึงเจ้าหน้าที่ทางสุขภาพได้ง่าย 3) ปรึกษา
จากผู้ที่มีประสบการณ์ในการดูแลผู้สูงอายุติดเตียงมาก่อน   

 การจัดสิ่งแวดล้อมและที่อยู่อาศัยเพื่อการดูแลผู้สูงอายุติด
เตียงที่บ้าน  มีอยู่ 2 ลักษณะ คือ การสร้างบ้านใหม่ และ การ
ปรับปรุงบ้านเก่าเพื่อให้สะดวกในการดูแลและการเคลื่อนย้าย   
 เกิดความรู้ใหม่/นวัตกรรม   
 การมีความคิดสร้างสรรค์ของผู้ดูแลหลัก เพื่อให้ผู้สูงอายุ
ติดเตียงได้รับการดูแลที่ดี  มีความสุขสบาย  และแก้ไขปัญหาการ
ดูแล  เช่น การท าผ้ารองซับปัสสาวะเพื่อการลดภาระค่าใช้จ่ายใน
การซื้อผ้าอ้อมส าเร็จรูป  การเช็ดตัวน้ าถังเดียวเพื่อลดเวลาในการ
ท ากิจวัตรประจ าวันให้ได้รวดเร็ว  แต่ยังคงความสะอาดของ
ร่างกาย ไม่เกิดแผลกดทับ และผู้สูงอายุติดเตียงได้รับความสุข
สบาย  การใช้ผงฟูเช็ดปากและฟัน เป็นต้น 
 4.  แนวปฏิบัติการดูแลผู้สูงอายุติดเตียงที่บ้าน   
  4.1 การดูแลกิจวัตรประจ าวัน  ผู้ดูแลเริ่มกิจกรรม
ตั้งแต่ตื่นนอน  แบ่งออกได้เป็น  2 กลุ่ม  คือ 1) กลุ่มที่ต้องท างาน
ประจ า 2) กลุ่มผู้ดูแลที่ท าหน้าที่เป็นผู้ดูแลอย่างเดียวไม่ต้อง
ออกไปท างานหรือผู้ที่ท าอาชีพอิสระ โดยมีการท ากิจกรรม ดังนี้ 
1) ตรวจดูผ้าอ้อมผู้ใหญ่ถ้ามีการขับถ่ายให้ท าความสะอาดก่อน  
2) เตรียมอาหาร 3) เช็ดตัวท าความสะอาดร่างกาย 4) ป้อน
อาหารให้ผู้สูงอายุติดเตียง 5)ออกไปท างานนอกบ้าน/ท างานบ้าน 
 การท าความสะอาดร่างกาย  ตอนเช้าเช็ดตัวและในตอน
บ่ายจะอาบน้ าให้ผู้สูงอายุติดเตียงทุกวัน  มีการส ารวจผิวหนังว่ามี
รอยช้ าจ้ าเลือด  หรือจะเกิดเป็นแผลกดทับหรือไม่    
 การท าความสะอาดช่องปาก ผู้ดูแลจะให้บ้วนปาก แต่ถ้า
บ้วนปากไม่ได้จะให้ดื่มน้ ามากๆ และเช็ดท าความสะอาดช่องปาก  
 การดูแลเรื่องอาหาร  ผู้สูงอายุติดเตียงมีการได้รับอาหาร 2 
ทาง  คือ รับประทานได้เองทางปาก  และการให้อาหารทางสาย
ยางทางจมูก พบว่า  เมื่ออยู่ที่บ้านผู้สูงอายุติดเตียงมีความต้อง 
การเพิ่มปริมาณอาหารมากขึ้น   โดยผู้ดูแลมีการเพิ่มโปรตีนจาก
ไข่และเนื้อปลา  เพื่อเพิ่มน้ าหนักตัวให้กับผู้สูงอายุติดเตียง  อีก
ทั้งยังมีการเพิ่มผัก สมุนไพรพื้นบ้าน และอาหารเสริม เช่น  นม
เสริมโปรตีน   อาหารเสริมส าหรับผู้ป่วย กล้วยน้ าว้า โดยผู้ดูแล
เชื่อว่าผู้สูงอายุติดเตียง ได้รับประทานอาหารท่ีดี มีประโยชน์ได้
อย่างเพียงพอ  จะท าให้มีสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บป่วย 
  4.2  การดูแลเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อน  
  แนวปฏิบัติการป้องกันแผลกดทับ  ผู้ดูแลให้ความ 
ส าคัญในเรื่องความสะอาดของร่างกาย  ความสะอาดของเสื้อผ้า   
ผ้าปูที่นอน  การไม่ให้ผู้สูงอายุติดเตียงนอนเปียกอยู่กับปัสสาวะ
เป็นเวลานาน  โดยผู้สูงอายุติดเตียงใช้ผ้าอ้อมส าเร็จรูปเฉลี่ย 
จ านวน 2 ชิ้นต่อวัน 
  แนวปฏิบัติป้องกันการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ 
ได้แก่ การควบคุมอุณหภูมิห้อง  ไม่ให้ผู้สูงอายุต้องร้อนจัดหรือ
หนาวจัด  การดูแลไม่ให้เป็นไข้หวัด  ป้องกันเสมหะอุดกั้น
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ทางเดินหายใจ และสิ่งที่ส าคัญคือ  ต้องขยับตัวผู้สูงอายุติดเตียง  
เช่น การจับผู้สูงอายุนั่งป้อนข้าว  นั่งเล่นหลังป้อนอาหาร เป็นต้น   
   แนวปฏิบัติการป้องกันการติดเชื้อระบบทางเดิน
ปัสสาวะ ผู้ดูแลหลักให้ความส าคัญในเรื่องความสะอาดร่างกาย 
โดยเฉพาะบริเวณอวัยวะเพศ  ไม่ให้อับชื้น  ไม่มีกลิ่นอับกลิ่น
เหม็น  ผู้ดูแลมีการสังเกต  สี และกลิ่นปัสสาวะของผู้สูงอายุ  โดย
บอกเหมือนกันว่า “ถ้าปัสสาวะสีเข้ม  มีกลิ่นฉุนต้องเพิ่มน้ าให้
กิน”    
 แนวปฏิบัติการป้องกันข้อติดแข็ง  ผู้ดูแลผู้สูงอายุติดเตียงที่
บ้าน  ผู้ดูแลเน้นการอาบน้ า เพราะได้ถูเช็ดตัว  เช็ดซอกนิ้วมือ  
นิ้วเท้าก็ได้ดึงยืด  แขนขา  เพราะเมื่อท ากายภาพผู้สูงอายุจะมี
อาการต่อต้าน ผู้ดูแลมีการกระตุ้นขณะอาบน้ า 
  แนวปฏิบัติการดูแลด้านจิตใจ ผู้ดูแลให้ความส าคัญ ใน
การท าให้ผู้สูงอายตุิดเตียงสบายใจ  รู้สึกว่าไม่ได้ถูกทอดทิ้ง และมี
การเตรียมความพร้อมเพื่อการตายอย่างสงบเช่น การใช้ธรรมะ
เป็นเครื่องมือให้ผู้สูงอายุได้มีการเตรียมใจและผู้ดูแล  มีการแสดง
ความรักกับผู้สูงอายุติดเตียง เช่น การกอด หอมแก้ม การพูดคุย
เล่าเรื่องที่ผู้สูงอายุติดเตียงชอบ 
  5.  การได้รับการช่วยเหลือจากครอบครัวและชุมชน 
  การช่วยเหลือเป็นผู้ดูแลแทนเมื่อผู้ดูแลหลักต้องไปท า
ธุระนอกบ้าน และตามทีผู่้ดูแลหลักร้องขอ  
 น าเสนอรูปแบบการดูแลผู้สูงอายุติดเตียงโดยครอบครัว   
  จากการศึกษารูปแบบการดูแลผู้สูงอายุติดเตียงที่บ้านโดย
ครอบครัว ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบหลัก  คือ 
  1. การยอมรบัการเป็นผู้ดูแล (Acceptance  to  be a 
caregiver)   
 การยอมรับการเป็นผู้ดูแล  เป็นการตัดสินใจ  การประเมิน
ตนเอง  และการจัดการตนเอง ในการที่ต้องมาท าหน้าที่เป็น
ผู้ดูแลหลักที่บ้าน  ตลอดจนการสร้างแรงจูงใจจากผลตอบแทนที่
คาดหวังว่าจะได้รับเมื่อท าหน้าท่ีได้ดี[4]   การเข้ามาท าหน้าท่ีเป็น
ผู้ดูแลหลักพบว่า  ส่วนใหญ่เป็นบุตรสาว หรือภรรยา ตามบทบาท
หน้าที่ทางสังคมที่เชื่อว่า ผู้ดูแลควรเป็นเพศหญิง  ซึ่งสอดคล้อง
กับการศึกษาวิจัย[5]  พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลในการพิจารณา
บทบาทการเป็นผู้ดูแลท่ีบ้าน ได้แก่ อายุ  เพศ  สถานภาพสมรส 
ความเชื่อ วัฒนธรรมทางสังคม  ที่คาดหวังเป็นการตอบแทน
บุญคุณ การแสดงความกตัญญู และความเชื่อทางศาสนา ผู้ดูแล
หลักมีลักษณะเป็นบุตรสาวคนเล็ก หรือบุตรคนสุดท้อง หรือเป็น
ผู้รับมรดก โดยบุตรต้องแสดงความกตัญญูต่อพ่อแม่ด้วยการให้
การดูแลเป็นอย่างดี  ไม่ทอดทิ้ง และอยู่ดูแลกันจนถึงวาระ
สุดท้ายของชีวิต ซึ่งสอดคล้องกับ  ปัจจัยในการรับบทบาทผู้ดูแล
ในครอบครัว[6] อีกทั้งการหวังผลในการได้สิ่งตอบแทน  คือการที่
จะได้รับการดูแลที่ดีจากลูกหลานอย่างที่ตนได้ให้การดูแลพ่อแม่
เป็นอย่างดี   

 2. การปรับตัวและการพัฒนา (Adjustment  and 
development)   
 เป็นการเรียนรู้  การปฏิบัติ  และการประเมินผล เพื่อให ้
เกิดการกระบวนการดูแลผู้สูงอายุติดเตียงที่บ้าน  โดยเริ่มจากการ
เรียนรู้และฝึกทักษะ  ตั้งแต่ก่อนออกจากโรงพยาบาลหรือเริ่ม
ป่วยติดเตียง  จนผู้ดูแลหลักสามารถให้การดูแลได้เป็นอย่างดี  
และท าให้เกิดความรู้ใหม่หรือนวัตกรรม  ตลอดจนสามารถ
ถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์และทักษะที่ตนมี  ให้กับผู้ดูแลใน
ครอบครัวอื่นได้  การเรียนรู้   การสังเกต และการค้นหาวิธี  เพื่อ
เอื้อให้เกิดการดูแลผู้สูงอายุติดเตียงที่บ้านที่ดี  และสอดคล้องกับ
บริบทของครอบครัว โดยผู้ดูแลหลักมีการปรับตัว  การจัดการ
ความเครียดจากการท าหน้าที่เป็นผู้ดูแล การหาที่ปรึกษาเกี่ยวกับ
ปัญหาในการดูแลผู้สูงอายุติดเตียง[7]  ทั้งร่างกายและจิตใจ เพื่อ
บรรเทาความทุกข์จากการเจ็บป่วย  เพื่อการฟื้นฟู  และเพื่อการ
ดูแลทางจิตวิญญาณ  โดยผู้ดูแลหลักให้ความส าคัญในการดูแลทั้ง
ด้านร่างกายของตนเอง  ผู้ดูแลที่ไม่มีโรคประจ าตัวมีการตรวจ
สุขภาพประจ าปี และออกก าลังกาย  โดยให้เหตุผลว่า “ไม่อยาก
ต้องนอนติดเตียงเหมือผู้สูงอายุที่ตนดูแล” ในผู้ดูแลที่มีโรค
ประจ าตัวจะมีการรักษาอย่างต่อเนื่องควบคุมโรคได้ดี  ด้านจิตใจ
ผู้ดูแลหลักส่วนใหญ่ใช้ธรรมะในการปรับทัศนคติทางลบให้เป็น
บวก  ในการดูแลผู้สูงอายุติดเตียง  การดูแลด้านจิตใจผู้สูงอายุติด
เตียง  เพื่อให้เกิดความสุขสบายในการดูแลที่บ้าน  ผู้ดูแลให้การ
ดูแลด้วยความรัก  และการตอบแทนบุญคุณ  โดยมีความหวังและ
ความศรัทธาที่ต้องการให้ผูสู้งอายุติดเตียงมีอาการดีขึ้นและมีชีวิต
อยู่กับผู้ดูแลให้นานที่สุด  ผู้ดูแลมีการจัดการกับความรู้สึกของ
ตนเอง คือความรู้สึกเหนื่อย รู้สึกไม่มีผู้ช่วยในการดูแล  และ
ความรู้สึกขาดอิสรภาพจากการที่ต้องอยู่ดูแลตลอดเวลา การ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกันและมีสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว ให้
ก าลังใจและให้ความช่วยเหลือในการดูแล  มีการยอมรับและ
สามารถแสดงออกทั้งความรู้สึกด้านบวกและด้านลบ  เพื่อให้เกิด
การพัฒนาสัมพันธภาพ และการยอมรับต่อการท าหน้าท่ี เพื่อให้
เกิดพฤติกรรมการดูแลที่ดี  ในด้านการตัดสินใจแก้ปัญหา 
ประสบการณ์การดูแล  ผู้สูงอายุติดเตียงได้เป็นอย่างดีนั้น  
การสังเกต  อาการทางร่างกาย การแสดงออกทางอารมณ์ และ
ความสุขสบายของผู้สูงอายุ  ซึ่งสอดคล้องกับการดูแลด้วยความ
เอื้ออาทร[8]  ครอบครัวต้องปรับตัว  มีความยืดหยุ่น และให้การ
ดูแลตาม ความเชื่อ วัฒนธรรม  ค่านิยมทางสังคม ที่มีผลต่อจิต
วิญญาณ โดยพัฒนาการดูแลได้อย่างเหมาะสม การดูแลที่
แตกต่างกัน เกิดจากภาวะความเจ็บป่วย ความสามารถในการ
สื่อสารและการเคลื่อนไหว  รวมทั้งการดูแลอุปกรณ์ทางการ
แพทย์ที่ติดตัวผู้สูงอายุติดเตียงกลับบ้าน  โดยมีการปรับตัวและ
การพัฒนา  พบว่า  มีการเรียนรู้ตั้งแต่ ระยะที่ 1 เตรียมความ
พร้อมก่อนกลับบ้าน  ระยะที่ 2 การดูแลต่อเนื่องที่บ้าน  ระยะที่ 
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3 การพัฒนาและการดูแลที่ดีอย่างต่อเนื่อง   ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดการปรับตัว[9] เป็นการปรับตัวแบบองค์รวม (Holistic 
adaptation  system) การปรับตัวเพื่อท าการเปลี่ยนแปลง คน
และสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงอย่างไม่หยุดนิ่ง  ระดับการ
ปรับตัวหรือขอบเขต ในการตอบสนองทางบวกต่อการดูแล
ผู้สูงอายุติดเตียงที่บ้าน โดยมีการปรับตัวผ่านทางกระบวนการ  4  
วิถีทาง ได้แก่ กระบวน การรับรู้/รับข้อมูล (perceptual  and 
information processing) คือ การเลือกรับข้อมูล  และการ
จดจ าข้อมูล  ผ่านกระบวนการเรียนรู้ (Learning) เป็นการเรียนรู้
จากการเลียนแบบ  การได้รับรางวัลผ่านกระบวนการตัดสินใจ 
(Judgment) และการแสดงอารมณ์ (Emotion) ตลอดจนกลไก
ลการปกป้องทางจิตตอบสนองออกมาเป็นพฤติกรรม การเรียนรู้
และฝึกทักษะการดูแล พบว่า  ในระยะที่ดูแลต่อเนื่องที่บ้าน  
ผู้ดูแลจะมีการปรับตัวมาก  เพราะต้องท าทุกอย่างด้วยตนเอง
ทั้งหมด  ในการปฏิบัติการดูแลการดูแลอย่างต่อเนื่อง  ท าให้
ผู้ดูแลต้องพบ  ปัญหาการดูแล  จากอาการที่เปลี่ยนแปลง  ของ
ผู้สูงอายุติดเตียง  โดยผู้ดูแลมีการเรียนรู้ซ้ าๆ หลายครั้ง  เป็น
กระบวนการที่ เอื้อให้ผู้ดูแลได้เพิ่มพูนทักษะ  มีการเรียนรู้สิ่งใหม่  
เมื่อเกิดปัญหา มีการสอบถามจากผู้ที่เคยมีประสบการณ์ในการ
ดูแลผู้สูงอายุติดเตียงมาก่อน  อีกทั้งมีการสอบถามจากแพทย์  
พยาบาล  และการค้นหาข้อมูลทาง Internet  สอดคล้องกับการ
เรียนรู้เชิงประสบการณ์[10]  ที่พบว่า การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  ท า
ให้สามารถดูแลผู้สูงอายุติดเตียงได้อย่างเป็นปกติ  ซึ่งในการ
ปรับตัว และการพัฒนาของผู้ดูแลหลัก  ประกอบด้วย  1) การ
บริหารจัดการเวลาในการดูแล  2) การเข้าใจในการดูแลโดยการ
คิดเชิงบวก  3) การปรับสมดุลให้กับชีวิตครอบครัว  4) การรู้จัก
ขอความช่วยเหลือ  5) เกิดความรู้ใหม่/นวัตกรรม  6) เป็นผู้ให้
ความช่วยเหลือผู้อื่นได ้
 3. การเอื้ออาทรจากชุมชน ( Assistance   from 
community)  
 การเอื้ออาทรจากชุมชน  เป็นการได้รับความช่วยเหลือจาก
ครอบครัวและชุมชน  โดยได้รับความช่วยเหลือหรือสนับสนุน
ด้านเศรษฐกิจ  การเป็นที่ปรึกษา  การเดินทางไปโรงพยาบาล  
รวมทั้งการปฏิบัติหน้าที่แทนในการดูแลผู้สูงอายุติดเตียงที่บ้านใน
บางครั้ง  ซึ่งสอดคล้องกับการดูแลด้วยความเอื้ออาทร [8] การ
เรียนรู้ และได้รับการสนับสนุน พบว่า  ในอดีต (ประสบการณ์
ของผู้ดูแลผู้สูงอายุติดเตียงที่ดูแลมานานมากกว่า 10 ปี) ผู้ดูแลมี
ความล าบากมาก เนื่องจาก  ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดด้วย
ตนเอง  เข่น ค่ารักษาพยาบาล  ค่าจ้างเหมารถเพื่อไปโรงพยาบาล
ตามแพทย์นัด ซึ่งแตกต่างกับในปัจจุบันที่มีนโยบายของรัฐในการ
ให้ความช่วยเหลือ  ท าให้ผู้ดูแลหลักมีความพึงพอใจและเข้าถึง
การบริการได้มากขึ้น  เช่น  มีการรับส่งผู้สูงอายุติดเตียงเพื่อไป 
พบแพทย์  ผู้สูงอายุติดเตียงมีรายได้จากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้

พิการ  อีกทั้งนโยบายในการดูแลผู้สูงอายุในทุกระบบสุขภาพที่
เพิ่มขึ้นทั้งระบบ  โดยเรียกว่า ระบบการดูแลแบบ Long Term 
Care (LTC)   มีการสนับสนุนการจัดตั้งทีมหมอครอบครัว  ใน
การดูแลกลุ่มผู้สูงอายุติดเตียง   ซึ่งอยู่ในระยะเริ่มโครงการได้
เพียง 3 ปีจึงยังขาดการเข้าถึงบริการ  และปัญหาความชัดเจนใน
เรื่องการสนับสนุนขององค์กรภายนอก   
สรุป  
 จากข้อมูลองค์ประกอบหลักที่ได้  มี 3 องค์ประกอบ ผู้วิจัย
จึงก าหนดชื่อเรียกรูปแบบนี้ว่า “รปูแบบการดูแลผูสู้งอายุติดเตียง
ที่บ้านโดยครอบครัวแบบ 3 เอ”  หรือ  “Triple A  Family  
Caregivers  Model for bed  bound elders at Home”  โดย
มี  3  องค์ประกอบหลัก  ดังนี ้
 องค์ ป ระกอบ ที่   1 .  ก ารยอมรั บ การเป็ น ผู้ ดู แล 
(Acceptance to be a caregiver)  ซึ่งผู้ที่จะมาท าหน้าที่ เป็น
ผู้ดูแลหลักผู้สูงอายุติดเตียงที่บ้าน มี 4 ประเด็น คือ 1) การ
ตัดสินใจ 2) การประเมินตนเอง 3) การจัดการตนเอง  4) ผล 
ตอบแทน  เพื่อให้ผู้ดูแลสามารถเข้ามาท าหน้าท่ีดูแลผู้สูงอายุติด
เตียงที่บ้านได้เป็นอย่างดี  ซึ่งในการประเมินตนเองและการ
จัดการตนเองของผู้ดูแลหลักนั้น มีการจัดการใน 3 ด้าน ได้แก่  
ด้านการดูแลสุขภาพตนเอง  ด้านการจัดการทางเศรษฐกิจ  ด้าน
การจัดการเวลาให้เหมาะสมต่อบทบาทหน้าที่ที่ตนรับผิดชอบ  
โดยผู้ดูแลหลักที่เข้ามาท าหน้าท่ีนั้นจะได้รับผลตอบแทนจากการ
เป็นผู้ดูแลคือ  ตนเองมีความสุข  ได้รับการยกย่อง การชื่นชม 
เกิดความภาคภูมิใจ รู้สึกมีคุณค่าในตนเองมีความมั่นใจในการ
ดูแลและเป็นแบบอย่างที่ดีให้ผู้อื่นได้   
 องค์ ป ระกอบที่   2 .  การปรับตั วและการพั ฒ นา 
(Adjustment and development)  ผู้ ดู แลหลั กต้ อ งมี การ
ปรับตัวและการพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา  เนื่องจากในการให้
การดูแลผู้สูงอายุติดเตียง  ผู้ดูแลต้องเผชิญกับผลกระทบที่เกิดกับ
ตนเองและผลกระทบที่เกิดกับผู้สูงอายุติดเตียงมี  3  ประเด็น คือ 
1) การเรียนรู้  2) การลงมือปฏิบัติ  3) การประเมินผล  ในการให้
การดูแลผู้สูงอายุติดเตียงที่บ้าน  ท าให้เกิดการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องจนเกิดความรู้หรือนวัตกรรมใหม่ๆ ที่สอดคล้องกับบริบท
ในการดูแลผู้สูงอายุติดเตียงที่บ้านของแต่ละครอบครัว  ซ่ึงการ
ปรับตัวและการพัฒนาการดูแลของผู้ดูแลหลัก  มีการพัฒนา  
เพื่อคงไว้ซึ่งสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุติดเตียง  คือมีร่างกายที่
สะอาด และไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน อีกทั้งให้เกิดความสมดุลกับ
ชีวิตและครอบครัวของผู้ดูแลหลัก 
 องค์ประกอบที่ 3. การเอื้ออาทรจากชุมชน (Assistance 
from community)  ผู้ดูแลหลักได้รับการช่วยเหลือจากทั้งเครือ
ญาติ  เพื่อนบ้าน  ทีมสุขภาพ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ทั้งการช่วยเหลือตามนโยบายของรัฐ  และด้วยความเอื้ออาทรต่อ
กันของคนในชุมชน เพื่อให้ผู้ดูแลหลักสามารถให้การดูแลผู้สูงอายุ
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ติดเตียงที่บ้านได้อย่างสะดวกและมีความพึงพอใจในการที่ต้องมา
ท าหน้าที่เป็นผู้ดูแล โดยไม่รู้สึกโดดเดี่ยว  ส่งผลให้ผู้ดูแลหลักเป็น
แบบอย่าง ในการดูแลผู้สูงอายุติดเตียงในชุมชน 
  สามารถสรุปรูปแบบการดูแลผู้สูงอายุติดเตียงบ้านโดย
ครอบครัวเป็นภาพ ดังต่อไปนี้ 
 

  
 ภาพที่1 รูปแบบการดูแลผู้สูงอายุติดเตียงที่บ้านโดยครอบครัวแบบ 3 เอ  
(Triple A Family Caregivers Model for bed bound elders at Home) 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ผลจากการศึกษา น ามาซึ่งข้อเสนอแนะในการก าหนด
นโยบายด้านการศึกษาและการพัฒนาสังคมดังนี้ 
 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 1. จัดตั้งระบบ Call Center ให้ค าปรึกษาปัญหาการดูแล
ผู้สูงอายุติดเตียงโดยบุคลากรทางการแพทย์เพื่อให้ครอบครัว
สามารถดูแลผู้สูงอายุติดเตียงที่บ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
ทันท่วงที  
 2. จากผลการวิจัย สิ่งส าคัญประการหนึ่งที่ช่วยให้ผู้ดูแล
หลักให้การดูแลได้เป็นอย่างดี เพราะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ระหว่างผู้ดูแลผู้สูงอายุติดเตียงที่บ้าน ดังนั้น การสนับสนุนให้มี
พื้นที่สื่อสารระหว่างสมาชิกครอบครัวผู้ดูแลผู้สูงอายุติดเตียงผ่าน
ทางสื่อไอที  เช่น Line Facebook เพื่ อการพัฒนาการดูแล
ผู้สูงอายุติดเตียงที่บ้านที่ดีอย่างต่อเนื่อง  
 ข้อเสนอแนะ ในการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. การศึกษากระบวนการสร้างความมั่นใจ และการพัฒนา
ทักษะในการดูแลที่ดี ให้กับผู้ดูแลผู้สูงอายุติดเตียงได้ตั้งแต่ก่อน
ผู้สูงอายุเริ่มติดเตียง เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับกับสังคมสูงวัย
ในอนาคต 

  2. น ารูปแบบการดูแลผู้สูงอายุติดเตียงจากการวิจัยนี้ไป
ศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาและสร้างองค์ความรู้ใหม่ใน
การดูแลผู้สูงอายุติดเตียงที่บ้านโดยครอบครัว   
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บทคัดย่อ  

การวิจัยเชิงพรรณนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพเกี่ยวกับพฤติกรรมการออกก าลัง
กาย ของนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา และเปรียบเทียบแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพเกี่ยวกับพฤติกรรมการออกก าลังกายระหว่างเพศ
ชายและเพศหญิง กลุ่มตัวอย่างเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพาจ านวน 396 คน แบ่งเป็นเพศชาย 141 คน เพศหญิง 255 คน โดยการ
สุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multistage Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเองจากการ
ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล และ แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพที่เกี่ยวกับ
พฤติกรรมการออกก าลังกายเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ผู้วิจัยน าเครื่องมือไปหาความตรงตามเนื้อหา โดย
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบ และหาค่าความเชื่อมั่นโดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.72 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างเพศ โดยใช้ 
independent  t-test ผลการวิจัยพบว่า   

1.การรับรู้โอกาสเสี่ยงการเกิดโรคจากการขาดการออกก าลังกาย ของเพศชาย ( X =3.98± 0.51) และเพศหญิง 
( X =3.84± 0.55) ระดับมาก 

2.การรับรู้ความรุนแรงจากการขาดการออกก าลังกายของเพศชาย ( X =3.99± 0.53) และเพศหญิง ( X =3.76± 0.61) 
ระดับมาก 

3.การรับรู้ประโยชน์จากการออกก าลังกายเพศชาย ( X =4.35±0.50) และเพศหญิง ( X =4.29±0.47) ระดับมากที่สุด 
4.การรับรู้อุปสรรคของการออกก าลังกายเพศชาย ( X =3.97± 0.65) และเพศหญิง ( X =3.97±0.64) ระดับมาก 
5.แรงจูงใจในการออกก าลังกายเพศชาย ( X =4.33±0.50) และเพศหญิง ( X =4.29±0.48) ระดับมากที่สุด 
6. การเปรียบเทียบแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพเกี่ยวกับพฤติกรรมการออกก าลังกายระหว่างเพศชายและเพศหญิงพบว่า

แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (p = .02)  
  

ค ำส ำคัญ: แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ, พฤติกรรมการออกก าลังกาย 
 
Abstract 
       The purpose of this descriptive research was to study the level of health belief model about exercise 
behaviour of Burapha University students and comparison of health belief model between male and female. 
The sample consisted of 396 students in Bangsaen Campus, Burapha University, consisting of 141 male, 255 
female with multistage sampling. The instrument used for data collection was developed by the researcher 
according to the literature review, which consisted of two parts: demographic data form and health belief 
model related to exercise behaviour questionnaire. The content validity was obtained by expert reviewers. 
The reliability of the questionnaire using Cronbach’s coefficient alpha and the value was 0.72. Data were 
analyzed by frequency, percentage, mean, standard deviation, and independent t-test were the statistics 
used in this study. The results of this study indicated that:  

1. The perceived risk of disease due to lack of exercise in male ( X = 3.98 ± 0.51) and female ( X = 3.84 
± 0.55) was at high level.  
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2. The perceived severity of lack of exercise in male ( X = 3.99 ± 0.53) and female ( X = 3.76 ± 0.61) 
were at high level. 

3. The perceived benefits of exercise in male ( X = 4.35 ± 0.50) and female ( X = 4.29 ± 0.47) were at 
the highest level 

4. The perceived barriers to exercise in male ( X = 3.97 ± 0.65) and female ( X = 3.97 ± 0.64) were at 
high level 

5. The motivation to exercise in male ( X = 4.33 ± 0.50) and female ( X = 4.29 ± 0.48) were at the 
highest level. 

6. There was a statistically significant difference at .05 level (p = .02) in the comparison of health belief 
model related to exercise behaviour between male and female. 
Keywords: Health Belief Model, Exercise behaviour 
 
บทน า 

ม ห า วิ ท ย า ลั ย บู ร พ า เป็ น ส ถ า บั น ก า ร ศึ ก ษ า
ระดับอุดมศึกษาในภาคตะวันออกที่มีชื่อเสียง มีนิสิตเข้ามา
ศึกษาอยู่ เป็นจ านวนมาก ตั้งอยู่ ใกล้กับสถานที่ท่องเที่ยว 
ชายหาดบางแสน สภาพแวดล้อมโดยรอบเป็นชุมชนที่อยู่อาศัย
และท ามาหากินของคนในชุมชน มีกิจการหลากหลายรูปแบบ 
ส่วนใหญ่เป็นกิจการด้านการบริการ เช่น ร้านอาหาร ร้านท าผม 
สถานบันเทิง ร้านสะดวกซื้อ ลูกค้าส่วนใหญ่จึงเป็นนิสิตใน
มหาวิทยาลัยบูรพา ส่งผลให้นิสิตมีพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
มากเกินความจ าเป็น ร่างกายจะเก็บพลังงานเหล่านั้นเอาไว้ใน
รูปของไขมัน ท าให้นิสิตอยู่ในภาวะน้ าหนักเกินเกณฑ์มาตรฐาน 
มีกิจกรรมที่ส่งเสริมการออกก าลังกายอยู่ทั่วไปในมหาวิทยาลัย
ซึ่งนิสิตมีความสนใจสามารถเข้าร่วมด้วยตนเอง เช่น การเดิน 
การวิ่ง การเต้นแอโรบิก การร ามวยจีน การเล่นกีฬาชนิดต่างๆ 
ตามสนามกีฬาที่ในช่วงเย็น จากสถานการณ์ดังกล่าวท าให้เห็น
การออกก าลังกายได้อย่างหลากหลายท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่
สะดวกสบาย ความหลากหลายของการบริโภค แต่ก็ยังมีนิสิต
บางส่วนที่ไม่มีโอกาส และไม่เข้าร่วมในกิจกรรมการออกก าลัง
กายดังกล่าวอยู่เป็นจ านวนมาก หรือนิสิตบางคนมีน้ าหนักตัว
เกินเกณฑ์มาตรฐาน ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาเรื่องของแบบ
แผนความเชื่อด้านสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับการออกก าลังกาย ว่า
นิสิตมีความเชื่อด้านสุขภาพในเรื่องของการออกก าลังกาย
อย่างไรบ้าง ทั้งนี้แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพนั้นหมายถึง 
รูปแบบการคิดที่จะน าไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการ
ดูแลตนเอง บุคคลที่มีการรับรู้ตนเองมีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิด
โรคเมื่อขาดการออกก าลังกาย รับรู้ความรุนแรงจากการขาด
การออกก าลังกาย รับรู้ประโยชน์และอุปสรรคในการออกก าลัง
กาย  แรงจูงใจในการออกก าลังกาย โดยประยุกต์ใช้แนวคิด
ทฤษฎีแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพของ Baker[1] นิสิตที่มี
แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพเกี่ยวกับการออกก าลังกายจะ
ส่งผลให้มีพฤติกรรมการดูแลตนเองจากการออกก าลังกาย เพื่อ

ลดปัญหาสุขภาพและโอกาสเสี่ยงจากการเจ็บป่วยเพราะ
ในขณะนอนหลับ ร่างกายจะสร้างฮอร์โมนเพื่อลดการอยาก
อาหาร (ฮอร์โมนเลปติน/leptin) และฮอร์โมนเพื่อกระตุ้นการ
ใช้พลังงานของร่างกาย (ฮอร์โมนอินซูลิน ) [2] แต่ที่พบเห็น
โดยทั่วไปในมหาวิทยาลัยบูรพาส่วนใหญ่นิสิตน้ าหนักตัวเกิน 
และโรคอ้วน โดยมีสาเหตุมาจาก การกินอาหารเกินความ
ต้องการของร่างกายทั้งประเภท (อาหารแป้ง ไขมัน และอาหาร
ใยอาหารต่ า) และปริมาณอาหาร ร่วมกับ ขาดการออกก าลัง
กายที่เหมาะสม และขาดการเคลื่อนไหวเนื่องจากการมีเครื่อง
อ านวยความสะดวกต่างๆ รวมทั้งพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่ไม่
เคลื่อนไหว เช่น ติดทีวี ติดเกม หรือ ติดคอมพิวเตอร์  

การออกก าลังกาย เป็นการใช้แรงกล้ามเนื้ อและ
แรงกายให้เคลื่อนไหวเพื่อให้ร่างกายแข็งแรง มีสุขภาพดี โดยจะ
ใช้กิจกรรมใดเป็นสื่อก็ได้ เช่น กายบริหาร เดินเร็ว วิ่งเหยาะ
หรือการฝึกที่ไม่มุ่งการแข่งขัน การเคลื่อนไหวของการออก
ก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ ท าให้เกิดความแข็งแรงสมบูรณ์ของ
ร่างกายในด้านการป้องกันโรค คือ ช่วยลดความเสี่ยงและปัจจัย
ที่ก่อให้เกิดโรคเรื้อรังที่ส าคัญ เช่น โรคเบาหวาน โรคหัวใจและ
หลอดเลือด ความดันโลหิตสูง ความอ้วน ฯลฯ อันเป็นผลมา
จากขาดหรือเคลื่อนไหวออกก าลังกายน้อย  ซึ่งกระทรวง
สาธารณสุขได้รณรงค์การเคลื่อนไหวออกก าลังกายเพื่อเป็น
วัคซีนป้องกันโรคเรื้อรัง และเป็นวิธีหนึ่งในการส่งเสริมสุขภาพ
และความสุขสบาย ท าให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสุขภาพที่แข็งแรง 
ท าให้คนเราดูดีขึ้น รู้สึกสนุกและเพลิดเพลิน จากการทบทวน
เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่า เหตุผลที่ประชากรในปัจจุบัน
มาออกก าลังกายเพราะมีความเชื่อที่ว่า การออกก าลังกายจะท า
ให้ร่างกายแข็งแรงเป็นส่วนใหญ่ และจากการมีคนชักชวน การ
รับรู้โอกาสเสี่ยงการเกิดโรค การมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพ ลด
น้ าหนัก ออกก าลังกายเพื่อคลายเครียด และอื่นๆ ลองลงมา
ตามล าดับ[3] ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาความความเชื่อ
ด้านสุขภาพตามกรอบแนวคิดของเบคเกอร์  (Becker) ซึ่ง
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ประกอบด้วย การรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรค หมายถึง การ
รับรู้ของแต่ละบุคคลต่อการขาดการออกก าลังกายที่ส่งผลให้
เกิดโรคต่าง ๆ เช่น โรคเบาหวาน ไขมันในเลือดสูง การรับรู้
ความรุนแรงของโรค หมายถึง การรับรู้ผลกระทบจากการเกิด
โรคหลายชนิดด้วยกัน เช่น โรคมะเร็ง โรคหัวใจ โรคข้อต่อเสื่อม 
ซึ่งก่อให้เกิดความพิการหรือร้ายแรงที่สุดถึงขั้นเสียชีวิตได้เมื่อ
บุคคลรับรู้ความรุนแรงของโรคจะมีผลท าให้บุคคลปฏิบัติตาม
ค าแนะน าเพื่อการป้องกันโรคได้  การรับรู้ถึงประโยชน์ของการ
รักษาและป้องกันโรค หมายถึง การรู้ถึงประโยชน์ของการออก
ก าลังกายจะส่งผลให้สุขภาพดีขึ้น ลดโอกาสเสี่ยงการเกิดโรค
จากภาวะน้ าหนักเกินเกณฑ์มาตรฐานได้ การรับรู้อุปสรรค 
หมายถึง การคาดการณ์ล่วงหน้าของบุคคลต่อการที่จะไปออก
ก าลังกาย ซึ่งเกี่ยวข้องกับสุขภาพของบุคคลในทางลบ ได้แก่ 
ค่าใช้จ่าย หรือผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติกิจกรรมบางอย่าง 
เช่น  การออกก าลั งกายนั้นขัดกับอาชีพหรือการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน ดังนั้นการรับรู้อุปสรรคเป็นปัจจัยส าคัญต่อ
พฤติกรรมการออกก าลังกาย   
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย   

1. เพื่อศึกษาระดับแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพที่ 
เกี่ยวกับพฤติกรรมการออกก าลังกายของนิสิตมหาวิทยาลัย
บูรพา 

2. เพื่อเปรียบเทียบแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ
เกี่ยวกับพฤติกรรมการออกก าลังกายของนิสิตมหาวิทยาลัย
บูรพาระหว่างเพศชายและเพศหญิง 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 
        ประชากร เป็น นิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา  
        กลุ่มตัวอย่าง นิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตบาง
แสน จ านวน  396  คน ซึ่งก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การวิจัยโดยใช้วิธีการค านวณจากสูตรของ Yamane (1967)   
ที่ค่าความคลาดเคลื่อน 5%  โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลาย
ขั้นตอน (Multistage  Sampling) จากนิสิต  6 คณะ ดั งนี้  
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา  51 คน คณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์และคณะศิลปกรรม 67 คน คณะการจัดการและการ
ท่องเที่ยวจ านวน  231 คน และคณะวิทยาศาสตร์ 21 คน
วิทยาลั ยนานาชาติ  17 คน  คณ ะพาณิ ชยศาสตร์และ
บริหารธุรกิจ 9 คน   
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเองจากการทบทวน
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ตามแนวคิดทฤษฎีแบบแผนความเชื่อ
ด้านสุขภาพของ Baker[1] ประกอบด้วย แบบสอบถามข้อมูล

ส่วนบุคคล และ แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพที่เกี่ยวกับ
พฤติกรรมการออกก าลังกายเป็นแบบสอบถามมาตราส่วน
ประมาณ ค่า 5 ระดับ  ทั้ งหมด 23 ข้อค าถาม แบ่ งออก        
เป็น 5 ด้าน ได้แก่ การรับรู้โอกาสเสี่ยงการเกิดโรคจากการขาด
การออกก าลังกาย จ านวน 5 ข้อ  การรับรู้ความรุนแรงจากการ
ขาดการออกก าลังกาย  จ านวน 5 ข้อ การรับรู้ประโยชน์จาก
การออกก าลังกาย จ านวน 5 ข้อ  การรับรู้อุปสรรคของการ
ออกก าลังกาย จ านวน 3 ข้อ และแรงจูงใจในการออกก าลังกาย
จ านวน 5 ข้อ  ผู้วิจัยน าเครื่องมือไปหาความตรงตามเนื้อหาโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบ และหาค่าความเชื่อมั่นโดยใช้ค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 
0.72  
 
ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 
 ผู้วิจัยติดต่อของความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากคณะที่ต้องการเก็บข้อมูล เพื่อเข้าไปเก็บข้อมูลด้วย
ตนเอง โดยชี้แจงวัตถุประสงค์ของการวิจัยให้กลุ่มตัวอย่าง
รับทราบ และมอบหนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมการวิจัย
โดยได้รับการบอกกล่าวและเต็มใจ (informed consent 
form) แก่กลุ่มตัวอย่างก่อนด าเนินการแจกแบบสอบถาม 
รวบรวมแบบสอบถามที่ได้ ตรวจสอบความถูกต้องและความ
สมบูรณ์ของข้อมูลทุกชุดก่อนน าไปวิเคราะห์ทางสถิติ 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

วิ เคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่  ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบความแตกต่าง
ระหว่างเพศ โดยใช้ independent  t-test ส าหรับการแปลผล
คะแนนเฉลี่ยของแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพทั้ง 5 ด้าน 
ผู้วิจัยการแบ่งตามเกณฑ์ของเบส [4] ได้ 5 ระดับ คือ เห็นด้วย
อย่างยิ่ง  เห็นด้วย  ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

 
ผลการวิจัย 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป จากการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่าง
ทั้งหมดมี 396 คน เพศชาย จ านวน 141 คน (ร้อยละ 35.6) 
เพศหญิง จ านวน 255 คน (ร้อยละ 64.4)  มีอายุ 20 ปี ร้อยละ 
33.8 ก าลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 2 ร้อยละ 35.6 คณะการจัดการ
และการท่องเที่ ยว จ านวน  231 คน (ร้อยละ 58.3) คณะ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ จ านวน 67 คน ( ร้อยละ 16.9) คณะ
วิทยาศาสตร์การกีฬา จ านวน 51 คน (ร้อยละ 12.9) คณะ
วิทยาศาสตร์ จ านวน 21 คน (ร้อยละ 5.3) คณะวิทยาลัย
นานาชาติ จ านวน 17 คน (ร้อยละ 4.3) คณะพาณิชยศาสตร์
และบริหารธุรกิจ จ านวน 9 คน (ร้อยละ 2.3) น้ าหนักเฉลี่ยอยู่
ระหว่าง 50-69 กิโลกรัม (ร้อยละ 60.10) มีส่วนสูงเฉลี่ยอยู่
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ระหว่าง 160-169 เซนติเมตร (ร้อยละ 47.98) ออกก าลังกาย 
3 ครั้งต่อสัปดาห์ (ร้อยละ 77.0) ระยะเวลาในการออกก าลัง

กาย 30-45 นาที (ร้อยละ71.5)  ส่วนใหญ่ไม่มีโรคประจ าตัว 
ร้อยละ 88.4 

 

ตอนที่ 2 แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพที่เกี่ยวกับพฤติกรรมการออกก าลังกาย 
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ด้านการรับรู้โอกาสเสี่ยงการเกิดโรคในการขาดการออกก าลังกายแยกตามเพศ 

ด้านการรับรู้โอกาสเสี่ยงการเกิดโรคจาก 
การขาดการออกก าลังกาย 

เพศชาย เพศหญิง 

 S.D. ระดับ  S.D. ระดับ 
   คนที่ขาดการออกก าลังกายอาจท าให้เกิดโรคอ้วนได้ 4.18 0.78 มาก 4.12 0.86 มาก 
   แม้เคยป่วยเป็นโรคไขมันในเลือดสูงและรักษาจนหายเป็น
ปกติแล้ว แต่ถ้าไม่ออกก าลังกาย มีโอกาสป่วยเป็นโรคได้อีก 

4.04 0.69 มาก 3.91 0.69 มาก 

   คนที่ขาดการออกก าลังกายจะมีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นโรคข้อ
ต่อเสื่อมสภาพมากกว่าคนที่ออกก าลังกาย 

3.95 0.75 มาก 3.85 0.76 มาก 

   คนที่ขาดการออกก าลังกายจะท าให้เป็นโรคความดันโลหิตสูง 3.87 0.72 มาก 3.68 0.78 มาก 
   คนที่ขาดการออกก าลังกายจะท าให้เกิดโรคเกี่ยวกับทางเดิน
หายใจได้ 

3.89 0.75 มาก 3.67 0.82 มาก 

รวม 3.98 0.51 มาก 3.84 0.55 มาก 
 

ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานด้านการรับรู้ความรุนแรงจากการขาดการออกก าลังกายแยกตามเพศ 
ด้านการรับรู้ความรุนแรงจากการขาดการออกก าลังกาย เพศชาย เพศหญิง 

 S.D. ระดับ  S.D. ระดับ 
   วัยรุ่นที่การขาดการออกก าลังกายจะท าให้กระดูก
เปราะบาง 

3.84 0.80 มาก 3.55 0.89 มาก 

   การขาดการออกก าลังกาย เม่ือเจ็บป่วยจะรักษาหายช้า
และเกิดโรคแทรกซ้อนได้ง่าย 

3.94 0.85 มาก 3.87 0.79 มาก 

   คนที่ขาดการออกก าลังกายมักมีปัญหาด้านสภาพจิตใจ
และสังคม เช่น เกิดความเครียดมากกว่าคนที่ออกก าลังกาย 

3.86 0.95 มาก 3.62 0.99 มาก 

   คนที่ขาดการออกก าลังกายท าให้กล้ามเนื้ออ่อนแรงจึง
เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายกว่าปกติ 

4.01 0.75 มาก 3.64 0.90 มาก 

   คนที่ขาดการออกก าลังกายระดับภูมิคุ้มกันจะต่ ากว่าคนที่
ออกก าลังกาย 

4.33 0.66 มากที่สุด 4.16 0.78 มาก 

รวม 3.99 0.53 มาก 3.76 0.61 มาก 
 

ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานด้านการรับรู้ประโยชน์จากการออกก าลังกายแยกตามเพศ 
ด้านการรับรู้ประโยชน์จากการออกก าลังกาย เพศชาย เพศหญิง 

 S.D. ระดับ  S.D. ระดับ 
   การออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอท าให้เกิด
ความมั่นใจในตัวเองมากขึ้น 

4.21 0.86 มากที่สุด 4.06 0.86 มาก 

   การออกก าลังกายช่วยลดไขมันได้ 4.47 0.70 มากที่สุด 4.40 0.63 มากที่สุด 
   การออกก าลังกายท าให้รูปร่างกระชับสัดส่วน 4.50 0.63 มากที่สุด 4.50 0.56 มากที่สุด 
   การออกก าลังกายท าให้มีอายุเฉลี่ยยาวขึ้น
เนื่องจากลดโอกาสตายจากการเป็น โรคหัวใจ 
และโรคเบาหวาน 

4.21 0.68 มากที่สุด 4.17 
 

0.66 มาก 

   การออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ อย่างน้อย
สัปดาห์ละ 3 ครั้ง จะท าให้สุขภาพดี 

4.35 0.63 มากที่สุด 4.33 0.58 มากที่สุด 
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รวม 4.35 0.50 มากที่สุด 4.29 0.47 มากที่สุด 
 
 
ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานด้านการรับรู้อุปสรรคของการออกก าลังกายแยกตามเพศ 

ด้านการรับรู้อุปสรรค 
ของการออกก าลังกาย 

เพศชาย เพศหญิง 

 S.D. ระดับ  S.D. ระดับ 
   การเข้าฟิตเนสต้องเสียค่าสมัครสมาชิกใน
ราคาสูง 

3.98 0.99 มาก 4.00 0.95 มาก 

   การออกก าลังท าให้เหนื่อย 3.96 0.94 มาก 3.96 0.88 มาก 
   ร่างกายไม่พร้อมในการออกก าลังกาย เช่น 
ร่างกายอ่อนเพลียท าให้ออกก าลังกายได้ไม่
เต็มท่ี 

4.04 0.82 มาก 3.96 0.78 มาก 

รวม 3.97 0.65 มาก 3.97 0.64 มาก 
 

ตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานด้านแรงจูงใจในการออกก าลังกายแยกตามเพศ 
ด้านแรงจูงใจ 

ในการออกก าลังกาย 
เพศชาย เพศหญิง 

 S.D. ระดับ  S.D. ระดับ 
   ฉันมีเป้าหมายในการออกก าลังกายที่
ชัดเจน เช่น ลดน้ าหนัก ลดระดับความ
รุนแรงของโรค 

4.17 0.71 มาก 4.15 0.73 มาก 

   ฉันเลือกชนิดการออกก าลังกายตามที่ชอบ
ได้ 

4.45 0.61 มากที่สุด 4.37 0.63 มากที่สุด 

   การไปออกก าลังกายท าใหฉ้ันได้พบเพื่อน
ใหม่และท าให้สนุกสนาน 

4.30 0.68 มากที่สุด 4.09 0.76 มาก 

   ฉันนึกถึงประโยชน์ที่ได้จากการออกก าลัง
กาย 

4.37 0.67 มากที่สุด 4.36 0.60 มากที่สุด 

   การออกก าลังกายท าให้รูปร่างของฉันดี
ข้ึน 

4.40 0.72 มากที่สุด 4.51 0.60 มากที่สุด 

รวม 4.33 0.50 มากที่สุด 4.29 0.48 มากที่สุด 
 
ตารางที่ 6 แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพเกี่ยวกับพฤติกรรมการออกก าลังกายของนิสิตเพศชายและเพศหญิง 

ความเชื่อด้านสุขภาพเกี่ยวกับพฤติกรรม 
การออกก าลังกาย 

เพศชาย เพศหญิง 

 S.D. ระดับ  S.D. ระดับ 
   การรับรู้โอกาสเสี่ยงการเกิดโรคในการขาดการออก
ก าลังกาย 

3.98 0.51 มาก 3.84 0.55 มาก 

   การรับรู้ความรุนแรงจากการขาดการออกก าลังกาย 3.99 0.53 มาก 3.76 0.61 มาก 
   การรับรู้ประโยชน์จากการออกก าลังกาย 4.35 0.50 มากที่สุด 4.29 0.47 มากที่สุด 
   การรับรู้อุปสรรคของการออกก าลังกาย 3.97 0.65 มาก 3.97 0.64 มาก 
   แรงจูงใจในการออกก าลังกาย 4.33 0.50 มากที่สุด 4.29 0.48 มากที่สุด 
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ตารางที่ 7 การเปรียบเทียบแบบแผนความความเชื่อด้านสุขภาพเกี่ยวกับพฤติกรรมการออกก าลังกายระหว่างเพศชายและเพศหญิง  

ความเชื่อด้านสุขภาพเกี่ยวกับพฤติกรรมการออกก าลังกาย t p 

การรับรู้โอกาสเสี่ยงการเกิดโรคในการขาดการออกก าลังกาย 2.53* .01 

การรับรู้ความรุนแรงจากการขาดการออกก าลังกาย 3.67* .00 

การรับรู้ประโยชน์จากการออกก าลังกาย 1.16 .24 

การรับรู้อุปสรรคของการออกก าลังกาย -.02 .99 

แรงจูงใจในการออกก าลังกาย .84 .40 

รวม 2.29* .02 

*นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

จากตารางที่ 7 พบว่า โดยภาพรวมนิสิตเพศชายและ
เพศหญิงมีความเชื่อด้านสุขภาพแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 (t = 2.29, p = .02) และแบ่งออกเป็นแต่
ละด้าน ได้แก่ ด้านการรับรู้โอกาสเสี่ยงการเกิดโรคในการขาด
การออกก าลังกาย(t = 2.53 ,p = .01) และด้านการรับรู้ความ
รุนแรงจากการขาดการออกก าลังกาย(t = 3.67, p = .00 ) 
ส่วนด้านการรับรู้ประโยชน์จากการออกก าลังกาย(t=1.16, p 
= .24 ) ด้านการรับรู้อุปสรรคของการออกก าลังกาย(t= -.02, 
p = .99 ) และแรงจู งใจในการออกก าลั งกาย(t= .84 , p 
= .40 ) นิสิตเพศชายและเพศหญิงมีความเชื่อไมแ่ตกต่างกัน 
 
อภิปรายผล 

1. การรับรู้โอกาสเสี่ยงการเกิดโรคในการขาดการออก
ก าลังกาย นิสิตเพศชายและเพศหญิงมีระดับมาก เพราะการ
รับรู้จากความเชื่อของบุคคลมีผลโดยตรงต่อการปฏิบัติตาม
ค าแนะน าด้านสุขภาพทั้งในภาวะปกติและภาวะเจ็บป่วย การ
รับรู้โอกาสเสี่ยงการเกิดโรคในการขาดการออกก าลังกายว่าจะ
ส่งผลให้เกิดโรคต่าง ๆ เช่น โรคเบาหวาน ไขมันในเลือดสูง ตับ
แข็ง ดังนั้นจึงริเริ่มการออกก าลังกายเพื่อหลีกเลี่ยงต่อการเป็น
โรคด้วยการปฏิบัติตามค าแนะน า การป้องกันและรักษาสุขภาพ 
โดยการออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ และจากการศึกษา
ความสัมพันธ์ของความเชื่ออ านาจภายใน-ภายนอกตนและ
ความเชื่อด้านสุขภาพกับการดูแลตนเองของผู้ป่วยวัยรุ่น พบว่า
การรับรู้โอกาสเสี่ยงของภาวะแทรกซ้อนมีความสัมพันธ์
ทางบวกกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยวัยรุ่น[5] 

2. การรับรู้ความรุนแรงจากการขาดการออกก าลังกาย 
นิสิตเพศชายและเพศหญิงมีระดับมาก เพราะการประเมินความ
รุนแรงนั้นอาศัยระดับต่างๆ ของการกระตุ้นเร้าของบุคคล
เกี่ยวกับการเจ็บป่วย ซึ่งอาจจะมองความรุนแรงของการ
เจ็บป่วยนั้ นท าให้ เกิดความพิการหรือตายได้หรืออาจมี

ผลกระทบต่อหน้าที่การงาน เม่ือบุคคลเกิดการรับรู้ความรุนแรง
ของการขาดการออกก าลังกายแล้วจะมีผลท าให้บุคคลปฏิบัติ
ตามค าแนะน าเพื่อการป้องมิให้เกิดขึ้นซ้ าอีกซึ่งผลที่ได้นั้น
สอดคล้องกับผลการศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
การป้องกันภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วยโรคมะเร็งท่อทางเดินน้ าดี
ที่ได้รับการใส่ท่อระบายทางเดินน้ าดี พบว่า การรับรู้ถึงความ
รุนแรงของโรคมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการป้องกัน
ภาวะแทรกซ้อนของกลุ่มตัวอย่าง[6] 

3. การรับรู้ประโยชน์จากการออกก าลังกาย นิสิตเพศ
ชายและเพศหญิงอยู่ในระดับมากที่สุด เพราะ การที่บุคคล
แสวงหาวิธีการออกก าลังกาย เพื่อให้ร่างกายมีความแข็งแรง 
สร้างภูมิต้านทานโรค ป้องกันไม่ให้เกิดโรคโดยการปฏิบัตินั้น
ต้องมีความเชื่อว่าเป็นการกระท าที่ดีมีประโยชน์และเหมาะสมที่
จะท าให้หายหรือไม่เป็นโรคนั้นๆ ดังนั้นการตัดสินใจที่จะปฏิบัติ
ตามค าแนะน าก็ขึ้นอยู่กับการเปรียบเทียบถึงข้อดีและข้อเสีย
ของพฤติกรรมนั้นโดยเลือกปฏิบัติในสิ่งที่ก่อให้เกิดผลดีมากกว่า
ผลเสียซึ่งผลที่ได้นั้นสอดคล้องกับการศึกษาความสัมพันธ์ของ
ความเชื่ออ านาจภายใน-ภายนอกตนและความเชื่อด้านสุขภาพ
กับการดูแลตนเองของผู้ป่วยวัยรุ่น พบว่าการรับรู้ประโยชน์ของ
การรักษามีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการดูแลตนเอง
ของผู้ป่วยวัยรุ่น[5] 

4. การรับรู้อุปสรรคของการออกก าลังกาย ของนิสิต
เพศชายและเพศหญิง อยู่ในระดับมากเพราะ การรับรู้อุปสรรค
เป็นสิ่งขัดขวางต่อการปฏิบัติพฤติกรรม อาจเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริง 
หรือเป็นสิ่งที่คาดคะเนก็ได้ ซึ่งจะมีผลต่อความตั้งใจในการที่จะ
ปฏิบัติพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับสุขภาพของบุคคลในทางลบอาจ
ได้แก่ ค่าใช้จ่าย หรือผลที่ เกิดขึ้นจากการปฏิบัติกิจกรรม
บางอย่างซึ่งผลที่ได้นั้น การรับรู้อุปสรรคของการออกก าลังกาย
มีความสัมพันธ์ทางลบกับพฤติกรรมการออกก าลังกายของนิสิต
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ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 [7] 

5. แรงจูงใจในการออกก าลังกาย ของนิสิตเพศชายและ
หญิงอยู่ในระดับมากที่สุด เพราะสภาพอารมณ์ของบุคคลที่
เกิดขึ้นจากการถูกกระตุ้นด้วยสิ่งเร้าต่างๆบุคคลนั้นจะมีความ
สนใจต่อสุขภาพของตน จึงมีความตั้งใจที่จะออกก าลังกาย
สอดคล้องกับผลการศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
การป้องกันภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วยโรคมะเร็งท่อทางเดินน้ าดี
ที่ได้รับการใส่ท่อระบายทางเดินน้ าดี พบว่า แรงจูงใจด้าน
สุขภาพมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการป้องกัน
ภาวะแทรกซ้อนของกลุ่มตัวอย่าง[6] 

6. เปรียบเทียบความแตกต่างแบบแผนความเชื่อด้าน
สุขภาพเกี่ยวกับพฤติกรรมการออกก าลังกายระหว่างเพศหญิง
และเพศชาย พบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 เพราะนิสิตเพศชายมีการออกก าลังกายมากกว่านิสิต
เพศหญิงเนื่องจากนิสิตชายชอบเล่นกีฬามากกว่า และมักหา
กิจกรรมท าอยู่เสมอเมื่อเวลาว่าง ซึ่งผลที่ได้นั้นสอดคล้องกับผล
การศึกษาการสนับสนุนทางสังคมและความเชื่อด้านสุขภาพกับ
พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงชนิด
ไม่ทราบสาเหตุที่มารับบริการของโรงพยาบาลพรหมพิราม 
จังหวัดพิษณุโลก พบว่าผู้ป่วยเพศชายและเพศหญิงมีพฤติกรรม
การดูแลตนเองแตกต่างกัน[8] 
 
สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

จากผลการวิจัยจะพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีแบบแผนความ
เชื่อด้านสุขภาพเกี่ยวกับพฤติกรรมการออกก าลังกายอยู่ใน
ระดับมากและมากที่สุด ดังนั้นเมื่อมีการรับรู้โอกาสเสี่ยงการ
เกิดโรคจากการขาดการออกก าลังกาย การรับรู้อุปสรรคของ
การออกก าลังกาย แรงจูงใจในการออกก าลังกาย และเมื่อ
เปรียบเทียบระหว่างเพศแล้วพบว่ามีความแตกต่างกันและเพศ
ชายมีการรับรู้แบบแผนความเชื่ อด้ านสุขภาพเกี่ ยวกับ
พฤติกรรมการออกก าลังกายมากกว่าเพศหญิง ดังนั้นสิ่งที่ควร
สร้างให้เกิดแก่กลุ่มตัวอย่างต่อไปคือการตัดสินใจเข้าร่วมในการ
ออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้เกิดผลดีต่อสุขภาพและลด
ภาวะน้ าหนักเกินของร่างกาย ผู้ที่เกี่ยวข้องจึงควรตระหนักใน
เรื่องการส่งเสริมการออกก าลังกายทั้งในเรื่ องของความรู้
เกี่ยวกับการเล่นกีฬาชนิดต่างๆ การเข้าถึงสถานที่ออกก าลัง
กายได้อย่างง่ายและปลอดภัย สามารถเล่นได้อย่างเท่าเทียม
และสนุกสนาน  
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บทคัดย่อ  

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อมูลการใช้ยาต ารับสมุนไพรพื้นบ้านที่ใช้ในการใช้รักษา  
โรคผิวหนัง ของหมอวิรัตน์ กาลภูมิ ต าบลแสงภา อ าเภอนาแห้ว จังหวัดเลย เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก การสังเกต
แบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วมในการศึกษารูปแบบและวิธีการใช้ยาต ารับสมุนไพรในการรักษาโรคผิวหนังของหมอวิรัตน์ กาลภูมิ 
ผลการศึกษาพบว่ายาต ารับสมุนไพรที่ใช้ในการรักษาโรคผิวหนังมีจ านวน 4 ต ารับ รักษาโรคผิวหนังประเภท กลากเกลื้อน เชื้อราที่
เท้า เรื้อน เริม และงูสวัด สมุนไพรที่ใช้ในการรักษาโรค ได้แก่ ใบชุมเห็ดเทศ กระเทียม ผักเสี้ยนผี พญาปล้องทอง (เสลดพังพอน 
ตัวเมีย) ขมิ้นอ้อย ใบเตย ใบเลี่ยน ตรีชวา และเครือม่วงชุม ซึ่งเป็นสมุนไพรที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น รูปแบบใช้สมุนไพรในการรักษา
คือ โขลกใบสมุนไพรสดให้ละเอียด พอกหรือทาบริเวณที่เป็นโรคผิวหนัง ขั้นตอนการรักษา สังเกต สอบถาม และวินิจฉัยอาการ    
ผู้ที่ป่วย ในการรักษาจะใช้ยาต ารับสมุนไพรที่โขลกละเอียดมาพอกหรือทาบริเวณที่เป็นโรคผิวหนังวันละ 2 ครั้ง จนกว่าจะหาย   
ผลการศึกษาครั้งนี้ท าให้เห็นประโยชน์ของการรวบรวมองค์ความรู้ของหมอพื้นบ้านเพื่อน าไปต่อยอดและน าไปพัฒนาให้ครบวงจร
ทั้งทางด้านสารส าคัญและการน ามาใช้กับผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพ 
ค ำหลัก: ภูมิปัญญาพื้นบ้าน, ยาต ารับ, โรคผิวหนัง, หมอวิรัตน์ กาลภูมิ 
  
Abstract 
  The objective of this qualitative study was to study the data of herbal medicine recipes for          
skin diseases treatment of Mr.Wirat Kalphoom in Sangha Subdistrict, Na Haeo District, Loei Province. The      
in-depth interviews as well as participatory and non-participatory observation were used for data collected. 
The results of this study was found pattern and method for 4 herbal medicine recipes of dermatophytosis, 
tinea Versicolor, tinea pedis, leprosy, herpes simplex and herpes zoster treatment. Mr.Wirat Kalphoom 
commonly uses 9 herbs used to treat skin disease such as Senna alata (L.) Roxb., Allium sativum L., Cleome 
viscosa Linn., Clinacanthus nutans (Burm.f.) Lindau, Curcuma zedoaria (Christm.) Roscoe, Pandanus 
amaryllifolius Roxb., Melia azedarach L., Clerodendrum serratum (L.) Moon var. wallichii C.B.Clarke and 
Congea tomentosa Roxb., that can easily be found in the community. Process treatment used observation, 
interview and diagnosis. Crush the fresh herbs until thoroughly mixed and applied or masked the skin 2 times 
a day until it disappeared. This study showed the benefit of collecting indigenous knowledge which could 
lead to further studies on the active constituents of medicinal plants, preclinical and clinical studies to 
develop herbal medicine that can be used more efficiently in patients. 
Keywords: Indigenous Knowledge, Herbal medicine recipe, Skin disease, Mr.Wirat Kalphoom 
 
1. บทน า 

ภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้านนับเป็นภูมิปัญญาอัน  
ล้ าค่าของท้องถิ่นในด้านการดูแลสุขภาพของคนในชุมชนแบบ

พื้นบ้านที่สืบทอดต่อกันมาจากภูมิปัญญาของบรรพบุรุษตั้งแต่
สมัยโบราณ มีลักษณะเป็นองค์ความรู้  ทักษะต่างๆ และ
ประสบการณ์ของมนุษย์ โดยผ่านการลองผิดลองถูก อิงกับ
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บริบทของสังคมวัฒนธรรมสั่งสมมา ท าให้ที่มีความหลากหลาย
และเป็นเอกลักษณ์ในการดูแลสุขภาพด้วยตนเองของแต่ละ
ท้องถิ่นที่ควรอนุรักษ์และส่งเสริมให้เป็นมรดกเพื่อสืบทอดองค์
ความรู้ไปยังรุ่นลูกหลานต่อไป[1]  ปัจจุบันประชากรโลกหันมา
ดูแลรักษาสุขภาพด้วยสมุนไพรเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากยา     
แผนปัจจุบันไม่สามารถรักษาโรคภัยไข้เจ็บบางชนิดให้หายขาด
ได้ ยาสมุนไพรมีความปลอดภัยจากสารเคมีเกิดผลข้างเคียงและ
มีพิษต่อร่างกายน้อยกว่ายาแผนปัจจุบันที่ผลิตจากสารเคมี
สังเคราะห์ องค์การอนามัยโลกได้บรรจุสมุนไพรในรูปแบบของ
ยาแผนปัจจุบันในการรักษาโรค [2] จากการประชุมองค์การ
อนามัยโลกด้านการแพทย์ดั้ งเดิม ณ กรุงปักกิ่ง  ประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน ในการประชุมบูรณาการการแพทย์ 
ดั้งเดิมและการแพทย์ทางเลือกสู่ระบบสุขภาพ ได้มีการส่งเสริม
องค์ความรู้การแพทย์ดั้งเดิมในการรักษา  และการปฏิบัติ    
การจัดท ามาตรฐาน พัฒนาการแพทย์ดั้งเดิมไปบนพื้นฐาน  
การวิจัยและนวัตกรรม การบูรณาการให้เป็นส่วนหนึ่งของ
ระบบสุขภาพ สอบคุณสมบัติผู้ประกอบโรคศิลปะแผนดั้งเดิม 
และฝึกอบรมการสื่อสารระหว่างการบริการแพทย์แผนปัจจุบัน
และแพทย์ดั้งเดิม[3] ประเทศไทยได้ส่งเสริมการการใช้สมุนไพร
ในงานสาธารณสุขมูลฐาน เวชภัณฑ์ อุตสาหกรรม การส่งออก 
มีการน าสมุนไพรมาใช้ในการดูแลสุขภาพทั้งในด้านอาหาร    
ยารักษาโรค ผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมจากสมุนไพร[4] และผลักดัน
ให้ ป ระ เทศ ไทย เป็ นศู น ย์ กลางสุ ขภ าพ นานาชาติ ด้ าน     
สมุนไพรไทยในกลุ่มประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
อาเซียน[5]    

โรคผิวหนัง (Skin Disease) หมายถึง โรคที่ท าให้
ลักษณะของผิวหนังมีผื่น ตุ่ม วงด่างขาว หรือเป็นก้อนขึ้นตาม
ร่างกาย สามารถมองเห็นได้ชัดเจน อาจมีอาการปวดหรือคัน
ร่วมด้วย สาเหตุมาจากหลายปัจจัยด้วยกัน เช่น การติดเชื้อ 
การใช้ยา ปรสิต หรือเกี่ยวข้องกับภูมิแพ้ เป็นต้น โดยส่วนใหญ่
มักพบเกิดขึ้นทั้งในส่วนของหนังก าพร้า (Epidermis) และ  
หนังแท้ (Dermis) โดยพบว่ามีผู้มารักษาโรคผิวหนังที่เปน็ผู้ป่วย
นอกร้อยละ 10 ของภาระงานของผู้ปฏิบัติงาน โรคผิวหนังที่
รุนแรงเมื่อลุกลามเข้าสู่ชั้นเนื้อเยื่อผิวหนังจะก่อให้เกิดการ
สูญเสียการท างานของอวัยวะของโรค ส่งผลต่อสภาวะจิตใจท า
ให้ผู้ป่วยขาดความมั่นใจ วิตกกังวลเมื่อต้องเข้าสังคม ท าให้เกิด
การลดลงของคุณภาพชีวิตตามมา[6] 

ด้วยเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงสนใจท าการศึกษา     
ภู มิปัญญาของหมอพื้ นบ้ านในการน าสมุน ไพรมาใช้ ใน        
การส่งเสริมสุขภาพและรักษาโรคผิวหนังให้แก่ชุมชน ซึ่งสนใจ
ท าการศึกษากรณีของ หมอวิรัตน์  กาลภูมิ ซึ่งเป็นหมอพื้นบ้าน
ที่ ต า บ ล แ ส งภ า  อ า เภ อ น าแ ห้ ว  จั ง ห วั ด เล ย  เป็ น ผู้                 
มีความเชี่ยวชาญด้านการใช้ยาต ารับสมุนไพรที่ใช้ในการรักษา

โรคผิวหนัง เช่น กลากเกลื้อน เชื้อราที่เท้า เรื้อน เริม และงูสวัด 
เป็นระยะเวลา 24 ปี และเพื่อเป็นการอนุรักษ์องค์ความรู้และ
ภูมิปัญญาพื้นบ้านของยาต ารับสมุนไพรที่ ใช้ในการรักษา       
โรคผิวหนังให้คงอยู่อย่างยั่งยืนให้กับคนรุ่นหลังได้น ามาใช้ใน
การดูแลสุขภาพต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ 
         2.1 เพื่อศึกษาข้อมูลทั่วไปของยาต ารับสมุนไพรพื้นบ้าน
ที่ใช้ในการใช้รักษาโรคผิวหนัง ของหมอวิรัตน์ กาลภูมิ ต าบล
แสงภา อ าเภอนาแห้ว จังหวัดเลย 
 2.2 เพื่อศึกษารูปแบบและวิธีการใช้ยาต ารับสมุนไพร
พื้นบ้านที่ใช้ในการใช้รักษาโรคผิวหนัง ของหมอวิรัตน์ กาลภูมิ 
ต าบลแสงภา อ าเภอนาแห้ว จังหวัดเลย 
 
3. วิธีการด าเนินการวิจัย 
         การวิจั ยนี้ เป็ นการวิจั ย เชิ งคุณ ภาพ  (Qualitative 
Research) เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก  
 
 3.1 ขอบเขตของการศึกษา 
 เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะลึกโดยเก็บข้อมูลจาก
หมอพื้นบ้าน คือ หมอวิรัตน์  กาลภูมิ  หมอพื้นบ้านรักษา     
โรคผิวหนังเป็นระยะเวลา 24 ปี  เป็นผู้น าชุมชนด้านการ 
ส่งเสริมสุขภาพโรคผิวหนังที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากส านักงาน
สาธารณสุข จังหวัดเลย ในปี 2552 และได้รับใบอนุญาต
ประกอบโรคศิลปะจากกองประกอบโรคศิลปะกระทรวง
สาธารณสุข สาขาการแพทย์แผนไทย ด้านเภสัชกรรมไทย   
บภ. 19719  ในปี 2547 พื้นที่ในการศึกษาคือ บ้านแสงภา หมู่
ที่  1 ต าบลแสงภา อ าเภอนาแห้ว จังหวัดเลย  ด าเนินการ
ศึกษาวิจัยระหว่างเดือน สิงหาคม 2558– มิถุนายน 2559 

3.2 เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยครั้ง มีดังนี้ 
 แบบสัมภาษณ์มีเค้าโครงแบบไม่มีส่วนร่วม ซึ่งผู้วิจัย

สร้างขึ้นโดยการปรับประยุกต์ให้สอดคล้องกับงานวิจัย 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก

รายบุคคล (In-depth interview) การสัมภาษณ์แบ่งออกเป็น 
ดังนี้ 

  ขั้นตอนที่ 1 แบบการสัมภาษณ์ ข้อมูลทั่ วไปของ    
หมอสมุนไพรพื้นบ้าน หมอวิรัตน์ กาลภูมิ        

  ขั้นตอนที่2 แบบการสัมภาษณ์ข้อมูลทั่วไปและการใช้
ต ารับยาสมุนไพรที่หมอพื้นบ้านใช้ในการรักษาโรคผิวหนัง  
 ขั้นตอนที่3 แบบการสัมภาษณ์ ข้อมูลของคนไข้     
โรคผิวหนังที่มารับการรักษา จ านวน 20 คน เป็นคนไข้ในเขต 
ต าบลแสงภา อ าเภอนาแห้ว จังหวัดเลย ข้อมูลที่สอบถาม
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ประกอบ ไปด้ วย  ข้ อมู ลส่ วนตั ว  อาการส าคัญ  ประวัติ         
การเจ็บป่วยในปัจจุบัน ประวัติการเจ็บป่วยในอดีต ประวัติ
ครอบครัว 

3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก 

กล้องถ่ายภาพ การจดบันทึก การสนทนา และการสังเกต 
3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา (Content Analysis) 

เพื่อสรุปประเด็นและเก็บรวบรวมข้อมูลมาน าเสนอในรูปแบบ
ความเรียง 

 
 
 

4. ผลการวิจัย 
ส่วนที่ 1 ประวัตหิมอพื้นบ้าน 
หมอพื้นบ้านมีชื่อจริงว่า นายวิรัตน์  กาลภูมิ เกิดเมื่อ

วันที่  31 มีนาคม 2506 ปัจจุบันมีอายุ 55 ปี ที่อยู่ปัจจุบัน 
บ้านเลขที่ 10 หมู่ที่ 3 ต าบลแสงภา อ าเภอนาแห้ว จังหวัดเลย 
เป็นบุตรของนายอุดม กาลภูมิ และนางสวัส กาลภูมิ สมรสกับ
นางมนภา กาลภูมิ มีบุตรสาวทั้งหมด 3 คน 
  ประกอบอาชีพเกษตรกรเป็นหลักร่วมกับท าหน้าที่
เป็นผู้น าชุมชน คือเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 ต าบลแสงภา  อ าเภอ
นาแห้ว จังหวัดเลย และเป็นหมอพื้นบ้านประจ าหมู่บ้าน 

 โรคที่หมอวิรัตน์  กาลภูมิ มีความเชี่ยวชาญในการ
รักษา คือ โรคผิวหนัง เช่น กลากเกลื้อน เชื้อราที่เท้า เรื้อน เริม 
และงูสวัด  
ส่วนที่  2 แหล่งที่มาขององค์ความรู้และการสืบทอดภูมิ
ปัญญาหมอพื้นบ้าน 

หมอวิรัตน์ กาลภูมิ ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้
ด้านสมุนไพร การเก็บเกี่ยวสมุนไพร การรักษาโรคด้วยสมุนไพร 
ต ารับยาสมุนไพร การปรุงยา และการฝนยา จากบิดา ผู้รู้ 
พระสงฆ์ และผู้ใกล้ชิด ในปี พ.ศ. 2547 หมอวิรัตน์ กาลภูมิ   
ได้มอบตัวเป็นศิษย์ หลักสูตรการแพทย์แผนไทย สาขาเภสัช
กรรมแผนไทย รุ่นที่ 1 ของศูนย์ศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ
แพทย์แผนไทย จังหวัดเลย และได้ศึกษาด้านเวชกรรมไทย  
แผนโบราณในระบบมอบตัวศิษย์หลักสูตรการแพทย์แผนไทย 
สาขาเวชกรรมแผนไทย รุ่นที่  1 ที่ศูนย์ศึกษาและส่งเสริม
สุขภาพแพทย์แผนไทยจังหวัดเลย ในปี พ.ศ.2557 สอบผ่าน           
ใบประกอบโรคศิลปะหลักสูตรการแพทย์แผนไทย สาขาเภสัช
กรรมไทย เลขที่ บภ. 19719 กระทรวงสาธารณสุข  
ส่วนที่ 3 ยาต ารับสมุนไพร 4 ต ารับ ที่ใช้ในการรักษาโรค
ผิวหนัง 

ต ารับที ่1 ยาต ารับรักษาโรคกลากเกลื้อน 

สมุนไพรที่ใช้     
ชุมเห็ดเทศ   1  ส่วน 
กระเทียม   1  ส่วน  
ผักเสี้ยนผี    1  ส่วน 
เสลดพังพอนตัวเมีย  1  ส่วน 
น้ าปูนใส    3  ช้อนโต๊ะ 

วิธีท า    
1. โขลกสมุนไพรให้ละเอียด 
2. น าน้ าปูนใส 2 ช้อนโต๊ะ ผสมกับสมุนไพรที่โขลก

ละเอียด 
3. หมักท้ิงไว้ 10 นาที 
4. น ามาพอกบริเวณที่เป็นกลากเกลื้อน 

วิธีการใช้   พอกบริเวณที่ เป็นกลากเกลื้อน วันละ 2 ครั้ง      
เช้า–เย็น จนกว่าจะหาย หรือตามการวินิจฉัยของหมอพื้นบ้าน 
 

ต ารับที่ 2 ยาต ารับรักษาโรคเชื้อราที่เท้า 
สมุนไพรที่ใช้ 
 เครือม่วงชุม  1 ส่วน 
 ขมิ้นอ้อย   1 ส่วน 
 เสลดพังพอนตัวเมีย  1 ส่วน 
 ชุมเห็ดเทศ  1 ส่วน 
 เตยหอม   1 ส่วน 
 น้ ากะทิ   1 กิโลกรัม 
วิธีท า 

1. หั่นขมิ้นอ้อยสดเป็นชิ้นบางๆ 
2. เทน้ ามันปาล์มลงกระทะ ยกตั้งไฟ เมื่อน้ ามันร้อน

ปานกลางน าขมิ้นอ้อยลงทอดในน้ ามัน น าเครือเครือม่วงชุม 
เสลดพังพอน ชุมเห็ดเทศ ลงทอดจนกรอบ  

3. ใส่น้ ากะทิและใบเตยเคี่ยวในไฟปานกลาง เคี่ยว
นานประมาณ 30 นาที 

4. กรองด้วยผ้าขาวบาง 
5. ต้ังทิ้งไว้จนน้ ามันอุ่นจึงเทน้ ามันลงบรรจุขวดและ

ปิดผาให้แน่น 
วิธีการใช้  ทาเท้าบริเวณที่เป็นเชื้อรา วันละ 2 ครั้ง เช้า–เย็น 
จนกว่าจะหาย หรือตามการวินิจฉัยของหมอพื้นบ้าน 
  

ต ารับที่ 3 ยาต ารับรักษาโรคเรื้อน 
สมุนไพรที่ใช้ 
 ใบเลี่ยน   1 ส่วน 

ชุมเห็ดเทศ  1 ส่วน 
 ยาฉุน ( ยาสูบ )  1/2 ส่วน 
 ดินประสิว  1/2 ส่วน 
วิธีท า 
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1. น าใบเลี่ยม ใบเทียน กระเทียม โขลกเข้าด้วยกันให้
ละเอียด 

2. ใสย่าฉุนและดินประสิวลงไปโขลกให้เข้ากัน 
วิธีการใช้  พอกผิวหนังบริเวณที่เป็นโรคเรื้อน วันละ 2 ครั้ง 
เช้า–เย็น จนกว่าจะหาย หรือตามการวินิจฉัยของหมอพื้นบ้าน 
 

ต ารับที่ 4 ยาต ารับรักษาโรคเริมและงูสวัด 
สมุนไพรที่ใช้ 
 ตรีชวา   1 ส่วน 
 เสลดพังพอนตัวเมีย  1 ส่วน 
 เหล้าขาว   3 ช้อนโต๊ะ  
วิธีท า 

1. โขลกสมุนไพรเข้าด้วยกันให้ละเอียด 
2. ผสมเหล้าขาวเข้ากับสมุนไพรที่ โขลกละเอียด

วิธีการใช้  ทาผิวหนังบริเวณที่เป็นเริมหรืองูสวัด วันละ 2 ครั้ง 
เช้า–เย็น จนกว่าจะหาย หรือตามการวินิจฉัยของหมอพื้นบ้าน 
 
4. อภิปรายผล 
 จากการศึกษาต ารับยาสมุนไพรที่หมอพื้นบ้านใช้ใน
การส่งเสริมสุขภาพด้านโรคผิวหนัง กรณีศึกษา หมอวิรัตน์  
กาลภูมิ  ได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านภูมิปัญญาหมอพื้นบ้าน
จากบิดาตั้งแต่เด็ก มีความคิดริเริ่มอยากจะศึกษาความรู้ อยู่
เสมอ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ โอภาส ชามะรัตน์ ที่ได้
ศึกษาภูมิปัญญาหมอพื้นบ้านกับการใช้สมุนไพรบ าบัดรักษา
ความเจ็บป่วยกรณีศึกษา นายแวว วงศ์ค าโสม บ้านโคนผง 
ต าบลสานตม อ าเภอภูเรือ จังหวัดเลย ที่ได้รับการถ่ายทอดภูมิ
ปัญญาจากบรรพบุรุษ โดยการน ายาสมุนไพรมาใช้ในการรักษา
โรคผิวหนัง[7] และสอดคล้องกับการศึกษาของ ภัทรธิรา ผลงาม 
ที่ได้ท าการศึกษาการพัฒนาต ารับยาสมุนไพรพื้นบ้านเพื่อการ
รักษาโรคในชุมชน ด้านโรคระบบผิวหนัง มีจ านวน 35 ต ารับ [8]  
 
5. ข้อสรุป 

การศึกษาสมุนไพรที่หมอพื้นบ้านใช้ในการส่งเสริม
สุขภาพด้านโรคผิวหนั ง กรณีศึกษา หมอวิรัตน์  กาลภูมิ         
มีบทบาทในด้านการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนในชุมชน 
โดยเน้นให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองทางด้านการดูแลรักษา
และสร้างเสริมสุขภาพจากการใช้สมุนไพรอันมีอยู่อย่าง
หลากหลายในท้องถิ่นของตนเอง เช่น ใบชุมเห็ดเทศ กระเทียม 
ผักเสี้ยนผี เสลดพังพอนตัวเมีย ขมิ้นอ้อย ใบเตย ใบเลี่ยน     
ตรีชวา และเครือม่วงชุม  การศึกษาครั้งนี้ท าให้เห็นประโยชน์
ในการน าสมุนไพรมาใช้ในการรักษาและส่งเสริมสุขภาพของ
หมอพื้นบ้านในชุมชน ซึ่งเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนอกเหนือจาก
การรักษาด้วยการแพทย์แผนปัจจุบัน เพื่อให้ต ารับยาเป็นที่

ยอมรับมากขึ้นควรน าต่อยอดโดยการน าไปพัฒนาศึกษา
สารส าคัญและทางคลีนิคต่อไป 
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การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชากายวิภาคศาสตร์และสรรีวิทยา2 เรื่องระบบสบืพันธุ ์
ผ่านระบบการเรียนออนไลน ์

A Study of Learning Achievement in Anatomy and Physiology2 on Reproductive System 
through Online Learning Lesson                                    
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บทคัดย่อ  
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาก่อนเรียนและหลังเรียนบทเรียน

ออนไลน์ในรายวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา2 หัวข้อเรื่อง ระบบสืบพันธุ์  2) เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มี
ต่อการใช้บทเรียนออนไลน์ในรายวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา2 หัวข้อเรื่อง ระบบสืบพันธุ์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้
เป็นนักศึกษาสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร 
จ านวน 89 คน ใช้วิธีเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เครื่องมือที่ใช้
ในเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้  คือ 1) บทเรียนออนไลน์รายวิชากายวิภาคศาสตร์และสรี รวิทยา2 หัวข้อเรื่อง ระบบสืบพันธุ์             
2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3) แบบสอบถามความพึงพอใจการใช้บทเรียนออนไลน์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนบทเรียน
ออนไลน์ในรายวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา2 หัวข้อเรื่อง ระบบสืบพันธุ์ สูงกว่าคะแนนก่อนเรียน ซึ่งมีความแตกต่างอย่าง  
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 2) ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนบทเรียนออนไลน์ในรายวิชากายวิภาคศาสตร์
และสรีรวิทยา2 หัวข้อเรื่อง ระบบสืบพันธุ์ โดยรวมอยูใ่นระดับมาก ( X = 3.63, S.D. = 0.78) 
ค ำหลัก: บทเรียนออนไลน์, กายวิภาคศาสตร์, ระบบสืบพันธุ์, นักศึกษาการแพทย์แผนไทย 
 
Abstract 
 The objectives of this research were 1) to compare the students’ learning achievement in anatomy 
and physiology2 on reproductive system before and after learning through the online learning lesson;       
and 2) to investigate Student’s Satisfaction towards the online learning lesson in anatomy and physiology2        
on reproductive system. The target group of this research was the sample 89 undergraduate student of      
the first year Thai traditional students at Rajamangala University of Technology Isan Sakonnakhon Campus     
in the second semester of academic year 2016. This qualitative research was one group pretest–posttest 
design. The research instruments comprised 1) online learning lesson in anatomy and physiology2 on 
reproductive system; 2) a learning achievement test for pre-testing and post-testing; and 3) questionnaire to 
assess the students’ satisfaction. Statistics employed for data analysis were the percentage (%), mean ( X ), 
standard deviation (S.D.), and T-test. Research findings revealed that 1) the post-test mean scores online 
learning lesson achievement of students in anatomy and physiology2 on reproductive system was higher than 
the pre-test with a statistically significant difference at .05 level; and 2) the evaluation of the students’ 
satisfaction was at high level of online learning lesson in anatomy and physiology2 on reproductive system 
( X  = 3.63, S.D. = 0.78).  
Keywords: Online learning lesson, Anatomy, Reproductive system, Thai traditional medicine student 
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1. บทน า 
 ปัจจุบั นสมาร์ท โฟนเข้ามามีบทบาทต่อการใช้
ชีวิตประจ าวันของคนทุกเพศทุกวัยเพิ่มมากขึ้นรวมถึงในกลุ่ม
ของนักศึกษาเนื่องจากสามารถพกพาสะดวก ใช้ในการสื่อสาร 
สืบค้นข้อมูล ท าการบ้านหรือรายงาน และติดตามข่าวสาร[1] 
การน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้ามามีบทบาท  
ในกระบวนการเรียนการสอนในรูปแบบของบทเรียนออนไลน์ 
เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนแก่ผู้เรียนให้มีความ
หลากหลาย ซึ่งจะท าให้ผู้เรียนมีประสิทธิภาพในการเรียนรู้มาก
ยิ่งขึ้น เนื่องจากตอบสนองตรงตามความต้องการของผู้เรียน
เป็นรายบุคคลและสามารถค้นคว้าได้ในทุกที่ทุกเวลา[2]    
 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา เป็นวิชาในกลุ่ม
พื้นฐานวิชาชีพหลักของหลักสูตรการแพทย์แผนไทย ที่ศึกษา
เกี่ยวกับโครงสร้าง หน้าที่ กระบวนการท างานของเซลล์เนื้อเยื่อ
อวัยวะ และความสัมพันธ์ระบบต่างๆ ของร่างกาย ในการ
จัดการเรียนการสอนจ าเป็นต้องอาศัยการเรียนรู้ทั้งในชั้นเรียน 
ห้องปฏิบัติการจากร่างอาจารย์ใหญ่ หุ่นจ าลอง และศึกษาด้วย
ตนเองจากต ารา แต่ยังขาดสื่อการเรียนที่ผู้เรียนสามารถเรียนรู้
ด้วยตนเองนอกห้องเรียนอย่างไม่จ ากัดเวลา ทั้งในด้านเนื้อหา 
รูปภาพ ค าศัพท์ การอ่านออกเสียงและการอธิบายค าศัพท์ 
แบบทดสอบก่อนและหลังเรียน [3] เนื่องจากมีค าศัพท์ เป็น
จ านวนมาก ผู้เรียนต้องจดจ าค าศัพท์ที่ไม่คุ้นเคย การเรียนใน
ห้องเรียนที่ มี เวลาจ ากัดจึ งท าให้ผู้ เรียนเกิดความสับสน         
จ าเนื้อหา รูปภาพ และค าศัพท์ไม่ได ้
  ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้พัฒนาสื่อการเรียนการสอนใน
รูปแบบบทเรียนออนไลน์รายวิชากายวิภาคศาสตร์และ
สรีรวิทยา2 หัวข้อ เรื่อง ระบบสืบพันธุ์  ขึ้นมาเพื่ อศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  โดยผู้ เรียนสามารถเรียนรู้ผ่ าน   
สมาร์ทโฟนตามความสนใจได้โดยไม่จ ากัดสถานที่และไม่จ ากัด
เวลา เพื่อให้ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด [4]   
อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต [5]  ใน
รูปแบบของโดยการเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
 
2. ระเบียบวิธีศึกษา 
  ก า ร ศึ ก ษ า ค รั้ ง นี้ เป็ น ก า ร วิ จั ย กึ่ ง ท ด ล อ ง          
(Quasi experimental research) โ ด ย ใช้ แ บ บ ท ด ส อ บ     
ก่อนและหลังการใช้บทเรียนออนไลน์  เป็น เครื่องมือใน
การศึกษาผลการเรียนของนักศึกษาการแพทย์แผนไทยที่มีต่อ
บทเรียนออนไลน์รายวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา2 
หัวข้อเรื่อง ระบบสืบพันธุ์ เพื่อการกระตุ้นการเรียนรู้ การจ า
ต าแหน่งทางกายวิภาค ค าศัพท์ และความหมาย ขอบเขต  
กลุ่มตัวอย่างการทดลองคือ นักศึกษาสาขาการแพทย์แผนไทย    
ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต

สกลนคร จ านวน 89 คน ระยะเวลาในการศึกษาด าเนินงานคือ 
เดือนกุมภาพันธ์ ถึง เดือนพฤษภาคม 2559 
 2.1 ประชากรที่ศึกษา 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นนักศึกษาสาขา
การแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
วิทยาเขตสกลนคร ที่ศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 
ทั้งหมด 1 ห้องเรียน จ านวน 89 คน 

2.2 รูปแบบของการศึกษา 
การวิจัยครั้งนี้ ด าเนินการทดลองตามรูปแบบการวิจัย

กึ่งทดลอง  (Quasi Experiment) แบบ One Group Pretest 
- Posttest Design 

2.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  เครื่องมือที่ ใช้ในการวิจัย มีจ านวน 3 ชนิด ได้แก่ 
บทเรียนออนไลน์รายวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา2   
หัวข้อเรื่อง ระบบสืบพันธุ์ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจ 
 1. บทเรียนออนไลน์รายวิชากายวิภาคศาสตร์และ
สรีรวิทยา2 หัวข้อเรื่องระบบสืบพันธุ์ รูปแบบการน าเสนอ
ข้อมูลเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ น าเสนอข้อมูลเป็นข้อความ
และภาพนิ่ง 
 2. แ บ บ ท ด ส อ บ วั ด ผ ล สั ม ฤ ท ธิ์ ท า งก าร เรี ย น         
เป็นแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชนิดเลือกตอบ 
(Multiple Choices) ใช้วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและ
หลังการใช้บทเรียนออนไลน์ 
 3. แบบสอบถามความพึงพอใจในการเรียนของผู้เรียน
ที่มีต่อการเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์รายวิชากายวิภาคศาสตร์
และสรีรวิทยา2 หัวข้อเรื่องระบบสืบพันธุ์ 
 2.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยต้องด าเนินตามขั้นตอน ดังนี้ 
 2.4.1. ผู้ วิจั ยชี้ แจงกับกลุ่ มทดลองใช้  (Try out) 
จ านวน 10 คน ให้ทราบถึงขั้นตอนของการทดลอง การเข้าถึง
แบบทดสอบก่อนเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน 
 2.4.2. ผู้วิจัยได้เปิดให้กลุ่มทดลองใช้ท าแบบทดสอบ
ก่อนเรียนวันที่ 9 เมษายน 59 หลังจากนั้นวันที่ 10 เมษายน 
59 เปิดให้ใช้งานบทเรียนออนไลน์รายวิชากายวิภาคศาสตร์
และสรีรวิทยาเป็นระยะเวลา 7 วัน โดยขอความร่วมมือให้
ผู้เข้าร่วมทดลองเข้าใช้งานอย่างน้อยวันละ 15 นาที หลังจาก
นั้นผู้วิจัยได้เปิดให้ผู้ เข้าร่วมทดลองเข้าใช้งานแบบทดสอบ   
หลังเรียนและแบบสอบความพึงพอใจ ในวันที่ 17 เมษายน 59 
 2.4.3. ผู้วิจัยท าการเก็บรวบรวมข้อมูล แบบทดสอบ
ก่อนเรียน แบบทดสอบหลังเรียน และแบบสอบถามความ    
พึงพอใจของกลุ่มทดลองใช้  
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 2.4.4. ผู้วิจัยชี้แจงกับกลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาสาขา
การแพทย์แผนไทยชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน วิทยาเขตสกลนคร จ านวน 89 คน ให้ทราบถึงขั้นตอน
ของการทดลอง การเข้าถึงแบบทดสอบก่อนเรียน และ
แบบทดสอบหลังเรียน  
 2.4.5. ผู้วิจัยเปิดให้กลุ่มตัวอย่างท าแบบทดสอบก่อน
เรียนวันที่  30 เมษายน 59 จากนั้นวันที่ 1 พฤษภาคม 59   
เปิดให้ใช้งานบทเรียนออนไลน์รายวิชากายวิภาคศาสตร์และ
สรีรวิทยาเป็นเวลา 7 วัน โดยขอความร่วมมือ ให้ผู้เข้าร่วม
ทดลองเข้าใช้งานอย่างน้อยวันละ 15 นาที หลังจากนั้นผู้วิจัยได้
เปิดให้ผู้เข้าร่วมทดลองเข้าใช้งานแบบทดสอบหลังเรียนและ
แบบสอบความพึงพอใจ ในวันที่ 8 พฤษภาคม 59 
 2.4.6. ผู้วิจัยท าการเก็บรวบรวมข้อมูล แบบทดสอบ
ก่อนเรียน แบบทดสอบหลังเรียน และแบบสอบถามความ    
พึงพอใจ ของนักศึกษาสาขาการแพทย์แผนไทยชั้นปีที่  1 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร 
จ านวน 89 คน ที่ได้เข้าร่วมทดลอง 

2.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์
ผลสัมฤทธิ์ท างการ เรียน  และวิ เคราะห์ แบบสอบถาม       
ความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยชั้นปี 
ที่ 1 มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร จ านวน 
89 คน ดังนี้ 
  2.5.1. วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย (Arithmetic mean) 
ของคะแนนจากแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของ
นักศึกษาสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัย
ราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร จ านวน 89 คน ด้วย       
T-test แ บ บ  Dependent โด ย ใช้ โป ร แ ก ร ม ส า เร็ จ รู ป
คอมพิวเตอร์ SPSS  
 2.5.2. วิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจ 
 การหาคุณภาพของแบบสอบถามความพึงพอใจใน
การเรียนรู้ มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) ตามแบบของลิเคิร์ท (Likert) [6] แบ่งออกเป็น 5 ระดับ 
แบ่งออกเป็น 5 ระดับให้เลือกตอบจ านวน 16 ข้อ และมีเกณฑ์
การให้คะแนน ดังนี้ 
ความพึงพอใจมากที่สุด  เท่ากับ 5 คะแนน 
ความพึงพอใจมาก    เท่ากับ 4 คะแนน 
ความพึงพอใจปานกลาง  เท่ากับ 3 คะแนน 
ความพึงพอใจน้อย   เท่ากับ 2 คะแนน 
ความพึงพอใจน้อยที่สุด  เท่ากับ 1 คะแนน 
 โดยก าหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการแปลความหมายของ
ค่าเฉลี่ย ดังนี้ 

ค่าเฉลี่ย 4.51 –5.00  หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด 
ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50  หมายถึง พึงพอใจมาก 
ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50  หมายถึง พึงพอใจปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50  หมายถึง พึงพอใจน้อย 
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50  หมายถึง พึงพอใจน้อยที่สุด 
 
3. ผลการศึกษา  
 การศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา2 หัวข้อเรื่องระบบ
สืบพันธุ์ ผ่านระบบการเรียนออนไลน์ ในกลุ่มตัวอย่างนักศึกษา
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร จ านวน 89 คน ผู้วิจัยได้
เสนอผลการวิจัยจากการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ดังนี้  
 
3.1 ผลการเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน
บทเรียนออนไลน์รายวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา2 
หัวเรื่องระบบสืบพันธุ์ 
  การศึกษาเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลัง
เรียนบทเรียนออนไลน์รายวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา2 
เรื่องระบบสืบพันธุ์ ของนักศึกษาสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
ชั้นปีที่  1 มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร 
จ านวน 89 คน ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาชั้นปีที่ 1 มีค่าเฉลี่ย
ของคะแนนก่อนเรียนบทเรียนออนไลน์เท่ากับ 8 .98 คะแนน 
และมีค่าเฉลี่ยของคะแนนหลังเรียนบทเรียนออนไลน์เท่ากับ 
10.28 คะแนน และเมื่อเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลัง
เรียนบทเรียนออนไลน์รายวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 
เรื่องระบบสืบพันธุ์ พบว่าคะแนนหลังเรียนบทเรียนออนไลน์
รายวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา2 เรื่องระบบสืบพันธุ์สูง
กว่าคะแนนก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 
(ตารางที1่) 
 
ตารางที่ 1  การเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน
บทเรียนออนไลน์รายวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา2  
หัวข้อเรื่อง ระบบสืบพันธุ ์ 
รายการ Mean S.D. t p-value 
คะแนนก่อน
เรียน 

8.98 1.43 
 
7.198 
 

  .000* 
คะแนน 
หลังเรียน 

10.28 1.60 

*แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

3.2  ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อ
บทเรียนออนไลน์รายวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา2       
หัวข้อ เรื่องระบบสืบพันธุ์ 
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  ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนออนไลน์
รายวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา2 หัวข้อเรื่อง ระบบ
สืบพันธุ์ ในกลุ่มนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จ านวน 89 คน ในด้าน
เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า ผู้เรียนมีความพึงพอใจมากในด้าน
เนื้อหา โดยมีค่าเฉลี่ยรวม 3.95 พึงพอใจมากที่สุดในเรื่องความ
ถูกต้องของภาษาที่ใช้ มีค่าเฉลี่ย 4.52 พึงพอใจมากในเรื่อง
ความตรงตามเนื้อหาของภาพที่น าเสนอ 3.78 ความเหมาะสม
ระหว่างปริมาณของภาพกับปริมาณของเนื้อหา 3.62 และความ
เหมาะสมของเนื้อหาส าหรับใช้ในบทเรียนออนไลน์ 3.88 
(ตารางที่2) 
 
ตารางที่ 2  ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนออนไลน์
รายวิชากายวิภ าคศาสตร์และสรีรวิทยา2 หั วข้ อ เรื่ อ ง       
ระบบสืบพันธุ์ ในด้านเนื้อหา 
รายการที่ประเมิน Mean S.D. ระดับ

ความพงึ
พอใจ 

1. รายละเอียดเนื้อหาตรงกับภาพที่
น าเสนอ 

3.78 0.85 มาก 

2. ความเหมาะสมระหว่างปริมาณ
ของภาพกับปริมาณของเนื้อหา 

3.62 
 

0.87 
 

มาก 

3. ความถูกต้องของภาษาที่ใช้ 4.52 0.59 มากที่สุด 
4. ความเหมาะสมของเนื้อหาส าหรับ
ใช้ในบทเรียนออนไลน์ 

3.88 
 

0.72 
 

มาก 

รวม 3.95 0.77 มาก 
 
3.3 ผลความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนออนไลน์
รายวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา2 หัวข้อเรื่อง    
ระบบสืบพันธุ์ ในด้านการออกแบบหน้าจอ 
  ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนออนไลน์
รายวิชากายวิภ าคศาสตร์และสรีรวิทยา2 หั วข้ อ เรื่ อ ง       
ระบบสืบพันธุ์ ในด้านการออกแบบหน้าจอ ผลการวิจัยพบว่า 
ผู้เรียนมีความพึงพอใจมากด้านการออกแบบหน้าจอ โดยมี
ค่าเฉลี่ยรวม 3.67 พึงพอใจมากที่สุดในเรื่องภาพประกอบใน
บทเรียนออนไลน์มีความน่าสนใจ มีค่าเฉลี่ย 4.60 การออกแบบ
หน้าจอภาพโดยภาพรวม 3.99 ความเหมาะสมในการวาง
ต าแหน่งต่างๆบนหน้าจอ 3.64 ขนาดของภาพที่ใช้ประกอบใน
บทเรียนออนไลน์ 3.11 และหน้าจอมีรูปแบบที่ดูน่าสนใจ 3.01 
(ตารางที่ 3) 
ตารางที่ 3  ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนออนไลน์
รายวิชากายวิภ าคศาสตร์และสรีรวิทยา2 หั วข้ อ เรื่ อ ง       
ระบบสืบพันธุ์   ในด้านการออกแบบหน้าจอ 
รายการที่ประเมิน Mean S.D. ระดับความ   

พึงพอใจ 
1. ขนาดของภาพที่ ใช้ประกอบใน 3.11 0.76 ปานกลาง 

บทเรียนออนไลน ์   
2. ภาพประกอบในบทเรียนออนไลน์
มีความน่าสนใจ 

4.60 0.49 
 

มากที่สุด 

3. หน้าจอมีรูปแบบที่ดูน่าสนใจ 3.01 0.98 ปานกลาง 
4. ค ว าม เห ม า ะ ส ม ใน ก า ร ว า ง
ต าแหน่งต่างๆบนหน้าจอ 

3.64 
 

0.71 มาก 

5. การออกแบบหน้าจอภาพโดย
ภาพรวม 

3.99 0.53 มาก 

รวม 3.67 0.70 มาก 
 
3.4  ผลความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนออนไลน์
รายวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา2 หัวข้อเรื่อง ระบบ
สืบพันธุ์ ในด้านตัวอักษร สี และเสียง 
  ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนออนไลน์
รายวิชากายวิภ าคศาสตร์และสรีรวิทยา2 หั วข้ อ เรื่ อ ง       
ระบบสืบพันธุ์ ในตัวอักษร สี และเสียง ผลการวิจัยพบว่า 
ผู้เรียนมีความพึงพอใจมาก โดยมีค่าเฉลี่ยรวม 3.28 พึงพอใจ
มากในเรื่องสีของภาพกราฟิกในบทเรียนออนไลน์โดยภาพรวม 
มีค่าเฉลี่ย 4.39 ความเหมาะสมของเสียงที่ ใช้ ในประกอบ
บทเรียนออนไลน์ 3.83 สีของพื้นหลังโดยภาพรวม 3.60 ความ
ชัดเจนของเสียงในบทเรียนออนไลน์ 3.33 สีของตัวอักษรโดย
ภาพรวม 3.10รูปแบบของตัวอักษรที่ใช้ในการน าเสนอ 2.37 
และขนาดของตัวอักษรที่ใช้ 2.31 (ตารางที ่4) 
 
ตารางที่ 4  ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนออนไลน์
รายวิชากายวิภ าคศาสตร์และสรีรวิทยา2 หั วข้ อ เรื่ อ ง        
ระบบสืบพันธุ์ ในด้านตัวอักษร สี และเสียง 
รายการที่ประเมิน Mean S.D. ระดับความ 

พึงพอใจ 
1 รูปแบบของตัวอักษรที่ใช้ในการน าเสนอ 2.37 1.03 น้อย 
2 ขนาดของตัวอักษรที่ใช ้ 2.31 0.83 น้อย 
3 สีของตัวอักษรโดยภาพรวม 3.10 0.86 ปานกลาง 
4 สีของพื้นหลงัโดยภาพรวม 3.60 0.70 มาก 
5 สีของภาพกราฟิกในบทเรียนออนไลน์ 4.39 4.39 มาก 
6 ความชั ด เจนของเสี ยงในบท เรียน
ออนไลน ์

3.33 0.81 ปานกลาง 

7 ความเหมาะสมของเสียงที่ใช้ใน  
ประกอบบทเรียนออนไลน ์

3.83 0.86 มาก 

รวม 3.28 0.87 ปานกลาง 
 
3.5 ผลความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนออนไลน์
รายวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา2 หัวข้อเรื่อง    
ระบบสืบพันธุ์ 
  ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนออนไลน์
รายวิชากายวิภ าคศาสตร์และสรีรวิทยา2 หั วข้ อ เรื่ อ ง       
ระบบสืบพั นธุ์  ส าหรับนั กศึ กษ าปี ที่  1 จ านวน  89 คน 
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ผลการวิจัยพบว่า ผู้เรียนมีความพึงพอใจมากโดยมีค่าเฉลี่ยรวม 
3.63 พึงพอใจมากในด้านเนื้อหา มีค่าเฉลี่ย 3.95 ด้านการ
ออกแบบหน้าจอ 3.67 และพึงพอใจปานกลางในด้านตัวอักษร
สีและเสียง 3.28 (ตารางที ่5) 
 
ตารางที่ 5  ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนออนไลน์
รายวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา2 หัวข้อเรื่อง ระบบ
สืบพันธุ์  
รายการที่ประเมิน Mean S.D. ระดับความ 

พึงพอใจ 
ด้านเนื้อหา 3.95 0.77 มาก 
ด้านการออกแบบหน้าจอ 3.67 0.70 มาก 
ด้านตัวอักษรสีและเสียง 3.28 0.87 ปานกลาง 

รวม 3.63 0.78 มาก 
 
4. อภิปรายผล 
 การศึกษาเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลัง
เรียนบทเรียนออนไลน์รายวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา2 
หัวข้อเรื่อง ระบบสืบพันธุ์ ของนักศึกษาสาขาวิชาการแพทย์
แผนไทยชั้นปีที่  1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
วิทยาเขตสกลนครจ านวน 89 คน ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษา
ชั้นปีที่ 1 มีค่าเฉลี่ยของคะแนนหลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อน
เรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ นเรศ ขันธะรี 

ในการศึกษาการพัฒนาบทเรียน E-learning รายวิชาการ
จัดการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ส าหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ผลการวิจัยพบว่า 
บทเรียน e-learning รายวิชาการจัดการเรียนรู้ สุขศึกษาและ
พลศึกษา นักศึกษามีคะแนนมัธยฐานหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และมีความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อการเรียนด้วยบทเรียน e-learning โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก[7] 
5. สรุปผลการศึกษา 
 จากการศึกษาเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและ
หลังเรียนของนักศึกษาการแพทย์แผนไทยหลังใช้บทเรียน
ออนไลน์รายวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา2 หัวข้อเรื่อง 
ระบบสืบพันธุ์ ปรากฏผลตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ดังนี้ 
 5.1 การศึกษาเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและ
หลังเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ รายวิชากายวิภาคศาสตร์และ
สรีรวิทยา2 เรื่องระบบสืบพันธุ์ ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาชั้น
ปีที่ 1 จ านวน 89 คน มีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อน
เรียนซึ่งมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 5.2 ความพึ งพอใจของผู้ เรียนที่ มีต่อบทเรียน
ออนไลน์ รายวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา2 เรื่องระบบ

สืบพันธุ์ ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาชั้นปีที่ 1 จ านวน 89 คน มี
ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก  
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บทคัดยอ 
การศึกษาน้ีเปนการศึกษาวิจัยเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวาง มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรม

เสี่ยงทางเพศของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาในโรงเรียนแหงหน่ึง อําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม กลุมตัวอยาง 240 คน จาก
ประชากรศึกษา 1,864 คน โดยใชวิธีการสุมตัวอยาแบบงาย รวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม วิเคราะหผลการศึกษาโดยใชสถิติ
เชิงพรรณนา ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน ใชคาสถิติ ไค-แสควร ทดสอบความสัมพันธ 

ผลการศึกษา พบวา นักเรียนมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศเฉลี่ยรอยละ 6.25 ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ
ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 ไดแก อายุ ระดับการศึกษา ความรูเก่ียวกับการมีเพศสัมพันธ ทัศนคติตอการมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ 

ความสัมพันธในครอบครัว และการเขาถึงสถานบันเทิง (χ2 = 10.450, 8.762, 0.126, 0.288, 0.057 และ0.073 p-value = 
0.005, 0.013, 0.723, 1.129, 3.609 และ3.214 ตามลําดับ) 
คําหลัก: ปจจัยท่ีมีความสัมพันธ, พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ, เพศสัมพันธ 

Abstract 
The study was a cross-sectional descriptive study with the aim. To study the factors associated with 

sexual risk behavior of secondary school students in Thatphanom district, Nakhonphanom province. The 
study sample was 240 people and the population was 1,864 people which sample random sampling. The 
qualitative data was questionnaire and then was analyzed using descriptive statistics i.e. percentage, mean 
and standard deviation and inferential statistics i.e. the Chi-square relationship test. 

The results showed that an average of sexual risk behavior of secondary school students was 6.25 
percent. The factors associated with sexual risk behaviors at the 0.05 statistical significance level of consisted, 
level of education, knowledge about sex, attitudes towards sexual risk behaviors, relationships in the family 

and access to entertainment and shopping area (χ2 = 10.450, 8.762, 0.126, 0.288, 0.057 และ0.073 p-value = 
0.005, 0.013, 0.723, 1.129, 3.609 and 3.21, respectively) 
Keywords: factors associated, sexual risk behavior, sex 
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ปจจุบันปญหาของวัยรุนในสังคมไทยรุนแรง และซับซอน
มากข้ึน เน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วท้ังดานกายภาพ 
เศรษฐกิจและสังคม ประกอบกับวัยรุนเปนชวงท่ีอยูในระยะการ
เจริญเติบโตมีความเปลี่ยนแปลงดานรางกาย จิตใจ และอารมณ
ทําใหวัยรุนประสบปญหามากมาย เชน ปญหาเพศสัมพันธกอน
วัยอันควร ปญหาการทําแทง ปญหาโรคเอดส ปญหายาเสพติด 
ปญหาท่ีเกิดจากการขาดความเขาใจตอการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
รางกาย และปญหาความรุนแรง ซึ่งมีสาเหตุสําคัญมาจากปญหา
ครอบครัว สภาพแวดลอมใกลตัว และการใชความรุนแรงในสังคม 
[1] 

จากขอมูลการสํารวจการเฝาระวังพฤติกรรมท่ีสัมพันธกับ
การติดเช้ือเอชไอวีกลุมนักเรียนประเทศไทยแนวโนมการมี
เพศสัมพันธของวัยรุนท้ังเพศชายและหญิงเพ่ิมข้ึน ในป 2547 
เรื่อยมาจนสูงท่ีสุดใน พ.ศ. 2554 หลังจากน้ันลดลงมาในระดับท่ี
คอนขางคงท่ีตั้งแต พ.ศ. 2555 เปนตนมา โดยประมาณ1 ใน 4 
ของนักเรียนชายช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 และ 1 ใน 5 ของนักเรียน
หญิงช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 เคยมีเพศสัมพันธ และในป 2558 ใน
กลุมของเด็กอายุ 15-19 ป เกิดการตั้งครรภรอยละ 16 ตอพัน
ประชากร โดยรวมถึงเด็กท่ีอายุต่ํากวา 15 ป อยูดวย [2] จาก
สถานการณดั งกลาว ส งผลใหสถานการณโรคติดตอทาง
เพศสัมพันธ ของเยาวชนมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ือง ในชวงป 
พ.ศ. 2553-2559 อัตราการติดเช้ือโรคติดตอทางเพศสัมพันธ 
เพ่ิมข้ึนจาก 20.43 ตอแสนประชากร เปน 25.74 ตอแสน
ประชากร ซึ่งมี 5 โรคหลัก ไดแก โรคหนองใน โรคหนองในเทียม 
โรคซิฟลิส โรคแผลริมออน และโรคกามโรคของตอมและทอ
นํ้าเหลือง โดยกลุมประชากรท่ีพบโรคหนองใน และโรคซิฟลิส
มากท่ีสุด อยูในชวงอายุ 15-24 ป รองลงมาเปนชวงอายุ 25-34 
ป จะเห็นไดวากลุมผูปวยสวนใหญอยูในชวงวัยเรียน วัยเจริญ
พันธุ ซึ่งเปนตัวสะทอนท่ีแสดงใหเห็นถึงการมีเพศสัมพันธอยางไม
ปลอดภัย อีกท้ังยังเพ่ิมความเสี่ยงตอการติดเช้ือเอชไอวี ท้ังน้ี 
ผูปวยโรคติดตอทางเพศสัมพันธ มีโอกาสติดเช้ือเอชไอวี จากการ
มีเพศสัมพันธท่ีไมปลอดภัยมากกวาบุคคลท่ัวไป 5-9 เทา [3] 

เมื่อศึกษาขอมูลเก่ียวกับอัตราการเจ็บปวยดวยโรคติดตอ
ทางเพศสัมพันธของจังหวัดนครพนม ระหวางป พ.ศ. 2551–
2553 พบวา อัตราปวยโรคติดตอทางเพศสัมพันธมีแนวโนมเพ่ิม
มากข้ึน คือ อัตราปวยรอยละ 1.73 , 3.90 และ 4.91 ตอแสน
ประชากร ตามลําดับ จากการเฝาระวังพฤติกรรมเสี่ยงตอการติด
เช้ือเอชไอวีของนักเรียนช้ัน ม.2 ม.4 และ ปวช. ชาย ป 2 พบวา 
อายุเฉลี่ยของการมีเพศสัมพันธครั้งแรก คือ 13 ป โดยสวนใหญ 
จะมีเพศสัมพันธครั้งแรกกับคนรักหรือแฟน นอกจากน้ียังพบวา 
การตั้งครรภของวัยรุนอายุระหวาง 10 -19 ป มีแนวโนมเพ่ิมมาก
ข้ึนคือ 19.81 , 20.46 และ 21.71 ตอพันประชากร ตามลําดับ 
โดยมีแมอายุต่ํากวา 20 ป มีจํานวนมากถึงรอยละ 17 ตอพัน
ประชากร [4] 

ดั ง น้ั นคณะผู วิ จั ย  จึ ง สน ใจ ท่ี จ ะศึ กษาป จ จั ย ท่ี มี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักเรียน อําเภอธาตุ
พนม จังหวัดนครพนม เพ่ือนําขอมูลทีไดไปเปนแนวทางในการ
ปองกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศแกนักเรียนใหเหมาะสมกับบริบท
ของพ้ืนท่ีตอไป 

2. วิธีการวิจัย
งานวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวาง 

( Cross-sectional Descriptive Study) เก็บรวบรวมขอมูลเชิง
ปริมาณ กลุมตัวอยางศึกษา คือ นักเรียนท่ีกําลังศึกษาอยูใน
โรงเรียนแหงหน่ึง ในอําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ท่ีมีอายุ
ระหวาง 12-19 ปท้ังเพศชายและเพศหญิง จํานวน 240 คน จาก
ประชากรศึกษา 1,864 คน โดยใชวิธีการสุมตัวอยางอยางงาย 
(Simple Random Sampling) โดยวิธีจับฉลาก รวบรวมขอมูล
โดยใชแบบสอบถาม วิเคราะหผลการศึกษาโดยใชสถิติเชิง
พรรณนา ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ
สถิติเชิงอนุมาน ใชคาสถิติ ไค-แสควร ทดสอบความสัมพันธ 

3. ผลการวิจัย
กลุมตัวอยางโดยสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 

71.25 มีอายุ 12-15 ป คิดเปนรอยละ56.75 กําลังศึกษาอยูช้ัน
มัธยมศึกษาตอนตน คิดเปนรอยละ 56.67 ผลการเรียนอยูใน
ระดับ 2.00 ข้ึนไป คิดเปนรอยละ 96.67 ไดรับรายไดจากบิดา-
มารดา คิดเปนรอยละ 84.17 รายไดเฉลี่ยของนักเรียนอยูใน
ระหวาง 101-500 บาท คิดเปนรอยละ 75.00 พักอาศัยกับบิดา-
มารดา คิดเปนรอยละ 65.83 ลักษณะท่ีพักอาศัยเปนบานของ
บิดา-มารดา คิดเปนรอยละ 79.17 ยังไมมีคูรัก คิดเปนรอยละ 
65.42 ยังไมเคยมีเพศสัมพันธ คิดเปนรอยละ 88.33 

อายุ และระดับการศึกษามีความสัมพันธกับพฤติกรรม
เสี่ยงทางเพศของนักเรียนมัธยมศึกษา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.01 สวน เพศ ผลการเรียน รายได การพักอาศัย ลักษณะ
ท่ี พัก และการมีคูรัก ไมมีความสัมพันธกับการมีพฤติกรรมเสี่ยง
ทางเพศของนักเรียนมัธยมศึกษา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ  0.05 (ดังตารางท่ี1) 

ความรูเก่ียวกับการมีเพศสัมพันธ การเขาถึงสถานบันเทิง 
และความสัมพันธในครอบครัวมีความสัมพันธ กับพฤติกรรมเสี่ยง
ทางเพศของนักเรียนมัธยมศึกษา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05  (ดังตารางท่ี2) 
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พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ จากการศึกษาพบวา นักเรียน
สวนใหญไมเคยดูวีดีโอ วีซีดี หนังสือ หรืออินเตอรเน็ตท่ี มีรูปโป 
คิดเปนรอยละ 52.92 ในรอบ 6 เดือนท่ีผานมา นักเรียนไมเคยอยู
ลําพังสองตอสองกับเพ่ือนตางเพศท่ีคบในทางชูสาวในท่ีลับตาคน 
คิดเปนรอยละ 71. 25 เคยดื่มเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอลเปน
สวนผสม เชน เบียร สุรา วิสก้ี สปาย โดยจะดื่มนอยกวาเดือนละ
สองครั้ ง  คิ ด เปนรอยละ 17 .08 สา เหตุ  คือ  เ พ่ือนชวน 

คิดเปนรอยละ 12.91 เคยใชสารเสพติด เชน ยาบา ยาอี ยาเค ยา
เลิฟนอยกวาเดือนละครั้ง คิดเปนรอยละ 1.25 นักเรียนเริ่มใชสาร
เสพติดเพราะเพ่ือตองการหาประสบการณ คิดเปนรอยละ 1.67 
หลังจากใชสารเสพติด นักเรียนมักจะนอนพักผอน คิดเปนรอยละ 
2.50 

ตารางท่ี 1 การวิเคราะหความแตกตางกันระหวางปจจัยนํากับการมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ (n=240) 

ปจจัยนํา 
พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ 

p-value เสี่ยงมาก เสี่ยงปานกลาง เสี่ยงนอย 
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

เพศ 
ชาย 6 8.7 16 23.2 47 68.1 1.902 0.386 
หญิง 13 7.6 55 32.2 103 60.2 

อายุ 
12-15 ป 13 9.6 50 36.8 73 53.7 10.450 0.005** 
16 ปข้ึนไป 6 5.8 21 20.2 77 74.0 

ระดับการศึกษา 
ม.ตน 13 9.6 49 36.0 74 54.4 8.762 0.013** 
ม.ปลาย 16 14.0 22 19.3 76 66.7 

ผลการเรียน 
ต่ํากวา 2.50 2 7.4 8 29.6 17 63.0 0.011 0.994 
2.50 ข้ึนไป 17 8.0 63 31.9 133 62.4 

รายได 
ต่ํากวา 100 3 9.1 12 36.4 18 54.5 3.166 0.788 
101 – 500 15 8.3 49 27.2 116 64.4 
5001 – 1000 1 5.0 8 40.0 11 55.0 
1000 ข้ึนไป 0 0 2 28.6 5 71.4 

การพักอาศัย 
บิดา/มารดา 40 75.5 45 73.8 106 84.1 3.118a 0.210 
ญาติ/ผูปกครอง 12 24.5 16 26.2 20 15.8 

ลักษณะท่ีพัก 
บานบิดา/มารดา 14 5.0 61 32.1 115 60.5 7.431 0.419 
บานญาติ 5 7.4 7 17.1 29 70.7 
บานเชา/หอพัก 0 0 1 25.0 3 75.0 
หอพักชาย 0 0 1 100 0 0 
อ่ืนๆ 0 0 1 25.0 3 75.0 

การมีคูรัก 
ม ี 7 8.4 21 25.3 55 66.27 1.17 0.572 
ไมม ี 12 76.6 50 31.8 95 60.5 

**มีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.01 
a : Fisher’s Exact Test 
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ตารางท่ี 2 จํานวนและรอยละความสัมพันธของปจจัยตางๆ กับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ (n=240) 

ปจจัยนํา 

พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ 

p-value เสี่ยงมาก เสี่ยงนอย 
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

ความรูเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ 
ความรูมาก 97 41.0 111 47.3 0.723 0.126 
ความรูนอย 16 6.7 16 6.7 

ทัศนคติตอการมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ 
ทัศคติดี 112 46.7 127 52.9 0.471a 0.032 
ทัศนคติไมดี 1 0.4 0 0 

การเขาถึงสถานบันเทิง 
เขาถึงไดยาก 64 26.7 87 36.3 3.609 0.057 
เขาถึงไดงาย 49 20.4 40 16.7 

ความสัมพันธในครอบครัว 
ความสัมพันธดี 89 36.1 111 46.3 3.214 0.073 
ความสัมพันธไมดี 24 10.0 16 6.7 

a : Fisher’s Exact Test 

4. อภิปรายผล
การเฝาระวัง พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของเยาวชนใน

สถานศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร เกือบทุกพฤติกรรมเสี่ยง นักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนตนมีทัศนคติตอพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ
ต่ําสุด ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 [5] 

ความรู ทัศนคติเก่ียวกับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุน 
อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา มีความรูอยูในระดับต่ํามาก 
และมีทัศนคติท่ีเหมาะสมตอพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศในระดับมาก 
คะแนนเฉลี่ยความรูเ ก่ียวกับพฤติกรรมเสียงทางเพศเทากับ 
16.09 คะแนน (สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 4.58 คะแนน) ซึ่งถือ
วาอยูในระดับปานกลาง [6] 

พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน พบวานักเรียนกลุมตัวอยาง มีท่ีพักอาศัยอยูใกลสถาน
เริงรมย รานคาราโอเกะ คิดเปนรอยละ 84.89 ใกลท่ีบันเทิงอ่ืน 
คิดเปนรอยละ 14.44 นักเรียนกลุมตัวอยางเคยเท่ียวสถาน
เริงรมย คิดเปนรอยละ 44.60 สวนใหญเพ่ือนชวนไปเท่ียวตาม
สถานเริงรมย คิดเปนรอยละ 25.34 [7] 

ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรมทางเพศของวัยรุน 

จังหวัดนครนายก ซึ่งพบวาการท่ีวัยรุนอาศัยอยูกับบิดา–มารดา

ทําใหไดรับความอบอุน ไดรับการดูแลแนะนําจากบิดา–มารดา
เกิดความรูสึกมั่นคง มีคุณคาในตนเอง ไมเลียนแบบหรือแสวงหา
ความรักหรือพ่ึงพิงบุคคลอ่ืน [8] 

พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักเรียนระดับอาชีวศึกษาใน

จังหวัดนาน ครอบครัวท่ีอบอุนบิดา–มารดามีสัมพันธภาพท่ีดีตอ

กัน จะมีพฤติกรรมทางเพศนอยกวาวัยรุนท่ีครอบครัวแตกแยก 
ดังน้ัน บิดามารดาจึงมีสวนชวยปองกันพฤติกรรมทางเพศของ
บุตรได [9] 

พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุนหญิงในโรงเรียน
อาชีวศึกษา พบวา กลุมตัวอยางดูเว็บไซตและวีซีดี ท่ีเปนสื่อ
กระตุนใหมีความรูสึกทางเพศ คิดเปนรอยละ 56.30 [10]

โครงสราง หนาท่ีครอบครัวและพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ
ขอ ง นั ก เ รี ย น หญิ ง ร ะ ดั บ มั ธ ย มศึ กษ า ตอ นต น  จั ง ห วั ด
นครศรีธรรมราช พบวาสื่อสิ่งเราท่ีกระตุนอารมณทางเพศ 
สามารถเขาถึงวัยรุนในยุคปจจุบันไดงายดาย ดวยชองทางท่ี
หลากหลาย [11] 

ความสัมพันธระหวางคานิยมทางเพศ พฤติกรรมเสี่ยงทาง
เพศและความฉลาดทางอารมณของนักเรียนหญิงช้ันมัธยมศึกษา
ตอนตนในจังหวัดตรัง กลุมตัวอยางรอยละ 100.00 มีพฤติกรรม
ทางเพศดานการดื่มเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล และดานการใชสื่อ
กระตุนความรูสึกทางเพศ อยูในระดับต่ํา ท้ังน้ีเน่ืองจากกลุม
ตัวอยางสวนมากพักอาศัยอยูกับบิดามารดา จึงไดรับคําแนะนํา 
ตักเตือน หรือใหการดูแลในการปฏิบัติตัวใหเหมาะสม รวมท้ัง
แหลงท่ีไดรับความรูเรื่องเพศ [12] 
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5. สรุป
ผลการวิจัยพบวา ปจจัยท่ีมีผลกับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ

ของนักเรียนมัธยมศึกษาในโรงเรียนแหงหน่ึง อําเภอธาตุพนม 
จังหวัดนครพนม คือ ปจจัยนํา ไดแก อายุและระดับการศึกษา 
ความรูเก่ียวกับการมีเพศสัมพันธ ทัศนคติตอการมีพฤติกรรมเสี่ยง
ทางเพศ ปจจัยเอ้ือ ไดแก การเขาถึงสถานบันเทิง และปจจัยเสริม 
ไดแก  ความสัมพันธในครอบครัว ดังน้ัน ทางโรงเรียนควรมีการ
ใหความรูกับนักเรียนสรางทัศนคติท่ีดีเก่ียวกับการมีเพศสัมพันธ 
และและควรมีการสอดแทรก หรือบูรณาการวิชาเพศศึกษาใน
รายวิชาอ่ืนๆเพ่ิมข้ึน ซึ่งควรเปนการรวมมือระหวางโรงเรียน 
นักเรียนและพอแม  ผูปกครอง เ พ่ือให เ กิดประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และความยั่งยืน ในการแกไขปญหา 

6. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณสํานักงานสาธารณสุขจงัหวัดนครพนม ท่ี

เอ้ือเฟอขอมูล และสถานท่ีในการศึกษาวิจัยในครั้งน้ี 
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บทคัดย่อ  
การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันของการจัดการมูลฝอยตลาดสดเทศบาล

ต าบลท่าแร่ อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ประชากรศึกษา คือ ผู้ค้าในตลาดสดเทศบาลต าบลท่าแร่ ได้แก่ ตลาดสดเทศบาล 1 
จ านวน 114 คน และตลาดสดเทศบาล 2 จ านวน 157 คน รวมทั้งสิ้น 271 คน กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 165 คน (ตลาดสดเทศบาล 1 
นวน 69 คน และตลาดสดเทศบาล 2 จ านวน 96 คน) โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (stratified random sampling) 
รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม และแบบส ารวจ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัย พบว่า ตลาดสดเทศบาล 1 และตลาดสดเทศบาล 2 มีปริมาณมูลฝอยเฉลี่ย 548.14 และ 340.24 กิโลกรัมต่อ
วัน อัตราการเกิดมูลฝอยเฉลี่ย 0.39 และ 0.04 กิโลกรัมต่อตารางเมตรต่อวัน มีปริมาณขยะเฉลี่ยรวม 888.39 กิโลกรัมต่อวัน 
องค์ประกอบมูลฝอยที่ปริมาณสูงสุดของตลาดสดเทศบาล 1 และตลาดสดเทศบาล 2 คือ เศษอาหาร คิดเป็นร้อยละ 41.66 และ 
38.69 ณ แหล่งก าเนิดไม่มีการคัดแยกก่อนทิ้ง เก็บรวบรวมมูลฝอยไว้ที่จุดพักขยะ โดยใช้ถังพลาสติกขนาด 200 ลิตร รองรับ เป็น
แบบถังใบเดียวไม่มีการแยกประเภท ใช้รถบรรทุกขนถ่ายมูลฝอยแบบเปิดท้ายเทข้าง ความจุ 5 ลูกบาศก์เมตร 1 คัน ขนถ่ายทุกวัน
จันทร์ถึงวันอาทิตย์ 1 เที่ยวต่อวัน ก าจัดด้วยวิธีฝังกลบแบบถูกหลักสุขาภิบาลรับผิดชอบดูแลโดยเทศบาลต าบลท่าแร่ มีสถานที่ฝัง
กลบอยู่ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลโพนนาแก้ว อ าเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร  
ค ำหลัก: มูลฝอย, การจัดการมูลฝอย, ตลาดสด 
 
Abstract 

This survey research aimed to analyze current situation of market waste management in Tharae sub-
district municipality, Muang district, Sakon Nakhon province. The amount and composition of solid waste 
were determined. The study population was merchant in Tharae sub-district municipality 1st and 2nd market 
were 114 and 157 merchants total 271 merchants and sample was 165 merchants by stratified random 
sampling (Tharae sub-district municipality 1st and 2nd market were 69 and 96 merchants). The tools in this 
research were questionnaire and survey form. Data was analyzed by using descriptive statistics such as 
frequency, percentage, average and standard deviation. 

The average amount of market waste of Tharae sub-district municipality 1st and 2nd market were 548.14 
and 340.24 kilogram per day and solid waste generation rate of 0.39 and 0.04 kilogram per square meter per 
day, respectively. The compositions of solid waste the highest amount of garbage were 41.66 and 38.69 
percent in Tharae sub-district municipality 1st and 2nd market. There was no waste separation at source and 
gathered in a 200 liter plastic bin at the collecting point where located in market. Market waste collection 
using a 5 cubic metered truck which collected every day, once a day, and then was transported to Tharae 
sub district’s landfill site where located at Na Kaeo sub-district administration organization, Phon Na Kaeo 
district, Sakon Nakhon province.  
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1. บทน า 

ปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาที่ส าคัญในโลกปัจจุบันซึ่ง
เป็นผลโดยตรงจากการกระท าของมนุษย์อันเนื่องมาจากความ
ต้องการพื้นฐานและความต้องการความสะดวกสบายในด้านต่างๆ 
กระตุ้นให้มนุษย์พัฒนาความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และ
วิทยาการ ในการน าทรัพยากรธรรมชาติมาใช้อย่างสะดวกสบาย
และง่ายยิ่งขึ้น อีกทั้งมีการพัฒนากระบวนการผลิตทางด้าน
อุตสาหกรรมเพื่อผลิตสินค้า ทั้งที่เป็นสินค้าประเภททุน (capital 
goods) แ ล ะ สิ น ค้ า บ ริ โ ภ ค  (consumer goods) ซึ่ ง มี
กระบวนการผลิตนี้เองที่ก่อให้เกิดของเสียออก สู่สิ่งแวดล้อม เช่น 
ปัญหาน้ าเสีย ปัญหาอากาศเป็นพิษ ปัญหาด้านเสียง และผลของ
การบริโภคก็ท าให้เกิดของเสียกระจายสู่สิ่งแวดล้อมในรูปของขยะ
มูลฝอย 

ในประเทศไทยพบว่า แหล่งที่ผลิตของเสียที่เป็นมูลฝอย
ออกมาเป็นจ านวนมาก ได้แก่ โรงงาน อุตสาหกรรม โรงพยาบาล 
แหล่งอาคาร ส านักงาน อาคารบ้านเรือน หรือตามแหล่งชุมชน
แออัด และตลาดสด โดยของเสียที่ เป็นมูลฝอยที่ปล่อยออกมา
จากแหล่งเหล่านี้ มี 3 ประเภท คือ มูลฝอยที่ย่อยสลายได้ง่าย มูล
ฝอยที่ย่อยสลายได้ยาก และมูลฝอยอันตราย จึงได้ถูกทิ้งออกสู่
แหล่งชุมชนมากยิ่งขึ้นท าให้เสี่ยงในการแพร่กระจายของเชื้อโรค
ส่งผลต่อสุขภาพอนามัยของชุมชนเกิดการเจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆ 
ตามมาได้  ดังนั้น จึงต้องมีการบริหารจัดการมูลฝอยที่ดี  มี
ประสิทธิภาพ และถูกสุขาภิบาล เพื่อช่วยลดปัญหาทางด้าน
สิ่งแวดล้อม ต้องจัดให้มีที่เก็บรวบรวม หรือที่รองรับมูลฝอยอย่าง
เพียงพอกับปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นในแต่ละวันและมีลักษณะการ
จัดการอย่างเหมาะสม [1] 

เทศบาลต าบลท่าแร่ อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร มีเนื้อ
ที่ 2,193 ตารางกิโลเมตร มีจ านวนประชากร ทั้งหมด 7,170 คน 
แบ่งเป็น เพศชาย 3,521 คน เพศหญิง 3,649 คน แบ่งเขตการ
ปกครองเป็น 15 ชุมชน ในปี 2559 มีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ้น 
8.22 ตันต่อวัน [2] ขีดความสามารถเก็บขนขยะ คิดเป็นร้อยละ 
100 ของขยะที่เกิดทั้งหมด อัตราการผลิตขยะของประชาชนใน
เขตเทศบาลประมาณ 1.01 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน ซึ่งระบบการ
ก าจัดขยะปัจจุบันทางเทศบาลได้ก าจัดขยะโดยวิธีฝังกลบอย่างถูก
สุขลักษณะบนพื้นที่ จ านวน 72 ไร่ ตั้งอยู่ห่างจากชุมชนประมาณ 
9.5 กิโลเมตร ซึง่รับผิดชอบดูแลโดยเทศบาลต าบลท่าแร่อยู่ในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลนาแก้ว อ าเภอโพนนาแก้ว จังหวัด
สกลนคร ในปัจจุบันได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อด าเนินการจัดการก าจัด
ขยะมูลฝอยอย่างถูกสุขลักษณะโดยก่อสร้างศูนย์ก าจัดขยะมูล
ฝอย [3] 

ในพื้นที่เขตเทศบาลต าบลท่าแร่มีแหล่งที่ก่อให้เกิดมูล
ฝอยมากที่ สุด คือ ตลาดสด ซึ่งมีตลาดสดอยู่ 2 แห่ง คือ ตลาด

สดเทศบาล 1 และตลาดสดเทศบาล 2 ตลาดถือเป็นแหล่งส าคัญ
ที่ท าให้อัตราการเกิดขยะในพื้นที่ เทศบาลท่าแร่เพิ่มสูงขึ้น และมี
แนวโน้มที่จะมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งส่งผลให้ เป็นแหล่ง
สะสมของเชื้อโรค ก่อให้เกิดมลพิษของเสีย แหล่งโสโครก ซึ่งอาจ
เป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัย จึงควรมีการควบคุมดูแลมิให้
สถานที่สกปรก หรือเป็นแหล่งหมักหมม จนก่อให้เกิดมลพิษที่
เป็นอันตรายเป็นที่สะสมของแหล่งเพาะพันธุ์ของสัตว์ หรือแมลง
ที่เป็นพาหะน าโรคได้ และเป็นการระบาดของโรคติดต่อมาสู่
ชุมชนมีผลต่อสุขภาพอนามัยของผู้ค้า  

ด้วยเหตุนี้ จึงตระหนักถึงความส าคัญของการคัดแยกขยะ 
ณ  แหล่งก าเนิด  การเก็บขน การขนส่ ง การน ากลับ ไปใช้
ประโยชน์ การก าจัด และรูปแบบการจัดการขยะในตลาด โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการจัดการขยะมูลฝอยในปัจจุบัน
ของตลาดสดเทศบาลท่ าแร่  เพื่ อน าไป เป็นข้อมูลพื้ นฐาน
ประกอบการพัฒนาและปรับปรุงแนวทางการจัดการอย่าง
เหมาะสมและถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลต่อไป 
 
2. วิธีด าเนินการวิจัย 

งานวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงส ารวจ (survey research) 
การจัดการมูลฝอยของตลาดในเขตเทศบาลต าบลท่าแร่ อ าเภอ
เมือง จังหวัดสกลนคร ประชากรศึกษา คือ ผู้ค้าในตลาดสด
เทศบาลต าบลท่าแร่ ได้แก่ ตลาดสดเทศบาล 1 จ านวน 114 คน 
และตลาดสดเทศบาล 2 จ านวน 157 คน รวมทั้งสิ้น 271 คน 
โดยกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา 165 คน (ตลาดสดเทศบาล 1 จ านวน 
69 คน และตลาดสดเทศบาล 2 จ านวน 96 คน) โดยวิธีการสุ่ม
ตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (stratified random sampling) รวบรวม
ข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม และแบบส ารวจ ในระหว่างวันที่ 17-
23 ตุลาคม 2560 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ 
ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

แบบสอบถาม ประกอบด้วย 5 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1 ข้อมูล
ทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนที่  2 ความรู้เกี่ยวกับการ
จัดการมูลฝอยของผู้ค้า ส่วนที่ 3 ทัศนคติเกี่ยวกับการจัดการมูล
ฝอยของผู้ค้า ส่วนที่ 4 พฤติกรรมการจัดการมูลฝอยในตลาดสด
ของผู้ค้า และส่วนที่ 5 ความพึงพอใจของผู้ค้าเกี่ยวกับการท างาน
ของพนักงานเทศบาล ตรวจสอบความถูกต้อง ความเที่ยงตรงของ
เนื้อหา (content validity) และความครอบคลุมของเนื้อหา โดย
ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ผลจากการน าไปทดลองใช้ (try out) กับ
ประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง แต่มีคุณลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่ม
ตัวอย่างในการวิจัยนี้  จ านวน 30 คน พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์ 
อัลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) ทั้งชุดมี
ค่าเท่ากับ 0.70 ขึ้นไป ซึ่งก่อนเริ่มต้นเก็บแบบสอบถาม ได้มีการ
อธิบายวัตถุประสงค์และชี้แจงรายละเอียดให้กลุ่มตัวอย่างทราบ 
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กลุ่มตัวอย่างสามารถหยุดให้ข้อมูลไม่ว่ากรณีใด ๆ และข้อมูลที่ได้
จะถูกวิเคราะห์ในภาพรวม 

การส ารวจการหาปริมาณ องค์ประกอบทางกายภาพ
ของมูลฝอย และการจัดการมูลฝอย 

 ท าการส ารวจปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นในตลาดแต่ละวัน 
อีกทั้งการจัดการมูลฝอย เพื่อส ารวจการเก็บขนมูลฝอยและการ
จัดการมูลฝอยโดยใช้แบบส ารวจ ศึกษาองค์ประกอบของขยะโดย
การสุ่มตัวอย่างขยะจากจุดรวบรวมขยะของเทศบาลต าบลท่าแร่ 
และน ามาแยกประเภทมูลฝอยตามวิธีการหาองค์ประกอบทาง
กายภาพของมูลฝอย (quartering method) ซึ่งแบ่งเป็นแต่ละ
ประเภท ดังนี้ 

1. เศษอาหาร 
2. กระดาษ 
3. พลาสติก 
4. แก้ว 
5. โลหะ 
6. ไม ้
7. ยาง 
8. ผ้า 
9. หนัง 
10. ของเสียอันตรายจากครัวเรือน 
11. อื่นๆ แยกประเภทไม่ได ้
 

3. ผลการวิจัย 
ข้อมูลทั่วไป 

กลุ่มตัวอย่างผู้ค้าในตลาดสดเทศบาล 1 และตลาดสด
เทศบาล 2 ส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิ ง คิดเป็นร้อยละ 82.60 

 และ 59.37 อายุ 30-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 50.72 และ 61.45 
(อายุเฉลี่ย 46.14 และ 44.80 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 13.38 
และ 11.50) ส าเร็จการศึกษาในระดับประถมศึกษา คิดเป็นร้อย
ละ 65.21 และ 79.16 ระยะเวลาที่เข้ามาค้าขายต่ ากว่า 15 ป ี 
คิดเป็นร้อยละ 78.26 และ 84.37 มีรายได้ 5,001-10,000 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 42.02 และ 40.62 ได้รับข้อมูลข่าวสารการจัดการ
ขยะ คิดเป็นร้อยละ 97.10 และ 53.12 ได้รับข้อมูลข่าวสารจาก
โทรทัศน์ คิดเป็นร้อยละ 63.76 และ 42.70 ข่าวสารที่เกี่ยวกับ
การจัดการขยะที่ได้รับเป็นเรื่องการหมักท าปุ๋ยชีวภาพ คิดเป็น
ร้อยละ 31.88 และ 47.91 ในตลาดสดเทศบาล 1 ส่วนใหญ่เป็น
ประเภทแผงค้าเบ็ดเตล็ด คิดเป็นร้อยละ 14.49 และตลาดสด
เทศบาล 2 เป็นแผงค้าอาหาร คิดเป็นร้อยละ 44.79 

ระดับของความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมเกี่ยวกับการ
จัดการมูลฝอย 

ผู้ค้าในตลาดสดเทศบาล 1 และตลาดสดเทศบาล 2 มี
ความรู้เกี่ยวกับการจัดการมูลฝอยอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 
53.62 และ 52.08 ผู้ค้าในตลาดสดเทศบาล 1 มีทัศนคติเกี่ยวกับ
การจัดการมูลฝอยอยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 60.86 
และตลาดสดเทศบาล 2 อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 90.62 
ผู้ค้าในตลาดสดเทศบาล 1 และตลาดสดเทศบาล 2 มีพฤติกรรม
เกี่ยวกับการจัดการมูลฝอยอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 86.95 
และ 96.87 

ความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดการมูลฝอยของเทศบาล 
ผู้ค้าในตลาดสดเทศบาล 1 และตลาดสดเทศบาล 2 มี

ความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดการมูลฝอยอยู่ในระดับปานกลาง 
คิดเป็นร้อยละ 95.65 และ 100.00  
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รูปที่ 1 แผนภูมิแสดงปริมาณขยะตลาดสดเทศบาลต าบลท่าแร่ 1 และตลาดสดเทศบาลต าบลท่าแร่ 2 (ระยะเวลา 7 วัน) 

องค์ประกอบขยะตลาดสดเทศบาลต าบลท่าแร่ 1 องค์ประกอบขยะตลาดสดเทศบาลต าบลท่าแร่ 2 
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รูปที่ 2 แผนภูมิแสดงองค์ประกอบขยะของตลาดสดเทศบาลต าบลท่าแร่ 1 และตลาดสดเทศบาลต าบลท่าแร่ 2 (ระยะเวลา 7 วัน) 

 
ปริมาณและองค์ประกอบประเภทมูลฝอย 
ตลาดสดเทศบาล 1 และตลาดสดเทศบาล 2 มีปริมาณ

มูลฝอยเฉลี่ย 548.14 และ 340.24 กิโลกรัมต่อวัน (รูปที่ 1) 
อัตราการเกิดมูลฝอยเฉลี่ย 0.39 และ 0.04 กิโลกรัมต่อตาราง
เมตรต่อวัน มีปริมาณขยะเฉลี่ยรวม 888.39 กิโลกรัมต่อวัน 
องค์ประกอบมูลฝอยที่ปริมาณสูงสุด คือ เศษอาหาร คิดเป็นร้อย
ละ 41.66 และ 38.69 รองลงมา คือ พลาสติก คิดเป็นร้อยละ 
20.06 และ 20.83 ตามล าดับ (รูปที่ 2 ) 

การจัดการมูลฝอย 

การรวบรวมมูลฝอยของเทศบาลต าบลท่าแร่ ด าเนินการ
เก็บรวบรวมมูลฝอยจากภาชนะรองรับมูลฝอยที่ ทางเทศบาลจัด
ให้เป็นจุดทิ้งขยะมูลฝอยจากตลาดสด รวบรวมไว้ ณ จุดเดียว ซึ่ง
เป็นถังพลาสติกสีฟ้า ขนาดความจุ 200 ลิตร ส าหรับตลาดสด
เทศบาล 1 มีจ านวน 12 ถัง ตลาดสดเทศบาล 2 จ านวน 8 ถัง ใช้
รถบรรทุกมูลฝอยแบบเปิดท้ายเทข้าง ความจุ 5 ลูกบาศกเมตร 1 
คัน มาขนถ่ายไปยังสถานที่ก าจัดมูลฝอย โดยท าการเก็บขนมูล
ฝอยทุกวัน วันละ 1 รอบ เริ่มเก็บมูลฝอย เวลา 02.00 น.- 04.00 
น. มีพนักงานท้ายรถเก็บขนทั้งหมด 3 คน พนักงานขับรถ 1 คน 
เทศบาลต าบลท่าแร่จัดเก็บอัตราค่าบริการ 10 บาทต่อเดือน 
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ก าจัดโดยวิธีฝังกลบอย่างถูกสุขลักษณะบนพื้นที่  จ านวน 72 ไร่ 
อยู่ห่างจากชุมชนประมาณ 9.50 กิโลเมตร ในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาแก้ว อ าเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร ในปัจจุบัน
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เพื่อด าเนินการจัดการก าจัดขยะมูลฝอยอย่างถูก
สุขลักษณะโดยก่อสร้างศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอย ปัญหาที่พบในการ
ด าเนินการก าจัดมูลฝอยของเทศบาลต าบลท่าแร่ คือ การคัดแยก
ขยะ ณ แหล่งก าเนิด ส่วนใหญ่ผู้ค้าไม่มีการคัดแยกขยะ จะมีเพียง
ร้านค้าขายผักที่คัดแยกเศษผักกลับไปใช้ประโยชน์ 
 
4. อภิปรายผล 

ผู้ค้าในตลาดสดเทศบาล 1 และตลาดสดเทศบาล 2 มี
ความรู้เกี่ยวกับการจัดการมูลฝอยอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 
53.62 และ 52.08 สอดคล้องกับผลการศึกษาการจัดการขยะ
ของผู้ค้าในตลาดสด ศึกษากรณีตลาดสดบางกะปิและตลาดสด
นครไทย เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร พบว่า กลุ่มตัวอย่างซึ่ง
เป็นผู้ค้าในตลาดสดบางกะปิและตลาดสดนครไทย มีความรู้
เกี่ยวกับการจัดการขยะอยู่ในระดับมาก [4] 

ตลาดสด เทศบาล  1  และตลาดสด เทศบาล  2  มี
องค์ประกอบมูลฝอยที่ปริมาณสูงสุด คือ เศษอาหาร คิดเป็นร้อย
ละ 41.66 และ 38.69 เนื่องจากสินค้าที่น ามาท าการค้าขายเป็น
สินค้าทางการเกษตร อาทิ เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ รวมทั้งของป่า 
อาทิ รังผึ้ง เห็ด ฯลฯ โดยจะขึ้นอยู่กับฤดูกาล สอดคล้องกับผล
การศึกษาการจัดการขยะโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน 
บริเวณตลาดน้ าอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยส่วนใหญ่เป็น
ขยะเปียกมากที่สุด รองลงมาเป็นขยะทั่วไป และขยะรีไซเคิล [5] 

การจัดการขยะยังไม่ถูกสุขลักษณะเท่าที่ควร เนื่องจากใช้
ภาชนะรองรับขยะแบบถังเดี่ยวทิ้งขยะรวมทุกประเภท ณ จุดรวม
ขยะ ส่งผลให้ผู้ค้าส่วนใหญ่ทิ้งขยะรวมกันโดยไม่มีการคัดแยก
ประเภทขยะ อีกทั้งภาชนะรองรับยังไม่เพียงพอต่อปริมาณขยะที่
เกิดขึ้น บางถังช ารุด หรือไม่มีฝาปิด ท าให้บริเวณโดยรอบเปรอะ
เปื้อนไปด้วยขยะ แลดูไม่สะอาดตา ทั้งส่งกลิ่งไม่พึงประสงค์ และ
เนื่องจากขยะส่วนใหญ่ เป็นเศษอาหาร ส่งผลให้ เป็นแหล่ง
เพาะพันธุ์ของสัตว์ และแมลงน าโรคต่างๆ  
5. สรุป 

ผลการวิจัยพบว่า มูลฝอยประเภทเศษอาหารมีปริมาณ
มากที่สุด และไม่มีการคัดแยกประเภทขยะตั้งแต่ต้นทาง ทาง
เทศบาลต าบลท่าแร่ ควรด าเนินการ ดังนี้ 1)ด าเนินโครงการ
ส่งเสริมให้ผู้ค้ามีการคัดแยกมูลฝอย ณ แหล่งก าเนิด 2)น ามูลฝอย
ประเภทเศษอาหารไปใช้ประโยชน์ อาทิ การท าปุ๋ยหมัก การเลี้ยง
ไส้เดือน เพื่อช่วยลดปริมาณมูลฝอยลงได้ 3)จัดให้มีภาชนะรองรับ
มูลฝอย แบบ 3 ถัง ได้แก่ ถังขยะทั่วไป ถังขยะเศษอาหาร ถังขยะ
รีไซเคิล เพื่อเป็นการณรงค์และส่งเสริมให้ผู้ค้าคัดแยกมูลฝอย

ตั้งแต่ต้นทาง ดูแลที่เก็บรวบรวมขยะใหม้ีที่รองรับมูลฝอยเพียงพอ 
และถูกสุขลักษณะอย่างสม่ าเสมอ ซึ่งผู้ค้าควรมีส่วนร่วม และมี
บทบาทส าคัญในการจัดการขยะที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะการคัดแยก 
และการบริหารจัดการขยะ เพื่อให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี ตลอดจน
ดูแลเก็บกวาดบริเวณพื้นที่ ให้สะอาด และการด าเนินการให้
ความรู้แก่ผู้ค้าถึงข้อดีข้อเสียของการจัดการจัดการมูลฝอย 
เนื่องจากยังมีผู้ค้าจ านวนเกือบครึ่งหนึ่งของผู้ค้าทั้งหมด ที่มีความ
รู้อยู่ในระดับปานกลาง และระดับต่ า เพื่อให้ผู้ค้าตระหนักถึง
ความส าคัญในการจัดการมูลฝอย และมีส่วนร่วมในการจัดการมูล
ฝอยมากขึ้น 
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บทคัดย่อ  

การศึกษานี้เป็นการศึกษาเชิงส ารวจ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความคาดหวังของประชาชนต่อสมรรถนะของนักวิชาการ
สาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล โดยเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม พัฒนาขึ้นจาก พ.ร.บ.วิชาชีพการสาธารณสุข
ชุมชน และมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของส าหนักงานข้าราชการพลเรือน ส ารวจกลุ่มเป้าหมาย คือ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ 4 
จังหวัด ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น ร้อยเอ็ด มหาสารคาม และกาฬสินธุ์ จ านวน 199 คน วิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา และ One-
way ANOVA  ผลการศึกษาพบว่า ความคาดหวังของประชาชนต่อสมรรถนะของนักวิชาการสาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล ประกอบด้วยสมรรถนะจ านวน 3 ด้าน มีค่าเฉลี่ยความคาดหวังของประชาชนรายด้าน ดังนี้ ด้านความรู้ มีค่าเฉลี่ย 
4.00 ด้านทักษะ มีค่าเฉลี่ย 4.02 และด้านคุณลักษณะ มีค่าเฉลี่ย 4.05 โดยสมรรถนะของนักวิชาการสาธารณสุขที่ประชาชนมี
ความคาดหวังมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ 1) มีใจรักในงานบริการ ระดับความคาดหวัง 4.16 2) มีความรู้เกี่ยวกับระบบสุขภาพ 
ระดับความคาดหวัง 4.13 3) มีความรู้เกี่ยวกับการอนามัยสิ่งแวดล้อม และสามารถส่งเสริมการเรียนรู้ การแนะน าและการให้
ค าปรึกษาด้านการส่งเสริมสุขภาพ ระดับความคาดหวังเท่ากันคือ 4.12 โดยภาพรวม ประชาชนส่วนใหญ่มีระดับความคาดหวังปาน
กลาง   และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของความคาดหวังของประชาชนต่อสมรรถนะของนักวิชาการสาธารณสุข รายจังหวัด 4 จังหวัด 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

 
ค ำหลัก: นักวิชาการสาธารณสุข, สมรรถนะ, ความคาดหวัง, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล   
 
Abstract 

This study is a survey research that has an objective for studying civil expectation to public health 
worker competencies in health promotion hospital.  Collecting data use questionnaire survey, that developed 
to announcing the Community Health Professional Act, 2556 (2013) and standardization in competencies of 
work position by Office of the Civil Service Commission, Thailand. Samples are people who reside in 4 
provinces including Khonkaen, Roi-et, Mahasarakham and Kalasin are 199. Analysis data use descriptive 
statistics and One-way ANOVA. Results reveal the expectation of people toward competencies of public 
health workers in health promotion hospital have 3 core competencies including knowledge (average = 4.00), 
skill (average = 4.02) and attribute (average = 4.05). The competencies of public health workers have the 
highest expectations among the top three: 1) passion for service (average = 4.16) 2) knowledge of the health 
system (average = 4.13) and 3) knowledge of environmental health equals to promote learning, guildance and 
counseling on health promotion (average = 4.12). Mostly has the expectation medium level. The comparison 
of expectation of people by provinces reveal the difference was statistically significant (p-value=0.05).  
 
Keywords: Public Health Worker, Competency, Expectation, Health Promotion Hospital 
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1. บทน า (Introduction) 
ทีมหมอครอบครัวระดับต าบล เป็นบุคลากรในหน่วย

บริการปฐมภูมิ ดังเช่นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
ประกอบด้วย พยาบาลวิชาชีพ พยาบาลเวชปฏิบัติ นักวิชาการ
สาธารณสุข เจ้าพนักงานสาธารณสุข ทันตาภิบาล และ
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอื่นๆ โดยมีบทบาทหน้าที่ ในการให้
ค าแนะน าด้านสุขภาพ ประเมินปัจจัยเสี่ยงในการเจ็บป่วย และ
เป็นพี่เลี้ยงให้กับทีมหมอครอบครัวระดับชุมชน[1] นักวิชาการ
สาธารณสุขจึง เป็นบุคลากรสาธารณสุขที่ท างานใกล้ชิดกับ
ประชาชนมากที่สุดต าแหน่งหนึ่ ง โดยเฉพาะนักวิชาการ
สาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 

ประชาชนคนไทยทุกคนมีสิทธิเข้ารับการรักษาพยาบาล
ตามพระราชบัญญัติสุขภาพถ้วนหน้า พ.ศ. 2545 หมวด 1 
สิทธิการรับบริการสาธารณสุข มาตรา 5 ระบุว่า บุคคลทุกคนมี
สิทธิได้รับบริการสาธารณสุขที่มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ
ตามที่ก าหนด [2] และตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2560 หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาว
ไทย มาตรา 47 ระบุ ว่า บุคคลย่อมมีสิทธิ ได้ รับบริการ
สาธารณสุขของรัฐ [3] 

ในปัจจุบันการเข้ารับบริการรักษาพยาบาลของ
ประชาชน ต้องเป็นไปตามสิทธิการรักษา โดยบุคคลควร
ตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาลได้ที่โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล หรือโรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้าน [4] ดังนั้น
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลจึงเป็นสถานบริการสุขภาพ
แห่งแรกที่ประชาชนจะเข้าไปรับบริการ และนักวิชาการ
สาธารณสุขก็เป็นบุคคลากรที่จะให้บริการแก่ประชาชนใน
ระดับปฐมภูมิ 

ส านักงานข้าราชการพลเรือนได้ประกาศมาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่งของนักวิชาการสาธารณสุขไว้ ตั้งแต่วันที่ 1 
กรกฎาคม 2554  ก าหนดหน้ าที่ ความรับผิดชอบของ
นักวิชาการสาธารณสุขระดับปฏิบัติการไว้ จ านวน 4 ลักษณะ 
ได้แก่  ด้ านการปฏิบั ติ การ ด้ านการวางแผน ด้ านการ
ประสานงาน และด้านการบริการ และก าหนดความรู้
ความสามารถและสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง ได้แก่ 1) 
มีความรู้ความสามารถที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานใน
ต าแหน่ง 2) มีทักษะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง 
และ 3) มีสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง
[5] เป็นกรอบในการปฏิบัติงานขั้นต้นของต าแหน่งนักวิชาการ
สาธารณสุข  

ส าหรับต าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ได้ก าหนดเป็น
วิชาชีพ ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน 
พุทธศักราช 2556 ประกาศในราชกิจจานุกเบกษา เมื่อวันที่ 
16 ธันวาคม 2556 และระบุถึงขอบเขตและนิยามไว้ดังนี้  

มาตรา 3 ระบุว่า วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน หมายความว่า 
วิชาชีพที่กระท าต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมในชุมชนเกี่ยวกับการ
ส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การควบคุมโรค การตรวจ
ประเมิน  และการบ าบัดโรคเบื้ องต้น  การดูแลให้ความ
ช่วยเหลือผู้ป่วย การฟื้นฟูสภาพ การอาชีวอนามัยและอนามัย
สิ่งแวดล้อม  ทั้งนี้ เพื่อลดความเสี่ยงจากการเจ็บป่วยในชุมชน
โดยน าหลักวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ แต่ไม่รวมถึงการ
ประกอบโรคศิลปะตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะ 
หรือการประกอบวิชาชีพทางการแพทย์และการสาธารณสุขอื่น
ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น [6] 

ในปัจจุบันวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ยังไม่มีความ
ชัดเจนในเรื่องของใบประกอบวิชาชีพ และการก าหนด
สมรรถนะที่ชัดเจนของผู้รับรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการ
สาธารณสุขชุมชน 

การศึ กษ า เกี่ ย วกั บ สม รรถน ะของนั ก วิ ช าก าร
สาธารณสุข ยังไม่เป็นที่แพร่หลายเท่าใดนัก อย่างไรก็ตามมี
นักวิชาการหลายคนได้ศึกษาเกี่ยวกับสมรรถนะของบุคคลากร
สาธารณสุข หรือนักวิชาการสาธารณสุขในหน่วยบริการปฐม
ภู มิ [7][8][9][10] ซึ่ ง เป็ น มุ ม ม อ งข อ งผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน ด้ าน
สาธารณสุข ยังไม่มีการศึกษาในมุมมองของผู้รับบริการ
สาธารณสุขในกลุ่มของประชาชน ดังนั้น ในการวิจัยครั้งนี้ จึงมี
วัตถุประสงค์การวิจัย คือ เพื่ อศึกษาความคาดหวังของ
ประชาชนต่อสมรรถนะของนักวิชาการสาธารณสุ ขใน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล และเปรียบเทียบระดับความ
คาดหวังของประชาชนใน 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น 
จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดกาฬสินธุ์ และจังหวัดร้อยเอ็ด 
 
2. วิธีด าเนินการวิจัย (Research Methodology)  

2.1 ขั้นตอนในการวิจัย 
การศึ กษ านี้ เป็ น ก ารศึ กษ า เชิ งส า รวจ  (Survey 

Research) กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่ เขต
สุขภาพที่ 7 จ านวน 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น จังหวัด
มหาสารคาม จังหวัดกาฬสินธุ์ และจังหวัดร้อยเอ็ด  

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือประชาชนที่
อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่บริการสุขภาพเขต 7 ทั้งหมด 4 หมู่บ้าน 
ซึ่งอยู่ใน 4 จังหวัด คัดเลือกโดยก าหนดโควตา 1 จังหวัด 1 
อ าเภอ 1 หมู่บ้าน มีประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  จ านวน
ทั้งสิ้น 2,681 คน ค านวณกลุ่มตัวอย่างจากสูตรการประมาณค่า
สัดส่วน ดังนี้ 
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จ านวนกลุ่มตัวอย่างทั้ง 4 จังหวัด จ านวน 199 คน 
รายละเอียดดังนี้  

กลุ่มตัวอย่างในอ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น จ านวน 
95 คน 

กลุ่มตัวอย่างในอ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 
จ านวน 31 คน 

กลุ่มตัวอย่างในอ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 
จ านวน 32 คน 

กลุ่มตัวอย่างในอ าเภอศรีสมเด็จ  จังหวัดร้อยเอ็ด 
จ านวน 41 คน 

ระยะเวลาในการด าเนินการศึกษา  ท าการศึกษา
ระหว่างเดือน สิงหาคม 2560 ถึง พฤศจิกายน 2560 

2.2 เครื่องมือในการวิจัย 
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ซึ่งพัฒนาข้อ

ค าถามจากพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ.
2556 [6] และมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของนักวิชาการ
สาธารณสุข ของส านักงานข้าราชการพลเรือน  [5] โดย
แบบสอบถามผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาโดย
ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 คน มีค่า IOC เท่ากับ 0.90 และทดลอง
ใช้เครื่องมือ จ านวน 30 ชุด มีค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่าของครอนบ
ราซ (Cronbach’s alpha Coefficient) ได้ค่ าความเชื่อมั่น
เท่ากับ 0.975 

แบบสอบถาม ประกอบด้วย 4 ส่วน ได้แก่ 1) ข้อมูลเชิง
ประชากร จ านวน 7 ข้อ 2) ความคาดหวังของประชาชนต่อ
สมรรถนะด้านความรู้ของนักวิชาการสาธารณสุขในโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล จ านวน 17 ข้อ3) ความคาดหวังของ
ประชาชนต่อสมรรถนะด้านทักษะของนักวิชาการสาธารณสุข
ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล จ านวน 22 ข้อ และ 4) 
ความคาดหวังของประชาชนต่อสมรรถนะด้านคุณลักษณะของ
นักวิชาการสาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
จ านวน 14 ข้อ 

วิเคราะห์ข้อมูลเชิงประชากร และความคาดหวังของ
ประชาชนต่อสมรรถนะด้านความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะด้วย
สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ส่วนการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความ
คาดหวังของประชาชนต่อสมรรถนะของนักวิชาการสาธารณสุข
ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลด้วย สถิติ  One-way 
ANOVA 
 
3. ผลการวิจัย (Results) 

3.1 ข้อมูลเชิงประชากร 
ประชากรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 64.8 และเป็น

เพศชาย ร้อยละ 35.2 อายุ เฉลี่ ย  47.22 ปี  ส่ วนใหญ่ มี

สถานภาพสมรสแล้ว ร้อยละ 77.9 ระดับการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา ร้อยละ 40.7 มีอาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ 41.2 
มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 11,142.28 บาท เป็นประชากรที่อาศัย
ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น จ านวน 95 คน จังหวัดมหาสารคาม 
จ านวน 31 คน จังหวัดกาฬสินธุ์ จ านวน 32 คน และจังหวัด
ร้อยเอ็ด จ านวน 41 คน 

3.2 ความคาดหวังของประชาชนต่อสมรรถนะของ
นักวิชาการสาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 

3.2.1 ความคาดหวังของประชาชนในเขตสุขภาพที่ 
7 ต่อสมรรถนะด้านความรู้ของนักวิชาการสาธารณสุขใน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 

จากการศึกษา ความคาดหวังของประชาชนในเขต
สุขภาพที่ 7 เกี่ยวกับสมรรถนะด้านความรู้ของนักวิชาการ
สาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับความคาดหวังปานกลาง ร้อยละ 70.4 
รองลงมา คือ ระดับความคาดหวังน้อย ร้อยละ 15.1 และ
ระดับความคาดหวังมาก ร้อยละ 14.6 ค่าเฉลี่ยความคาดหวัง
ของประชาชนรายด้านความรู้เท่ากับระดับ 4.00 (SD=0.74) 

เมื่อพิจารณาแล้วพบว่า สมรรถนะด้านความรู้ของ
นักวิชาการสาธารณสุข ที่ประชาชนคาดหวังมากที่สุด ได้แก่ มี
ความรู้เกี่ยวกับระบบสุขภาพ ค่าเฉลี่ย 4.13 มีความรู้เกี่ยวกับ
การอนามัยสิ่งแวดล้อม ค่าเฉลี่ย 4.12 และมีความรู้เกี่ยวกับ
การดูแลให้ความช่วยเหลือผู้ป่วย ค่าเฉลี่ย 4.07 ดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 ความคาดหวังของประชาชนในเขตสุขภาพที่ 7 ต่อ
สมรรถนะด้านความรู้ของนักวิชาการสาธารณสุขในโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล 

ความรู ้ ค่าเฉลี่ย SD 
1. มีความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ 4.05 0.71 
2. มีความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรค 4.05 0.75 
3. มีความรู้เบื้องเกี่ยวกับการตรวจประเมิน 3.96 0.75 
4. มีความรู้เกี่ยวกับการบ าบัดโรคเบื้องต้น 4.01 0.74 
5. มี ค วาม รู้ เกี่ ย วกั บ ก ารดู แ ล ให้ ค วาม
ช่วยเหลือผู้ป่วย 

4.07 0.77 

6. มีความรู้เกี่ยวกับการฟื้นฟูสุขภาพ 3.99 0.79 
7. มีความรู้เกี่ยวกับการอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย 

3.98 0.78 

8. มีความรู้เกี่ยวกับการอนามัยสิ่งแวดล้อม 4.12 0.72 
9. มีความรู้เกี่ยวกับการลดความเสี่ยงจาก
การเจ็บป่วย 

4.02 0.69 

10. มีความรู้เกี่ยวกับระบบสุขภาพ 4.13 0.67 
11. มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายสาธารณสุข 4.01 0.75 
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ความรู ้ ค่าเฉลี่ย SD 
และสิ่งแวดล้อม 
12. มีความรู้เรื่องการจัดการความรู้ 3.91 0.77 
13. มีความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร 3.89 0.79 
14. มีความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน 3.98 0.72 
15. มีความรู้เรื่องการวิเคราะห์ผลกระทบทาง
สุขภาพ 

3.92 
 

0.75 

16. มีความรู้เรื่องสาธารณะและนโยบาย 3.92 0.73 
ค่าเฉลี่ยรวมดา้นความรู ้ 4.00 0.74 

 
3.2.2 ความคาดหวังของประชาชนในเขตสุขภาพที่ 

7ต่อสมรรถนะด้านทักษะของนักวิชาการสาธารณสุ ขใน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 

จากการศึกษา ความคาดหวังของประชาชนในเขต
สุขภาพที่  7 เกี่ยวกับสมรรถนะด้านทักษะของนักวิชาการ
สาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลพบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับความคาดหวังปานกลาง ร้อยละ 68.3 
รองลงมา คือ ระดับความคาดหวังน้อย ร้อยละ 16.1 และ
ระดับความคาดหวังมาก ร้อยละ 15.6 ค่าเฉลี่ยความคาดหวัง
ของประชาชนรายด้านความรู้เท่ากับระดับ 4.02 (SD=0.74) 

เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า สมรรถนะด้านทักษะของ
นักวิชาการสาธารณสุข ที่ประชาชนคาดหวังมากที่สุด ได้แก่ 
สามารถส่งเสริมการเรียนรู้ การแนะน า และการให้ค าปรึกษา
ด้านการส่งเสริมสุขภาพ ค่าเฉลี่ย 4.12 สามารถส่งเสริมการ
เรียนรู้ การแนะน า และการให้ค าปรึกษาด้านการป้องกันโรค
และควบคุมโรค ค่าเฉลี่ย 4.09 และอันดับ 3 คือ สามารถ
ส่งเสริมการเรียนรู้ การแนะน า และการให้ค าปรึกษาด้านการ
บ าบัดโรคเบื้องต้น, สามารถตรวจประเมินอาการเจ็บป่วยและ
ช่วย เหลือผู้ป่วยเพื่อการส่งต่อ และสามารถมีส่วนร่วมในการ
แก้ไขปัญหาด้านสุข อนามัยสิ่งแวดล้อม ค่าเฉลี่ย 4.07 ดัง
ตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 ความคาดหวังของประชาชนในเขตสุขภาพที่ 7 ต่อ
สมรรถนะด้านความรู้ของนักวิชาการสาธารณสุขในโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล 

ทักษะ ค่าเฉลี่ย SD 
1.สามารถส่งเสริมการเรียนรู้ การแนะน า 
และการให้ค าปรึกษาด้านการส่งเสริม
สุขภาพ 

4.12 
 

0.72 

2. สามารถส่งเสริมการเรียนรู้ การแนะน า 
และการให้ค าปรึกษาด้านการป้องกันโรค
และควบคุมโรค 

4.09 
 

0.73 

3. สามารถส่งเสริมการเรียนรู้ การแนะน า 4.07 0.71 

ทักษะ ค่าเฉลี่ย SD 
และการให้ค าปรึกษาด้านการบ าบัดโรค
เบื้องต้น 

 

4. สามารถส่งเสริมการเรียนรู้ การแนะน า 
และการให้ค าปรึกษาด้านการฟื้นฟูสภาพ 

4.03 
 

0.74 

5. สามารถประยุกต์หลักวิทยาศาสตร์ไปใช้
ในการควบคุม และลดปัจจัยท่ีท าให้เกิดโรค 

3.96 
 

0.79 

6. สามารถตรวจประเมินและบ าบัดโรค
เบื้องต้น 

3.96 
 

0.81 

7. สามารถให้การดูแลผู้ป่วย 4.04 0.71 
8. สามารถสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 3.97 0.73 
9. สามารถวางแผนครอบครัว 4.04 0.71 
10.สามารถตรวจประเมินอาการเจ็บป่วย
และช่วย เหลือผู้ป่วยเพื่อการส่งต่อ 

4.07 0.76 

11. สามารถเฝ้าระวังโรคและคุ้มครอง
ผู้บริโภค 

3.98 
 

0.75 

12. สามารถจัดท าฐานข้อ มูล และพัฒนา
งานวิชา การและเทคโนโลยีสุขภาพ 

3.95 
 

0.75 

13. สามารถวิเคราะห์ข้อมูลทางระบาด
วิทยา 

3.98 
 

0.74 

14. สามารถมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา
ด้านสุข อนามัยสิ่งแวดล้อม 

4.07 
 

0.70 

15. สามารถประสานงานร่วมกับภาคี
เครือข่ายด้านสุขภาพ 

4.02 
 

0.77 

16. สามารถพัฒนาศักยภาพบุคลากร และ
จิตอาสาให้สามารถท า งานในพื้นที่ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

4.04 
 

0.75 

17. สามารถประชาสัมพันธ์ ด้านสุขภาพ
และการสาธารณสุขให้ประชาชนมีความ
รอบรู้ทางสุขภาพ 

4.02 
 

0.73 

18. สามารถสนับสนุนงานบริการให้กับทีม
สุขภาพ 

4.03 
 

0.78 

19. สามารถบริหารโครงการด้านสุขภาพ 3.98 0.71 
20. สามารถจัดท าสื่อสุขศึกษา 
ประชาสัมพันธ์ เพือ่เผยแพรส่ร้างความ 
เข้าใจด้านสุขภาพและการสาธารณสุข 

4.03 
 

0.69 

21. สามารถวิเคราะห์ข้อมูล คาดการณ์แนว 
โน้ มการเกิด โรค  พื้ นที่ เสี่ ยง  และกลุ่ ม
ประชากรเสี่ยง 

3.92 
 

0.76 

ค่าเฉลี่ยรวมดา้นทกัษะ 4.02 0.74 
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3.1.3 ความคาดหวังของประชาชนต่อสมรรถนะ
ด้านคุณลักษณะของนักวิชาการสาธารณสุขในโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล 

จากการศึกษา ความคาดหวังของประชาชนในเขต
สุขภาพที่ 7 เกี่ยวกับสมรรถนะด้านคุณลักษณะของนักวิชาการ
สาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับความคาดหวังปานกลาง ร้อยละ 71.4 
รองลงมา คือ ระดับความคาดหวังมาก ร้อยละ 15.6 และระดับ
ความคาดหวังน้อย ร้อยละ 13.1  ค่าเฉลี่ยความคาดหวังของ
ประชาชนรายด้านความรู้เท่ากับระดับ 4.05 (SD=0.72) 

เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า สมรรถนะด้านคุณลักษณะ
ของนักวิชาการสาธารณสุข ที่ประชาชนคาดหวังมากที่สุด 
ได้แก่ มีใจรักในงานบริการ ค่าเฉลี่ย 4.16 สามารถท างานเป็น
ทีมร่วมกับผู้อื่นได้ ค่าเฉลี่ย 4.11 และอันดับ 3 คือ มีความยึด
มั่นในความถูกต้องและจริยธรรม, มีความยึดมั่นในความถูกต้อง
และจริยธรรม และมีความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 
ค่าเฉลี่ย 4.08 ดังตารางที่ 3 

ตารางที่ 3 ความคาดหวังของประชาชนในเขตสุขภาพที่ 7 ต่อ
สมรรถนะด้านความรู้ของนักวิชาการสาธารณสุขในโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล 

คุณลักษณะ ค่าเฉลี่ย SD 
1. มีความสามารถในคิดวิเคราะห์ 3.92 0.78 
2. มีความสามารถในการด าเนินการเชิงรุก 3.99 0.69 
3. มีความสามารถในสร้างสัมพันธภาพ/
เข้าใจผู้อื่น 

4.04 0.72 

4. มีความยืดหยุ่นผ่อนปรน 3.99 0.71 
5. มีความมุ่งผลสัมฤทธิ์ในงาน 4.08 0.71 
6. มี ความยึดมั่ น ในความถูกต้ อ งและ
จริยธรรม 

4.08 0.68 

7. มีความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 4.08 0.72 
8. มีใจรักในงานบริการ 4.16 0.712 
9. สามารถท างานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้ 4.11 0.72 
10. มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาแบบ
มืออาชีพ 

4.02 0.72 

11. มีการสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญ
ในสายอาชีพ 

4.06 
 

0.70 

12. มี ก ารท า งาน ด้ ว ยค วาม ล ะ เอี ย ด
รอบคอบและถูกต้อง 

4.01 
 

0.72 

13. มีจิตส านึกและรับ ผิดชอบต่อสังคม 
และสิ่งแวดล้อม 

4.07 
 

0.73 

ค่าเฉลี่ยรวมดา้นคณุลักษณะ 4.05 0.72 

 
3.2 เปรียบเทียบความคาดหวังของประชาชนต่อ

สมรรถนะของนักวิชาการสาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล ใน 4 จังหวัด 

การวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความคาดหวัง
ของประชาชนในเขตสุขภาพที่ 7 ต่อสมรรถนะของนักวิชาการ
สาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลด้วย สถิติ 
One-way ANOVA ผลการวิเคราะห์ ดังนี้ 

3.2.1 เปรียบเทียบคะแนนความคาดหวังเฉลี่ย
สมรรถนะด้านความรู้ของนักวิชาการสาธารณสุขในโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลรายคู่จังหวัด 

ผลการเปรียบเทียบความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อ
สมมรรถนะด้านความรู้ของนักวิชาการสาธารณสุขในเขตพื้นที่
บริการสุขภาพเขตที่ 7 จ าแนกตามจังหวัด มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 จังหวัดกาฬสินธุ์มีค่าเฉลี่ย 3.87 
รองลงมาคือจังหวัดมหาสารคาม มีค่าเฉลี่ย 3.85 ตามด้วย
จังหวัดขอนแก่น มีค่าเฉลี่ย 3.69 และน้อยที่สุดคือจังหวัด
ร้อยเอ็ดมีค่าเฉลี่ย 3.46 ตามล าดับ  

โดยจังหวัดกาฬสินธุ์มีค่าเฉลี่ยความคาดหวังสูงที่สุด 
ซึ่งมากกว่าจังหวัดมหาสารคามอยู่ 0.13 (แตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05) มากกว่าจังหวัดขอนแก่นอยู่ 
0.16 (แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05)
และมากกว่าจังหวัดร้อยเอ็ดอยู่ 0.41 (แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05) ดังตารางที่ 4 

ตารางที่ 4 เปรียบเทียบคะแนนความคาดหวังเฉลี่ยสมรรถนะ
ด้านความรู้รายคู่จังหวัด 

จังหวัด ค่าเฉลี่ย ร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสาร
คาม 

กาฬสินธุ์ 

ร้อยเอ็ด 3.46 - 0.23* 0.39*. 0.41* 
ขอนแก่น 3.69 - - 0.15 0.16 

ม ห าส าร 
คาม 

3.85 
- - 

- 0.13 

กาฬสินธุ์ 3.87 - - - - 

3.2.2 เปรียบเทียบคะแนนความคาดหวังเฉลี่ย
สมรรถนะด้านทักษะของนักวิชาการสาธารณสุขในโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลรายคู่จังหวัด 

ผลการเปรียบเทียบความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อ
สมมรรถนะด้านทักษะของนักวิชาการสาธารณสุขในเขตพื้นที่
บริการสุขภาพเขตที่ 7 จ าแนกตามจังหวัด มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 จังหวัดกาฬสินธุ์มีค่าเฉลี่ย 4.19 
รองลงมาคือจังหวัดมหาสารคาม มีค่าเฉลี่ย 4.18 ตามด้วย
จังหวัดร้อยเอ็ด มีค่าเฉลี่ย 4.04 และน้อยที่สุดคือจังหวัด
ขอนแก่น มีค่าเฉลี่ย 3.84 ตามล าดับ  
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 โดยจังหวัดกาฬสินธุ์มีค่าเฉลี่ยความคาดหวังสูงที่สุด 
ซึ่งมากกว่าจังหวัดมหาสารคามอยู่ 0.01 (แตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05) มากกว่าจังหวัดขอนแก่นอยู่ 
0.34 (แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05) และ
มากกว่าจังหวัดร้อยเอ็ดอยู่  0.15 (แตกต่างกันอย่างไม่ มี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05) ดังตารางที่ 5 

ตารางที่ 5 เปรียบเทียบคะแนนความคาดหวังเฉลี่ยสมรรถนะ
ด้านทักษะรายคู่จังหวัด 

จังหวัด ค่าเฉลี่ย ร้อยเอ็ด ขอนแกน่ มหาสาร
คาม 

กาฬสินธุ ์

ร้อยเอ็ด 4.04 - 0.19 0.14 0.15 
ขอนแก่น 3.84 - - 0.33 0.34* 

มหาสาร
คาม 

4.18 
- - 

- 0.01 

กาฬสินธุ์ 4.19 - - - - 

3.2.3 เปรียบเทียบคะแนนความคาดหวังเฉลี่ย
สมรรถนะด้านคุณลักษณะของนักวิชาการสาธารณสุขใน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลรายคู่จังหวัด 

จากผลการเปรียบเทียบความคาดหวังของประชาชนต่อ
สมมรรถนะด้านคุณลักษณะของนักวิชาการสาธารณสุขในเขต
พื้นที่บริการสุขภาพเขตที่  7  จ าแนกตามจังหวัด มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 จังหวัดกาฬสินธุ์มี
ค่าเฉลี่ย 4.17 รองลงมาคือจังหวัดมหาสารคาม มีค่าเฉลี่ย 4.15 
ตามด้วยจังหวัดร้อยเอ็ด มีค่าเฉลี่ย 4.12 และน้อยที่สุดคือ
จังหวัดขอนแก่น มีค่าเฉลี่ย 3.88 ตามล าดับ  
 โดยจังหวัดกาฬสินธุ์มีค่าเฉลี่ยความคาดหวังสูงที่สุด 
ซึ่งมากกว่าจังหวัดมหาสารคามอยู่ 0.12 (แตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05) มากกว่าจังหวัดขอนแก่นอยู่ 
0.29 (แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05)และ
มากกว่าจังหวัดร้อยเอ็ดอยู่  0.47 (แตกต่างกันอย่างไม่ มี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05) ดังตารางที่ 6  

ตารางที่ 6 เปรียบเทียบคะแนนความคาดหวังเฉลี่ยสมรรถนะ
ด้านคุณลักษณะรายคู่จังหวัด 

จังหวัด ค่าเฉลี่ย ร้อยเอ็ด ขอนแกน่ มหาสารคาม กาฬสินธุ ์
ร้อยเอ็ด 4.12 - 0.24 0.27. 0.47 
ขอนแก่น 3.88 - - 0.27* 0.29* 

มหาสาร
คาม 

4.15 
- - 

- 0.12 

กาฬสินธุ์ 4.17 - - - - 

 
4. อภิปรายผล (Discussion) 

จากการศึกษา ความคาดหวังเกี่ยวกับสมรรถนะด้าน
ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะของนักวิชาการสาธารณสุขใน

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มี
ระดับความคาดหวังปานกลาง มีค่าเฉลี่ยความคาดหวังของ
ประชาชนรายด้าน ดังนี้  ด้านความรู้ มีค่าเฉลี่ ย 4.00 ด้าน
ทักษะ มีค่าเฉลี่ย 4.02 และด้านคุณลักษณะ มีค่าเฉลี่ย 4.05 
โดยสมรรถนะของนักวิชาการสาธารณสุขที่ประชาชนมีความ
คาดหวังมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ 1) มีใจรักในงานบริการ 
ระดับความคาดหวัง 4.16 2) มีความรู้เกี่ยวกับระบบสุขภาพ 
ระดับความคาดหวัง 4.13 3) มีความรู้เกี่ยวกับการอนามัย
สิ่งแวดล้อม และสามารถส่งเสริมการเรียนรู้ การแนะน าและ
การให้ค าปรึกษาด้านการส่งเสริมสุขภาพ ระดับความคาดหวัง
เท่ากันคือ 4.12 สอดคล้องกับการศึกษาของกิตติพัทธ์ เอี่ยม
รอด และพิมเพ็ญ เจนอักษรศึกษาสมรรถนะของนักวิชาการ
สาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล จังหวัดตาก 
พบว่า สมรรถนะของนักวิชาการสาธารณสุขรายด้าน 8 ด้าน 
อยู่ ในระดับปานกลาง [11] และการศึกษาของสุรชาติ  ณ 
หนองคายและคณะ [12] เห็นว่า กลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพการ
สาธารณสุขชุมชนพึงต้องมีมาตรฐานวิชาชีพ และ จรรยาบรรณ
ที่ส าคัญในการกระท าการสาธารณสุขอย่างมีศิลปะที่ส าคัญ คือ 
1) การกระท าต่อมนุษย์โดยมีคู่มือแนวทางด้านเวชกรรม เภสัช
กรรม การพยาบาลและผดุงครรภ์ที่ชัดเจน 2) การกระท าการ
สาธารณสุขต่อเชื้อโรค 3)การกระท าทางการสาธารณสุขต่อการ
อาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม 4) การส่งต่อผู้ป่วยที่มีการ
ลด ความเสี่ยงอย่างมีมาตรฐาน 

ผลการเปรียบเทียบความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อ
สมมรรถนะของนักวิชาการสาธารณสุขในเขตสุขภาพเขตที่ 7 
ได้แก่ จังหวัดร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม และกาฬสินธุ์ ผล
การวิเคราะห์ทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านความรู้ ด้านทักษะและด้าน
คุณลักษณะ พบว่า ประชาชนมีความคาดหวังโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก และเมื่อเปรียบเทียบระดับความคาดหวังรายด้าน 
ประชาชนมีความคาดหวังต่อสมรรถนะนักสาธารณสุขแต่ละ
ด้านทั้งด้านความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นถึงความคาดหวังของ
ประชาชนต่อสมรรถนะของนักวิชาการสาธารณสุขที่ปฏิบัติงาน
ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความ
ต้องการของประชาชนต่อความสามารถในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข โดยสามารถน าผลการศึกษาไปประยุกต์
และประกอบในการก าหนดสมรรถนะของวิชาชีพการ
สาธารณสุขชุมชนในอนาคต เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของประชาชนในฐานะผู้รับบริการสาธารณสุข 
 
5. บทสรุป (Conclusion) 
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ความคาดหวั งของประชาชนต่อสมรรถนะของ
นักวิชาการสาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
ประกอบด้วยสมรรถนะจ านวน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความรู้ ด้าน
ทักษะ และด้านคุณลักษณะ โดยภาพรวม ประชาชนส่วนใหญ่มี
ระดับความคาดหวังปานกลาง   

ส่วนการเปรียบเทียบความคาดหวังของประชาชนต่อ
สมรรถนะของนักวิชาการสาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล ใน 4 จังหวัด จ าแนกตามจังหวัด มีความแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05  
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บริบทชุมชนและการพัฒนาศักยภาพเพื่อป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับของพื้นที่มีการระบาดสูง 
: กรณีศึกษาอ าเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร 

Context Community and Developing Potential to Prevent Liver Fluke Infection in High 
Endemic Region: Case Study Tao-Ngoi District in Sakon Nakhon Province 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ เพื่อศึกษาบริบทชุมชนและพัฒนาศักยภาพของชุมชนเพื่อป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ

ของพื้นที่มีการระบาดสูง พื้นที่เป้าหมายคือ อ าเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร คัดเลือกพื้นที่จากผลการติดเช้ือพยาธิใบไม้ตับในปี 
พ.ศ. 2558 ผู้มีส่วนร่วมในการวิจัย ได้แก่ ผู้น าชุมชน ประชาชนในพื้นที่ อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านและผู้น าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ร้านขายของในหมู่บ้าน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม แบบบันทึกและแบบเก็บข้อมูลทุติยภูมิส าหรับเก็บ
ข้อมูลบริบทพ้ืนท่ีและเก็บข้อมูลสภาพท่ัวไปของหมู่บ้าน วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหาและข้อมูลปริมาณใช้
สถิติเชิงพรรณนา ผลการวิจัยพบว่า บริบทชุมชนที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคได้แก่ ด้านวัฒนธรรมความเช่ือเกี่ยวกับการเลี้ยง
สังสรรค์หรือต้อนรับแขกจะท าก้อยปลาดิบ ลาบปลาดิบ เพราะเป็นอาหารประจ าถิ่นและการหาปลามาปรุงง่าย ปลาที่นิยมน ามา
บริโภคมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ปลาซิว ปลาตะเพียน และปลาไน ร้อยละ 90.9 ,75.3 และ 61.0 ตามล าดับ แหล่งที่มาของ
ปลาได้มาจากการซื้อมาจากตลาดในหมู่บ้าน ร้อยละ 86.6 จากการจับปลาในนา ร้อยละ 51.4 ช่วงเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมเป็น
ช่วงจับปลามากที่สุด การป้องกันโรคที่ผ่านมาพบอุปสรรคเกี่ยวกับประชาชนยังมีความเข้าใจไม่ถูกต้องเกี่ยวกับสาเหตุการเกิดโรค 
และการรณรงค์ป้องกันโรคขาดความต่อเนื่อง แนวทางการพัฒนาศักยภาพเพื่อป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ ได้แก่ การสร้างแกนน า
ชุมชนและความร่วมมือของภาคีเครือข่าย การด าเนินงานใช้หลัก 3ข 2ช คือ เข้าใจเกี่ยวกับโรคพยาธิใบไม้ตับ เข้าถึงการรับรู้โอกาส
เสี่ยงของโรคและการป้องกันโรคโดยใช้ตนเองเป็นต้นแบบ เข้าหากลุ่มประชาชนเพื่อถ่ายทอดความรู้ ช้ีชวนให้ลดปัจจัยเสี่ยงต่อการ
เกิดโรคพยาธิใบไม้ตับ และเชื่อมประสานการท างานกับภาคีเครือข่าย  

ค าหลัก: บริบทชุมชน, พัฒนาศักยภาพ, โรคพยาธิใบไมต้ับ 

Abstract 
This action research, purposed to study the community context and developing potential to prevent 

liver fluke infection in high endemic region. The target setting, Tao-Ngoi district in Sakon Nakhon province, was 
selected by the highest prevalence of liver fluke infection in 2015. Participants in the research included 
community leaders, local grocers, village health volunteers and the leaders of local government 
organizations. Data collected by using questionnaire, recording and secondary data collection for contextual 
and general information of community. Qualitative analysis using content analysis and quantitative data using 
descriptive statistics. The research found that the community context is a risk of liver fluke infection included 
Koi Pla Dip (rare fish) and Lab Pla Dip (Chopped rare fish) are the eating culture to welcome guests at the 
event in the community. Apollo shark , Silver barts, and Common carp were 3 type of fish that the most 
select for consumption at 90.9%, 75.3%, and 61.0%, respectively. Source of fish was obtained from the 
market in the village 86.6% , fish caught in the field 51.4% were caught during June to July. The obstacles to 
be successful of the liver fluke prevention were the local people had misunderstanding of the actual causes 
of this disease. The campaign for prevention lacking of the continuity. Development potential to prevent liver 
fluke infection, including the build of community leaders and the cooperation of network partners.  The key 
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processes included problem understanding, public access, persuade to avoid risk behaviors, and effective 
communication. 

Keywords: Context Community, Developing Potential, Liver Fluke 

1. บทน า
การติดเช้ือพยาธิใบไม้ตับมีความสัมพันธ์กับการเกิด

โรคมะเร็งท่อน้ าดี ซึ่งเป็นปัญหาส าคัญทางด้านสาธารณสุขใน
ประเทศไทย[1-4]  ในปี พ.ศ. 2550 มีผู้ป่วยโรคพยาธิใบไม้ตับ
และมะเร็งท่อน้ าดี 559 ราย จาก 19 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 
0.89 ต่อแสนประชากร สาเหตุการติดเช้ือเกิดจากการ
รับประทานปลาเกร็ดน้ าจืดที่ปรุงไม่สุกหรือสุกๆดิบๆ ที่มีพยาธิ
ใบไม้ปนเปื้อนอยู่ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้มีนโยบายและแผน
ด าเนินการในการป้องกันและควบคุมโรคเพื่อลดการติดเช้ือ
พยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดี [5]  

ในปี พ.ศ. 2556 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 7 จังหวัด 
พบว่า จังหวัดสกลนครมีความชุกสูงที่สุด ร้อยละ 27.9 ผลการ
ส ารวจของกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขพบว่าอ าเภอ
เต่างอย จังหวัดสกลนคร มีความชุกของการติดเช้ือพยาธิใบไม้
ตับ ร้อยละ 80 .0จากการสุ่มตรวจหาไข่พยาธิใบไม้ตับใน
อุจจาระของประชาชนที่อายุ 15 ปีขึ้นไป พบว่ามีไข่พยาธิใบไม้
ตับในอุจจาระสูงถึงร้อยละ 90.0 และยังพบความชุกของการ
เริ่มต้นติดเช้ือพยาธิใบไม้ตับของนักเรียน โดยพบว่าผู้ตรวจพบ
พยาธิใบไม้ตับ มีอายุเฉลี่ย 47.61 (SD = 13.97) อายุต่ าสุด 13 
ปี และอายสุูงสุด 75 ปี  

จากการศึกษาน าร่องในพื้นที่ต าบลนาตาล อ าเภอเต่า
งอย จังหวัดสกลนคร โดยการส ารวจชุมชนเพื่อค้นหาปัญหา
ด้านสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ร่วมกับแกนน าชุมชน ได้แก่ 
ผู้น าชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน กลุ่มแม่บ้าน 
ปราชญ์ชาวบ้าน องค์การบริหารส่วนต าบล ตัวแทนเยาวชน 
พบว่า ปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับถูกจัดอันดบัให้เป็นปัญหาส าคัญ
ที่ต้องเร่งแก้ไขโดยเร่งด่วนในพื้นที่ และปัญหาดังกล่าวได้
สอดคล้องกับนโยบายของสมัชชาสุขภาพท่ีเน้นการก าจัดปัญหา
พยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดีในประชาชน โดยการลดการ
ป่วยและการตายด้วยมะเร็งท่อน้ าดีที่ป้องกันและรักษาได้หาก
ค้นพบอาการแรกเริ่มได้เร็วแต่ต้องเป็นการด าเนินการแบบ
บูรณาการโดยครอบคลุมตั้งแต่เรื่องการป้องกันไม่ ให้มีการ
ปนเปื้อนของอุจจาระในแหล่งน้ าทุกประเภท เพื่อท าให้ปลา
ปลอดพยาธิใบไม้ตับ การปลูกฝังค่านิยมและสร้างวัฒนธรรม
ให้กับทุกเพศและทุกกลุ่มวัยจะต้องมีการเน้นการรับประทาน
ปลาที่ปรุงสุก การตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยง การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมเสี่ยงในกลุ่มผู้ตรวจพบพยาธิใบไม้ตับ จะต้องมีระบบ
เฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคโดยใช้ชุมชนและโรงเรียนเป็นฐาน
โดยการรวมพลังความร่วมมือของภาครัฐภาคเอกชนภาค

ประชาสังคม ในส่วนของกลุ่มเยาวชนที่เป็นพลังส าคัญในการ
ขับเคลื่อนการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับได้มีการสร้างความ
ตระหนักถึงการป้องกันโรคโดยมีการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดีในโรงเรียน โดยการ
ออกแบบการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับเด็กแต่ละระดับช้ัน 
เพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้เยาวชนรู้ความรุนแรงของพยาธิ
ใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดี ส่งผลให้ไม่รับประทานอาหารที่ท า
จากปลาดิบโดยเด็ดขาด [4-6]

บทเรียนที่ได้รับจากหลายปีที่ผ่านมา พบว่าประชาชน
ยังคงรับประทานปลาดิบหรือสุกๆดิบๆ [7-8]  พฤติกรรมการ
ป้องกันและควบคุมการติดเช้ือพยาธิใบไม้ตับเป็นสิ่งจ าเป็น
ส าหรับการลดความชุกของโรค แต่อุปสรรคต่อการป้องกันการ
ติดเช้ือพยาธิใบไม้ตับคือความเช่ือและพฤติกรรมทางวัฒนธรรม
ที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมอาหารและการรับประทานปลาดิบที่
ฝังลึกเข้าไปในวิถีชีวิตและวัฒนธรรมซึ่งเป็นอุปสรรคส าคัญใน
การป้องกันและควบคุมโรคให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน การ
ด าเนินงานไม่เป็นแบบบูรณาการจากภาคส่วนต่างๆ ขาดความ
ร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่เนื่องจากประชาชนไม่ได้มีส่วน
ร่วมในการด าเนินกิจกรรมอย่างแท้จริงและกิจกรรมที่จัด
ประชาชนไม่ได้มีส่วนร่วมในการออกแบบกิจกรรม อีกทั้งสื่อที่
ผลิตขึ้นเพื่อให้ความรู้ไม่สอดคล้องกับบริบทชุมชน ทัศนคติ 
ค่านิยม วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตของประชาชนในชุมชน  [6, 

9-11] 

จากการทบทวนวรรณกรรมจะพบว่าบริบทชุมชนเป็น
กรอบวิถีชีวิตและการปฏิบัติของคนในสังคม การศึกษาบริบท
ชุมชนเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เห็นพัฒนาการ เรื่องราวบทเรียน
ของชุมชน เข้าใจการเปลี่ยนแปลง การแก้ไขปัญหาของชุมชน
จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งในอดีตจนถึงปัจจุบันผ่านการบอกเล่า
ของคนในชุมชน ให้เห็นวิถีชีวิตในแต่ละช่วงเวลาและเกิดความ
เข้าใจปัจจัยที่มีผลต่อการติดเช้ือพยาธิใบไม้ตับ ซึ่งจะท าให้ได้
ข้อมูล  ลักษณะการอยู่อาศัย การด าเนิน ชีวิต ประเพณี 
วัฒนธรรม สภาพแวดล้อมและระบบสุขภาพที่สามารถน ามาใช้
เป็นฐานข้อมูลเช่ือมโยงกับพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเช้ือพยาธิ
ใบไม้ตับและค้นพบศักยภาพหรือขีดความสามารถของชุมชน
การแก้ไขปัญหา รวมทั้ งความสามารถของชุมชนในการ
ประสานความร่วมมือในการด าเนินงานกับคนภายนอกชุมชน 
ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการแก้ไขการติดเช้ือพยาธิใบไม้
ตับที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชนที่จะน าไปใช้ได้อย่าง
ต่อเนื่องและยั่งยืน  
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การวิจัยครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบริบท
ชุมชนและพัฒนาศักยภาพของชุมชนเพื่อป้องกันโรคพยาธิใบไม้
ตับของพื้นที่มีการระบาดสูง พื้นที่เป้าหมายคือ อ าเภอเต่างอย 
จังหวัดสกลนคร โดยใช้แนวคิดการวิจัยเชิงปฏิบัติการของ 
Kemmis McTaggart แ ล ะ Nixon [12] ซึ่ ง เ ช่ื อ เ กี่ ย ว กั บ
ประสบการณ์ที่มีอยู่จริงของมนุษย์และการดึงศักยภาพของ
มนุษย์ออกมาใช้ให้เต็มที่  การให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วม 
ความเป็นประชาธิปไตยในการกระท าและการส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงในทางบวก การมีอ านาจในการตัดสินใจถึงสิ่งที่จะ
ให้มีการเปลี่ยนแปลงและไม่เปลี่ยนแปลง การเช่ือมโยงความรู้ที่
มีอยู่ก่อนกับความรู้ใหม่ การเรียนรู้จากประสบการณ์ทั้งที่ส าเร็จ
และไม่ส าเร็จ การตั้งค าถามและการแสวงหาค าตอบอย่างเป็น
ระบบ ตลอดจนใช้วิธีการพรรณนาถึงสิ่งที่ก าลังเกิดขึ้นและท า
ความเข้ าใจผลของการใช้ตั วสอดแทรก ( intervention) 
ระหว่างการศึกษา ขั้นตอนการวิจัยประกอบด้วย 4 ขั้นตอน 
ได้แก่ การวางแผน (planning) การน าสู่การปฏิบัติ (action) 
การติดตามประเมินผล (observation) และการสะท้อนผล
ข้อมูลและปรับปรุง (reflection) จาก 4 ขั้นตอนนี้จะหมุนเป็น
เกลียว (spiral) เป็นวงรอบในแต่ละวงรอบจะได้ผลการติดตาม 
ประเมินและสะท้อนผลข้อมูลแก่ผู้มีส่วนร่วมและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย มีการน าผลดังกล่าวมาปรบัปรุงการวางแผนในวงรอบต่อไป 
การวิจัยนี้จึงใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการโดยมีเป้าหมายให้
เกิดการพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับได้
โดยชุมชนเป็นผู้ด าเนินการที่จะส่งผลให้เกิดการสร้างจุดแข็ง
และบริหารจัดการทรัพยากรภายใน ชุมชน เพื่ อ ให้ เกิ ด
กระบวนการแก้ปัญหาการป้องกันโรคพยาธิในตับในพื้นที่ได้
อย่างยั่งยนืต่อไป ตามกรอบแนวคิดดังรูปที่ 1 

2. ค าถามของการวิจัย
1) บริบทชุมชนในพื้นที่มีการระบาดโรคพยาธิใบไม้ตับ

สูงมีลักษณะการอยู่อาศัย การด าเนินชีวิต ประเพณี วัฒนธรรม 
สภาพแวดล้อมและพฤติกรรมเสีย่งต่อการเกิดโรคพยาธิใบไมต้บั
เป็นอย่างไร 

2) กระบวนการพัฒนาศักยภาพของชุมชนเพื่อป้องกัน
โรคพยาธิใบไม้ตับของพื้นที่มีการระบาดสูงควรเป็นอย่างไร 

3. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1) เพื่อศึกษาบริบทชุมชนในพื้นที่มีการระบาดโรคพยาธิ

ใบไม้ตับสูง 
2) เพื่อพัฒนาศักยภาพของชุมชนเพื่อป้องกันโรคพยาธิ

ใบไม้ตับของพื้นที่มีการระบาดสูง 

 

  รูปที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

4. วิธีด าเนินการวิจัย
รูปแบบการวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (action 

research) พื้นที่เป้าหมายคือ หมู่บ้านนาอ่างและหมู่บ้านอ่าง
ค า อ าเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร คัดเลือกพื้นที่จากผลการ
ติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับในปี พ.ศ. 2558 ระยะเวลาด าเนินการเริ่ม
ตั้งแต่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2558 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2560  

ติดตาม  ประเมิน 

วางแผน 
1. ศึกษาบริบทชุมชน ทางด้านข้อมูลพืน้ฐานชุมชน

ลักษณะการอยู่อาศัย ประเพณ ีวัฒนธรรม สภาพแวดล้อมและ
พฤติกรรมเส่ียงต่อการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับ วิธกีารปอ้งกัน
โรคพยาธิใบไม้ตับที่ผ่านมา 

2. จัดเวทีคืนข้อมูลสู่พื้นที่
3. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อหาความต้องการและแนวทาง

การพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อปอ้งกันโรคพยาธิใบไม้ตับ โดย 
3.1 การสร้างความรู้  3.2 การสร้างแนวทางการด าเนินงาน  
และ 3.3 สร้างแนวทางปฏิบัติการ 

น าสู่การปฏิบัต ิ
1. ชี้แจงและอธิบายแนวทาง
ปฏิบัติการแก่กลุม่เป้าหมาย 
2. กลุ่มเป้าหมายปฏิบัติตาม
ปฏิบัติการ 

ติดตาม ประเมิน 
ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
ประเมินผลและข้อค้นพบที่เกิดกอ่น 
ระหว่างและหลังการด าเนินงาน

สะท้อนผลข้อมลูและปรับปรุง 
1. คืนข้อมูลสูพ่ื้นที่
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการ
3. จัดการความรู้ในการด าเนินการ

แนวทางการพัฒนาศักยภาพของชุมชนเพื่อป้องกัน 
โรคพยาธิใบไม้ตับของพื้นที่มีการระบาดสูง 

วางแผน 

น าสู่การปฏิบตั ิ

สะท้อนผลข้อมลูและปรับปรุง
สรุปวิเคราะห์ผลของการพัฒนาศักยภาพของชุมชนเพื่อป้องกันโรค

พยาธิใบไม้ตับของพื้นที่มีการระบาดสูง

วงรอบที่ 1 

วงรอบที่ 2 
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ผู้มีส่วนร่วม (participant) ในปฏิบัติการวิจัย คัดเลือก
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับการสร้างแนวทางการป้องกัน
โรคพยาธิใบไม้ตับในชุมชนและมีความยินดีเข้าร่วมงานวิจัย
ตลอดระยะเวลาด าเนินโครงการวิจัย ได้แก่ ผู้น าชุมชน 10 คน 
ประชาชนในพื้นที่ 295 คน อาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน 34 คน และผู้น าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 คน 
ร้านขายของในหมู่บ้าน 2 คน  

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 
1) แบบสอบถามพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดติดเช้ือ

พยาธิใบไม้ตับ จ านวน 15 ข้อ 
2) แบบบันทึกและแบบเก็บข้อมูลทุติยภูมิส าหรับเก็บ

ข้อมูลบริบทพ้ืนท่ีและเก็บข้อมูลสภาพทั่วไปของหมู่บ้าน 
3) ประเด็นการสัมภาษณ์เกี่ยวกับบริบทชุมชนทางด้าน

ข้อมูลพื้นฐานชุมชน ลักษณะการอยู่อาศัย ประเพณี วัฒนธรรม 
สภาพแวดล้อมและพฤติกรรมเสีย่งต่อการเกิดโรคพยาธิใบไมต้บั 
วิธีการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับท่ีผ่านมา  

4) แผนที่หมู่บ้าน ใช้แสดงลักษณะภูมิศาสตร์ แหล่งน้ า
แสดงความสัมพันธ์ของประชาชนในพื้นที่และการติดเช้ือพยาธิ
ใบไม้ตับ 

5) แบบสอบถามความพึงพอใจต่อแนวทางปฏิบัติการ
การพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ 

เครื่องมือที่ใช้ในปฏิบัติการ ได้แก่ คู่มือแนวทางการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการและแนวทางการพัฒนาศักยภาพชุมชน
เพื่อป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ 

การด าเนินการวิจัย 
 การด าเนินการวิจัยโดยใช้กรอบแนวคิดการวิจัยเชิง

ปฏิบัติการของ Kemmis McTaggart และ Nixon [12] โดยมี 
4 ขั้นตอน ดังนี ้

1) ขั้นวางแผน (Planning) ประกอบด้วยส ารวจบริบท
ชุมชน เก็บข้อมูลภาคสนามในพื้นที่ชุมชน วิเคราะห์ข้อมูล
พื้ น ฐาน  ลั กษ ณ ะการอยู่ อ าศั ย  ป ระ เพ ณี  วัฒ น ธรรม 
สภาพแวดล้อมและพฤติกรรมเสีย่งต่อการเกิดโรคพยาธิใบไมต้บั 
วิธีการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับที่ผ่านมา ผลส าเร็จหรือไม่
ส าเร็จ ปัญหาและอุปสรรค คืนข้อมูลผลการศึกษาบริบทชุมชน
แก่ประชาชนในพื้นที่ และประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อหาความ
ต้องการและแนวทางการพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อป้องกันโรค
พยาธิใบไม้ตับ โดยการสร้างความรู้มีการจัดกิจกรรมให้ความรู้
เกี่ยวกับสาเหตุ โอกาสเสี่ยง ความรุนแรงและการป้องกันโรค
พยาธิใบไม้ตับแก่ผู้เข้าร่วมการประชุม การสร้างแนวทางการ
ด าเนินงาน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสะท้อนผลการด าเนินงานในพื้นที่
เกี่ยวกับการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับที่ส าเร็จและไม่ส าเร็จ 
และวิเคราห์ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการ น าข้อมูลที่

วิเคราะห์มาสร้างแนวทางแนวทางการด าเนินงานและแนวทาง
ปฏิบัติการแนวทางการพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อป้องกันโรค
พยาธิใบไม้ตับที่เหมาะสมกับบริบทชุมชน  

2) ขั้นปฏิบัติการ (Action) ด าเนินการตามแนวทาง
ปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ 

3) ขั้นติดตาม ประเมินผล (Observation) ติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินการตามแนวทางปฏิบัติการแนวทางการ
พัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่ อป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ  และ
วิเคราะห์ผลและข้อค้นพบที่เกิดก่อน ระหว่างและหลังการ
ด าเนินงาน จากนั้นน ามาสังเคราะห์ 

4) ขั้นสะท้อนผลข้อมูลและปรับปรุง (Reflection) น า
ผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์จากขั้นสังเกต คืนข้อมูลสู่ผู้มี
ส่วนร่วมโดยการประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดการความรู้ในการ
ด าเนินการวงรอบท่ี 1 เพื่อทราบถึงผลส าเร็จ ไม่ส าเร็จ จุดดี จุด
ด้อย ปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนแนวทางการปรับปรุงแก้ไข
เพื่อน าไปสู่การวางแผนด าเนินการพัฒนารูปแบบแนวทางการ
พัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับในวงรอบที่ 
2 ต่อไป เมื่อได้รูปแบบแนวทางการพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อ
ป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับที่พัฒนาจนสมบูรณ์ ในขั้นตอนการ
สะท้อนผลข้อมูลจะจัดการความรู้จากผู้มีส่วนร่วม สรุปปัจจัย
แห่งความส าเร็จการพัฒนาแนวทางการพัฒนาศักยภาพชุมชน
เพื่อป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับประเมินความพึงพอใจและการมี
ส่วนร่วมของผู้เข้าร่วมการวิจัย  

การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์เชิงปริมาณ ข้อมูลทั่วไปโดยการแจกแจง

ความถี่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงมาตรฐาน  
การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ 

การสนทนาแบบทางการและไม่เป็นทางการ จากการด าเนิน
กิจกรรมตามแผนการด าเนินงาน การจัดการความรู้ ผู้วิจัยน ามา
พิจารณาก าหนดรหัส จัดกลุ่มข้อมูล น ามาวิเคราะห์เนื้อหาและ
จัดหมวดหมู่เนื้อหา 

5. ผลการวิจัย
1) ขั้นการวางแผน

1.1) การศึกษาบริบทชุมชนในพื้นที่มีการระบาดโรค
พยาธิใบไม้ตับสูง  

พื้นที่เป้าหมายในการท าวิจัยครั้งนี้คัดเลือกเฉพาะ 2 
หมู่บ้านที่มีอัตราการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับสูง ได้แก่ บ้านนาอ่าง
และบ้านอ่างค าอยู่ในต าบลนาตาล อ าเภอเต่างอย จังหวัด
สกลนคร มีประชากรรวมกัน 446 หลังคาเรือน ภูมิประเทศเป็น
ที่ราบสูงมีแนวเทือกเขาภูพานอยู่ทางทิศใต้ ลักษณะชุมชนอยู่
กันเป็นเครือญาติ สภาพเศรษฐกิจส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก เช่น ท านา ท าสวน ท าไร่ พ้ืนท่ีตาม
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สภาพการใช้น้ ามีอ่างเก็บน้ าเนื่องมาจากพระราชด าริ ได้แก่ อ่าง
เก็บน้ าหินตาด และอ่างเก็บน้ าห้วยนาตาล ใช้ในการอุปโภค
บริโภคและการท าเกษตรกรรม นอกจากนี้ยังมีการหาปลาจาก
แหล่งน้ าและในนา เพื่อมารับประทานและหมักเป็นปลาร้า    

ความเช่ือและวัฒนธรรม ประเภทอาหารที่น ามาเลี้ยง
สังสรรค์หรือต้อนรับแขกในงานต่างๆ เช่น งานบุญ งานแต่ง 
งานศพ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ลูกหลานจะเดินทางกลับมา
เยี่ยมพ่อแม่ที่ต่างจังหวัด งานประเพณีส าคัญของชุมชน จะท า
ก้อยปลาดิบ ลาบปลาดิบ เพราะถือว่าเป็นอาหารประจ าถิ่นและ
การหาปลามาปรุงง่ายเพราะมีแหล่งน้ า โดยจะมีการชักชวน
เพื่อนบ้านใกล้เคียงหรือคนรู้จักมาร่วมวงกินด้วยกันเป็นหมู่
คณะ และส่วนใหญ่มีการจับปลาในทุ่งนาที่เป็นปลาธรรมชาติ
มาบริโภค โดยการหมักท าปลาร้า ปลาจ่อมซึ่งปลาจ่อมนี้จะ
หมักไว้พอมี รสชาติ เปรี้ ยว ประมาณ  2-3 วัน  จะน ามา
รับประทานทันทีโดยใส่เครื่องเคียง ได้แก่ พริกขี้หนูซอย มะเขือ
เปรอะซอย ตะไคร้และใบมะกรูดซอย  ไม่ได้ผ่านการท าให้สุก
ด้วยความร้อนเพราะจ าท าให้รสชาติเปลี่ยนแปลงไปไม่อร่อย
และเนื้อปลาจะเละไม่น่ารับประทาน 

พฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคพยาธิใบไม้ตับ พบว่า
กลุ่มเป้าหมายที่ตอบแบบสอบถามจ านวน 295 คน มีระดับ
พฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเช้ือโรคพยาธิใบไม้ตับสูงร้อยละ 2.4 
และระดับปานกลาง ร้อยละ 41.0 และพบว่าการรับรู้ความ
เจ็บป่วยด้วยโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดีของเพื่อนบ้าน
มีความสัมพันธ์กับระดับพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคพยาธิ
ใบไม้ตับของกลุ่มเป้าหมายอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 

ตารางที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความเจบ็ป่วยด้วยโรค
พยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดีของเพื่อนบ้านต่อระดับ
พฤติ ก รรม เสี่ ย งต่ อการติ ด เช้ื อ โรคพยาธิ ใบ ไม้ ตั บ ของ
กลุ่มเป้าหมาย (n = 295) 

การรับรู้ความเจ็บป่วย
ด้วยโรคพยาธิใบไม้ตับ
และมะ เร็ งท่ อน้ าดี
ของเพื่อนบ้าน 

ระดับพฤติกรรมเส่ียง 
n (%) 

df p-value 

ต่ า ปาน
กลาง 

สูง 

ไม่แน่ใจ 39 
(50.6) 

34 
(44.2) 

4 
(5.2) 

4 0.035 

ไม่ป่วย 115 
(61.8) 

68 
(36.6) 

3 
(1.6) 

ป่วย 13 
(40.6) 

19 
(59.4) 

0 
(0.0) 

รวม 167 
(56.6) 

121 
(41.0) 

7 
(2.4) 

การส ารวจชนิดของปลาน้ าจืดและแหล่งน้ าที่ส าคัญใน
พื้นที่บ้านนาอ่างและบ้านอ่างค า โดยการส ารวจครั้งนี้ผู้วิจัยใช้

แบบสอบถามในการส ารวจข้อมูลจากประชาชนในพ้ืนท่ี จ านวน 
154 คน ผลการส ารวจพบว่า ปลาที่ประชาชนนิยมน ามาบริโภค
มากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ปลาซิว ปลาตะเพียน และปลาไน 
คิดเป็นร้อยละ 90.9 ร้อยละ 75.3 และร้อยละ 61.0 โดย
แหล่งที่มาของปลาน้ าจืดได้มาจากการซื้อมาจากตลาดใน
หมู่บ้านคิดเป็นร้อยละ 86.6 ได้มาจากการจับมาจากท่ีนา 51.4 
และจับมาจากสระและห้วย คิดเป็นร้อยละ 33.3 แหล่งน้ า
ส าคัญที่ใช้ในการจับปลาของพื้นที่บ้านนาอ่างและบ้านอ่างค า มี
อ่างเก็บน้ าที่ส าคัญ 2 อ่าง คือ อ่างเก็บน้ าห้วยหินตาด และอ่าง
เก็บน้ าห้วยนาอ่างโดยการจับปลาจะจับได้ทุกฤดูกาล แต่
ส่วนมากกจะนิยมจับปลาในช่วงฤดูฝนคือ ช่วงเดือนมิถุนายนถึง
กรกฎาคมของทุกปี ข้อมูลนี้ท าให้รู้ถึงช่วงการหาปลาที่มีโอกาส
เสี่ยงในการติดเช้ือพยาธิใบไม้ตับซึ่งน าไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐาน
ในการจัดการเรียนรู้เพื่อป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับโดยพิจารณา
ช่วงที่จะรณรงค์หรือจัดกิจกรรมให้ความรู้และกระตุ้นให้เกิด
ความตระหนักในการป้องกันโรคแก่ประชาชนในช่วงก่อนการ
หาปลามาบริโภค 

ผลการทบทวนการด าเนินการเกี่ยวกับการป้องกันโรค
พยาธิใบไม้ตับ พบว่าการด าเนินงานเกี่ยวกับกิจกรรมการ
ป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับที่ผ่านมา มีหน่วยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชนเข้ามามีบทบาทในการก าจัดพยาธิใบไม้ตับโดยการ
ตรวจหาไข่พยาธิในอุจจาระของประชาชน การแจกยาถ่าย
พยาธิ การให้ความรู้ผ่านอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
(อสม.) แต่ยังพบว่าประชาชนในพื้นที่ยังคงมีการติดเช้ือพยาธิ
ใบไม้ตับ ซึ่งประชาชนมีความคิดเห็นว่าที่ไม่ส าเร็จและยังคงท า
ให้อัตราการติดเช้ือพยาธิใบไม้ตับยังสูงอยู่นั้นเนื่องมาจาก 
ประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่กลัวอันตรายจากพยาธิใบไม้ตับ มี
ความเข้าใจไม่ถูกต้องเกี่ยวกับสาเหตุการเกิดโรคและการ
รณรงค์ขาดความต่อเนื่อง  

1.2) ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อหาความต้องการและ
แนวทางการพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อป้องกันโรคพยาธิใบไม้
ตับ เมื่อน าข้อมูลบริบทชุมชนมาวิเคราะห์จะพบว่าจุดแข็งของ
ชุมชนมีความร่วมมือของเครือข่าย ได้แก่  มหาวิทยาลัย 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล มีอสม. ท่ีถ่ายทอดความรู้ใน
การป้องกันโรค มีผู้น าชุมชนที่เห็นความส าคัญของปัญหา แต่
จุดที่ควรปรับปรุงได้แก่ ความรู้ที่ถูกต้องของผู้ถ่ายทอดความรู้
และประชาชนเกี่ยวกับการติดเช้ือพยาธิใบไม้ตับอ่อน ขาดความ
ต่อเนื่องของการรณรงค์การป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับในพื้นที่
เนื่องจากผู้ด าเนินกิจกรรมเป็นคนภายนอกจึงมาได้ เพียง
บางครั้ งบางคราวและกิจกรรมจะมาตามนโยบายและ
งบประมาณในแต่ละปีจึงขาดความยั่งยืนและต่อเนื่อง ผู้มีส่วน
ร่วมในการประชุมเชิงปฏิบัติการจึงได้ระดมความคิดและ
ออกแบบว่าการจะท าให้การด าเนินงานด้านการป้องกันโรค
พยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดีจะเกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน
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แกนน าในพ้ืนที่จะต้องเป็นตัวหลักในการขับเคลื่อนงานดังน้ันจึง
ต้องพัฒนาทั้งความรู้และทักษะการถ่ายทอดความรู้ให้แก่แกน
น า จ านวน 37 คน ซึ่งมาจากการรับสมัครจากประชาชนผู้สนใจ
และ อสม.และสร้างแนวทางปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพชุมชน
เพื่อป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ 

2) ขั้ นปฏิ บั ติ ก าร  (Action) ด า เนิ นการแนวท าง
ปฏิบัติการแนวทางการพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อป้องกันโรค
พยาธิใบไม้ตับ ประกอบด้วย 

2.2.1) กิจกรรมอบรมอาสาสมัครแกนน าประชาชน
เพื่อป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับในชุมชน โดยให้ความรู้เกี่ยวกับ
การป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ และให้แกนน าแสดงบทบาท
สมมติตามสถานการณ์ที่มอบหมาย เพื่อพัฒนาทักษะในการ
ถ่ายทอดความรู้และการตอบค าถาม ด าเนินการเมื่อวันที่ 19 
พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลค า
ข่า ต าบลนาตาล อ าเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร  

2.2.2) แกนน าประชาชนถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับ
การป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับแก่ประชาชนในชุมชน สร้าง
ทัศนคติให้เด็กรุ่นใหม่ไม่กินปลาดิบ ตระหนักถึงปัญหาและการ
ป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ  

 2.2.3) แกนน าประชาชนจัดกิจกรรมอบรมถ่ายทอด
ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับแก่เพื่อสร้างแกน
น าเยาวชนในโรงเรียนบ้านนาอ่างม่วงค า ต าบลนาตาล อ าเภอ
เต่างอย จังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2559  

 2.2.4) ภาคีเครือข่ายมีบทบาทหน้าที่ในการป้องกัน
โรคพยาธิใบไม้ตับ องค์การบริหารส่วนต าบลมีบทบาทในการ
จัดสรรงบประมาณในการด าเนินกิจกรรมโครงการและ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล มีบทบาทในการจัดอบรมให้
ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับแก่แกน
น าชุมชน เช่น อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน เป็นต้น  

3) ขั้นติดตาม ประเมินผล (Observation) ติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินการตามแนวทางปฏิบัติการแนวทางการ
พัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ พบว่า จาก
กิจกรรมอบรมแกนน าและกิจกรรมให้แกนน าชุมชนถ่ายทอด
ความรู้แก่ประชาชนจะพบว่า ประเด็นที่แกนน าชุมชนมีผู้
ซักถามได้แก่ ชนิดของปลาที่เป็นสาเหตุของพยาธิใบไม้ตับ การ
รับประทานผักน้ าสด เช่น ผักบุ้ง ผักกระเฉดน้ า และการ
รับประทานปูดิบท าให้เสี่ยงต่อการติดเช้ือพยาธิใบไม้ตับ การ
ขอดเกล็ดปลาให้แก่สุนัขและแมวหรือการให้อาหารที่เป็นพวก
ปลาดิบเป็นการส่งเสริมการแพร่กระจายของเช้ือพยาธิใบไม้ตับ
ลงสู่แหล่งน้ า และไม่รู้ว่าหลังจากการขอดเกล็ดปลาเสร็จแล้ว
จะต้องท าการฝังหรือเผาให้เรียบร้อย ซึ่งประเด็นเหล่านี้ได้มี
ผู้เช่ียวชาญด้านการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับตอบข้อซักถาม
และผลประเมินแกนน าที่เข้าร่วมอบรมทุกกิจกรรม จ านวน 37 

คน คิดเป็นร้อยละ 100.0 หลังเข้าร่วมอบรมแกนน ามีความรู้
หลังเข้าอบรมอยู่ในระดับมากขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 100.0 
แกนน าผ่านการประเมินทักษะการให้ความรู้สู่ชุมชน คิดเป็น
ร้อยละ 100.0 และแกนน ามีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วม
อบรมอยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.73, S.D = 0.45) และภาคี
เครือข่ายให้การสนับสนุนทางด้านงบประมาณและความรู้ทาง
วิชาการแก่แกนน าชุมชน 

4) ขั้นสะท้อนผลข้อมูลและปรับปรุง (Reflection)
ในวงรอบการวางแผนปฏิบัติวงรอบที่ 2 จึงได้พัฒนา

คู่มือเพื่อให้แกนน าสามารถน าไปใช้ประกอบการถ่ายทอด
ความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งภายในคู่มือจะมีเนื้อหา
ประกอบด้วยความรู้เกี่ยวการติดเช้ือโรคพยาธิใบไม้ตับและ
วิธีการป้องกัน มีภาพเสมือนจริงประกอบค าบรรยาย และ
เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องของการรณรงค์ป้องกันโรคพยาธิใบไม้
ตับ ผู้น าชุมชน ได้แก่ ก านันและผู้ใหญ่บ้านได้ร่วมวางแผน
แนวทางปฏิบัติการการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับโดยทุกวันจะ
ประกาศวิธีการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับผ่านหอกระจายขาว
หมู่บ้าน และทุกเดือนจะให้แกนน าชุมชนมาให้ความรู้แก่
ชาวบ้ าน  โดยใช้สถานที่ ที่ ท าการผู้ ใหญ่ บ้ านหรือผู้ ช่ วย
ผู้ใหญ่บ้าน อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และก่อนหน้าฤดูท านา
เพราะจะมีน้ าและปลาจ านวนมากประชาชนจะบริโภคปลาช่วง
นี้ การติดตามจะมีการเยี่ยมบ้านประชาชนโดย อสม. เพื่อ
ติดตามการลดบริโภคอาหารที่เสี่ยงต่อการเกิดโรค และการ
ประเมินจากผลตรวจไข่พยาธิ ใบไม้ ตับ ในอุจจาระ ของ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  

6. สรุปและอภิปรายผล

การศึกษาบริบทชุมชนที่มีความเสี่ยงต่อการติดเช้ือ
พยาธิใบไม้ตับ ได้แก่ ความเช่ือและวัฒนธรรมการรับประทาน
ปลาดิบ ประเภทอาหารที่น ามาเลี้ยงสังสรรค์หรือต้อนรับแขก
ในงานประเพณีหรือเทศกาลต่างๆ มีการชักชวนและแบ่งปัน
อาหารที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคภายในชุมชน และความ
สะดวกในการบริโภคปลาที่มีอยู่ตามธรรมชาติในแหล่งน้ า ซึ่ง
สอดคล้องจากการศึกษาของอังษณา ยศปัญญา และคณะ [13] 
ที่กล่าวว่าประชาชนยังคงมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดโรคพยาธิ
ใบไม้ตับเนื่องจากประชาชนติดใจในรสชาติของอาหารและวิถี
ชีวิตที่มีปฏิบัติสืบเนื่องกันมาซึ่งความคุ้นเคยในการบริโภค ปลา
ที่ประชาชนนิยมน ามาบริโภคมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ 
ปลาซิว ปลาตะเพียน และปลาไน ที่หาได้จากตลาดในหมู่บ้าน
และในทุ่งนา แสดงให้เห็นว่าปลาเป็นอาหารที่หาเองได้ตลอดทั้ง
ปีหรือมีราคาถูกท าให้ประชาชนมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดโรค
พยาธิใบไม้ตับ [8-9, 13]  

พฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคพยาธิใบไม้ตับ พบว่า
การรับรู้ความเจ็บป่วยด้วยโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดี
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ของเพื่อนบ้านมีความสัมพันธ์กับระดับพฤติกรรมเสี่ยงต่อการ
ติดเช้ือโรคพยาธิใบไม้ตับ โดยพบว่าประชาชนที่รับรู้ว่าเพื่อน
บ้านเจ็บป่วยด้วยโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดีจะมี
พฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคพยาธิใบไม้ตบัต่ ากว่าผูไ้มแ่น่ใจ
หรือไม่รู้ สอดคล้องกับแนวคิดของ Becker [14] ที่อธิบายว่าการ
รับรู้โอกาสเสี่ยงและความรุนแรงของการเป็นโรค จะมีผลท าให้
บุคคลมีพฤติกรรมในการป้องกันโรค ถ้าบุคคลเคยเห็นเพื่อน
บ้านเจ็บป่วยด้วยโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าจะรับรู้ว่า
โรคพยาธิใบไม้ตับสามารถท าให้เกิดอันตรายต่อชีวิต ส่งผล
กระทบต่อครอบครัวจะท าให้บุคคลปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโรค
พยาธิใบไม้ตับโดยลดพฤติกรรมเสี่ยงให้น้อยลง [9, 15]  

การพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อป้องกันพยาธิใบไม้ตับ
สามารถสรุปขั้นตอนการด าเนินงานโดยใช้หลัก 3ข 2ช คือ 
เข้าใจ: ประชาชนหรือแกนน าชุมชนจะต้องมีความรู้และเข้าใจ
เกี่ยวกับโรคพยาธิใบไม้ตับที่ถูกต้อง เข้าถึง: การท างานที่จะเกิด
ประสิทธิภาพต้องเข้าถึงโดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตนเอง 
ใช้ตนเองเป็นสื่ อในการเป็นต้นแบบเลิกพฤติกรรมก าร
รับประทานปลาดิบ เข้าหา: ต้องมีตัวแทนชุมชนที่จะเข้าหา
เพื่อนบ้าน กลุ่มแม่บ้าน ผู้ประกอบการร้านค้า เพื่อถ่ายทอด
ข้อมูลความรู้ความเข้าใจในโรคพยาธิใบไม้ตับที่ถูกต้องอย่าง
ต่อเนื่อง ช้ีชวน: ช้ีชวนให้ประชาชนในชุมชนลด ละ เลิกการ
รับประทานปลาดิบ และป้องกันการแพร่กระจายของเช้ือโรค
พยาธิใบไม้ตับจากสัตว์เลี้ยง เชื่อมประสาน: การด าเนินการต้อง
อาศัยการเช่ือมประสานการท างานระหว่างภาคีเครือข่ายเพื่อ
จะได้รับการเอื้อหนุนในการด าเนินการเพื่อป้องกันพยาธิใบไม้
ตับในชุมชน 

 

7. ข้อเสนอแนะ

1) ข้อเสนอแนะการน าผลการวจิัยไปใช้
 1.1) การวิจัยนี้เป็นการเชิงปฏิบัติการที่ศึกษาบริบท

ชุมชนและน าข้อมูลมาพัฒนาศักยภาพชุมชนที่เหมาะสมกับ
บริบทพื้นที่ดังนั้นการน าไปใช้จึงเหมาะกับกลุ่มประชาชนที่มี
ลักษณะคล้ายกลุ่มตัวอย่างเท่าน้ัน 

 1.2) หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องในพื้นที่  เช่น องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล เป็นต้น 
สามารถน าไปปรับใช้และพัฒนาเป็นนโยบายสาธารณะเพื่อ
ป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับในชุมชน 

2) ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป
 ควรมีการศึกษาเปรยีบเทียบผลลพัธ์การพัฒนา

ศักยภาพชุมชนเพื่อป้องกันโณคพยาธิใบไม้ตับ โดยติดตามผล
การตรวจหาไข่พยาธิใบไม้ตับในอุจจาระและพฤติกรรมเสีย่ง 

8. กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบคุณผู้น าชุมชนและประชาชนบ้านนาอ่างและ
บ้านอ่างค าที่ร่วมขับเคลื่อนงานวิจัยนี้จนส าเร็จและขอบคุณทุน
สนับสนุนการวิจัยจากส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
(สกว.) ประจ าปีงบประมาณ 2558 
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บทคัดย่อ 
โรคตับอักเสบโดยเฉพาะจากเชื้อไวรัสชนิดบีและซีเป็นปัญหาสาธารณสุขที่ส าคัญ ถึงแม้จะเป็นโรคที่ส ามารถป้องกันได้ 

แต่ก็ยังมีอุบัติการณ์ของการเกิดโรคที่สูง ซึ่งความรู้ความเข้าใจเรื่องโรคตับอักเสบในกลุ่มประชาชนทั่วไปเป็นสิ่งจ าเป็นเพราะจะ
สามารถท าให้ประชาชนน าไปปฏิบัติในการป้องกันโรคได้อย่างถูกต้อง การวิจัยกึ่งทดลองครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบ
ประสิทธิผลของสื่อแผ่นพับเรื่อง “โรคตับอักเสบ” ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ต่อความรู้ความเข้าใจเรื่องโรคตับ
อักเสบของประชาชนและศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อสื่อแผ่นพับเรื่อง “โรคตับอักเสบ”กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนทั่วไป
ในชุมชนตามเกณฑ์คุณสมบัติ จ านวน 33 คน โดยกลุ่มตัวอย่างจะได้แผ่นพับเรื่อง “โรคตับอักเสบ”เพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ pair t-test ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างใช้เวลาในการ
เรียนรู้เฉลี่ยใช้เวลา 5 นาที 56 วินาท ีค่าเฉลี่ยของคะแนนความรู้ความเข้าใจเรื่องโรคตับอักเสบหลังจากศึกษาด้วยสื่อแผ่นพับโดย
การเรียนรู้ด้วยตนเองอยู่ในระดับปานกลาง ( x = 14.55, S.D. = 1.44) ซึ่งถือว่ามีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าก่อนเรียนรู้ด้วยตนเองที่อยู่ใน
ระดับต่ า ( x = 7.18, S.D. = 3.24)  เมื่อทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยก่อนและหลังการเรียนรู้สื่อแผ่นพับด้วยตนเอง
พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  (p<0.001) ในส่วนความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อสื่อแผ่นพับนั้น เมื่อพิจารณา
โดยรวม ได้แก่ (1) ความน่าสนใจของสื่อ (2) รูปภาพประกอบในสื่อ (3) ตัวอักษรที่ใช้ในสื่อ (4) เนื้อเรื่องในสื่อ (5) ความมีประโยชน์
ของสื่อ และ (6) การน าองค์ความรู้จากสื่อไปใช้ประโยชน์ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับดีมาก ดังนั้นควรน าสื่อแผ่นพับนี้ไปใช้ในการ
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชนทั่วไป เพื่อให้ประชาชนสามารถน าไปใช้ในการป้องกันโรคตับอักเสบในชีวิตประจ าวัน
ได้ต่อไป 
ค ำหลัก: โรคตับอักเสบ, ความรู้ความเข้าใจ, แผ่นพับ 

Abstract 
Hepatitis, especially, hepatitis B and C is one of major public health problems. Although this disease 

is preventable, it has a high incidence. Therefore, the public cognition about hepatitis is important for the 
public preventive action in correct manner. This study was a quasi-experimental research. The objectives of 
this study were to test the effectiveness of “Hepatitis" brochure media of Department of Disease Control, 
Ministry of Public Health on the Public Cognition about Hepatitis and to explore the public opinions towards 
“Hepatitis" brochure media. The samples of this study were 33 people in communities that meet the 
inclusion criteria. “Hepatitis" brochures were distributed to the samples for self-learning. Data were analyzed 
through percentage, mean, standard deviation. The scores before and after self-learning were compared by 
pair t-test. The results of this study showed that the average time spent by the sample in self-learning of 
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Hepatitis brochure was 5 minute 56 second. The sample had moderate level of mean score on Hepatitis 
brochure cognition by self-learning ( x = 14.55, S.D. = 1.44). Compared to the mean score before self-learning 
( x = 7.18, S.D. = 3.24), the mean score after self-learning was higher. Moreover, there was statistically 
significant difference between the scores before and after self-learning (p <.001). In terms of the sample’s 
opinions, overall the sample had very good level of their opinions towards brochure aspects including (1) 
media attractiveness, (2), illustrations in media, (3) letters in the media, (4) content, (5) utility, and (6) 
applications. Therefore, this brochure should be used to promote the public cognition for disease preventive 
actions in their daily lives. 
Keywords: Hepatitis, Cognition, Brochure 

1. บทน า
โรคตับอักเสบจากเช้ือไวรัสตับอักเสบ เป็นปัญหา

สาธารณสุขท่ีส าคัญ ถึงแม้จะเป็นโรคติดต่อที่สามารถป้องกันได้ 
แต่พบว่ามีอุบัติการณ์และการแพร่กระจายของโรคสูง ซึ่งมี
ผลกระทบทั้งบุคคล ครอบครัว สังคมและเศรษฐกิจเป็นอย่าง
มาก ซึ่งโรคตับอักเสบเป็นโรคในกลุ่ม Viral hepatitis แบ่ง
ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มตับอักเสบติดต่อจากการรับประทาน
อาหารและน้ า ได้แก่ ตับอักเสบ ชนิด เอ และ อี และกลุ่มตับ
อักเสบติดต่อทางเลือด ได้แก่ ตับอักเสบชนิด บี ซี และ ดี [1]  
ปัจจุบันในระบบเฝ้าระวังโรคติดต่อของประเทศไทย มีการเฝ้า
ระวังโรคไวรัสตับอักเสบเอ บี ซี ดี อีและประเภทท่ีไม่ระบุชนิด
เช้ือไวรัสที่เป็นสาเหตุ โรคตับอักเสบพบได้ทุกวัย ทั้งชายและ
หญิง ส่วนใหญ่ เป็นโรคตับอักเสบเฉียบพลัน คือ ไวรัสตับ
อักเสบชนิดเอและอี ส่วนน้อยท่ีพบเป็นโรคตับอักเสบเรื้อรัง ซึ่ง
เกิดจากเชื้อไวรัสตับอักเสบบีและซี ท่ีอาจจะมีภาวะแทรกซ้อน
ของโรคตับแข็ง โรคตับวาย และมะเร็งตับ [2,3]   

โดยสถานการณ์ภาพรวมโรคตับอักเสบในประเทศ
ไทยที่ได้รับรายงานทั้งหมด ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา (ปี พ.ศ. 
2549 – 2558 : ค .ศ . 2006 – 2015) พ บ ว่ า  มี แ น ว โน้ ม
ค่อนข้างคงที่ อัตราป่วยต่อแสนประชากร อยู่ระหว่าง 12.06 – 
15.06 ในปี พ.ศ. 2555 (ค.ศ. 2012) มีผู้ป่วยสูงสุด อัตราป่วย 
15.06 ต่อประชากรแสนคนและต่ าสุดในปี พ.ศ. 2557 (ค.ศ. 
2014) อัตราป่วย 12.06 ซึ่งในปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) ที่
ผ่านมานั้นมีรายงานผู้ป่วยโรคตับอักเสบ รวม 8,051 ราย 
อัตราป่วย 12.31 ต่อประชากรแสนคน จ าแนกเป็นโรคตับ
อักเสบชนิดเอ 393 ราย ร้อยละ 4.88 ตับอักเสบชนิด บี 6,647 
ราย (82.56) ตับอักเสบชนิด อี 46 ราย (0.57) และตับอักเสบ
ที่ไม่ระบุเช้ือก่อโรค 965 ราย (11.99) อัตราส่วนเพศหญิงต่อ
เพศชาย เท่ากับ 1 : 1.4 ผู้ป่วยในกลุ่มอายุ 45 – 54 ปี อัตรา
ป่วย 18.68 ต่อประชากรแสนคน รองลงมา กลุ่มอายุ 55 – 64 
ปี  (18.07) อาชีพรับจ้ างพบผู้ป่ วยสู งสุ ด  ร้อยละ 38.46 
รองลงมาคือเกษตรกรรมและในการปกครอง คิดเป็นร้อยละ 

25.01 และ 12.73 ตามล าดับ โดยมีสัญชาติไทย คิดเป็นร้อย
ละ 96.58 [4] 

ซึ่งสถานการณ์ในขณะนี้พบว่าไวรัสตับอักเสบชนิดบี
และซี เป็นไวรัสที่เป็นปัญหาส าหรับประเทศไทย เนื่องจาก
ไวรัสทั้งสองชนิดท าให้เกิดตับอักเสบเรื้อรัง ตับแข็งและเป็น
มะเร็งตับตามมา ซึ่งเป็นสาเหตุส าคัญที่ท าให้ผู้ป่วยเสียชีวิต 
โดยจากการคาดประมาณผู้ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี ประมาณ
ร้อยละ 5 ของประชากรหรือประมาณ 3 ล้านคน ส่วนผู้ที่ติด
เชื้อไวรัสตับอักเสบซีมีประมาณ ร้อยละ 1 – 2 ของประชากร
หรือประมาณ 1 ล้านคน โดยการป้องกันไวรัสตับอักเสบบีและ
ซีนั้น  สามารถลดความเสี่ยงต่อการติดเช้ือไวรัสตับอักเสบบี
และซีได้หลายวิธีประกอบด้วย หลีกเลียงการมีพฤติกรรมเสียง 
ได้แก่  การเจาะ สักผิวหนังการใช้ยาเสพติดชนิดฉีดเข้าเส้น 
การใช้ของมีคมร่วมกับบุคคลอื่น เช่น มีดโกน กรรไกรตัดเล็บ 
การมีคู่นอนหลายคนหรือมีเพศสัมพันธ์โดยที่ไม่ใช้ถุงยาง
อนามัยป้องกัน บุคลากรทางการแพทย์ ควรสวมถุงมือ แว่นตา 
หรือชุดคลุม เมือต้องสัมผัสกับ เลือดหรือสารคัดหลังของผู้ป่วย
ทุกครั้ง [5] 

ดังนั้นจากสถานการณ์ดังกล่าวกระทรวงสาธารณสุข 
โดยกรมควบคุมโรค พยายามในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
เพื่อให้ประชาชนเกิดการป้องกันโรคได้ด้วยตนเอง ซึ่งได้เล็งเห็น
ความส าคัญของการให้ความรู้ สื่อจึงเข้ามามีบทบาทท่ีส าคัญใน
การด าเนินงานทางด้านสุขศึกษาและการประชาสัมพันธ์ ซึ่ง
พบว่าแผนพัฒนาสาธารณสุขได้เน้นถึงความจ าเป็นที่จะต้อง
ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับความรู้พื้นฐานและค่านิยมทาง
สุขภาพท่ีถูกต้อง ปัญหาสาธารณสุขนั้น ส่วนใหญ่เกิดจากการมี
พฤติกรรมทางสุขภาพที่ไม่ถูกต้อง จึงต้องอาศัยกระบวนการ
ทางสุขศึกษาเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของ
ประชาชนให้เหมาะสม เนื่องจากสุขศึกษาเป็นกระบวนการที่
ก่อให้เกิดประสบการณ์ ซึ่งมีผลท าให้บุคคล ครอบครัวหรือ
ชุมชน ได้รับความรู้ เกิดทัศนคติและการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องเพื่อ
การมีสุขภาพดี [6] ซึ่งปัจจุบันพบว่าสื่อมีอิทธิพลในการเป็น
ตั วกลางในการถ่ ายทอดความรู้  ข้ อมู ลข่ าวสารให้ แก่

การประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสกลนคร ครั้งที่ 1 
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กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งสื่อสิ่งพิมพ์เป็นสื่อชนิดหนึ่งที่กระทรวง
สาธารณสุขให้ในการสื่อสารและเป็นตวักลาง อาจจะเป็นเพราะ
มีความคงทนถาวร อายุการใช้งานนาน สามารถอ่านซ้ าได้อีก
โดยไม่ จ ากั ด เวลา ต้นทุน ไม่ มากสามารถจัดท าได้ตาม
งบประมาณที่มี ดังนั้น แผ่นพับซึ่งเป็นสื่อสิ่งพิมพ์จึงเหมาะแก่
การน ามาใช้ในการเป็นสื่อเพื่อเผยแพร่ความรู้เรื่องโรคตับ
อักเสบมาก เพราะแผ่นพับนั้นช่วยให้ผู้ดูได้รับแนวคิด และ
ประทับใจในแนวคิดนั้นอย่างรวดเร็ว สามารถท าให้ผู้ดูเกิด
ความสนใจและเข้าใจเรื่องราวได้ในระยะเวลาอันสั้น [7]  อีก
ทั้งมีขนาดเล็กแต่สามารถให้รายละเอียดหรือเนื้อหาได้มาก 
แจกจ่ายให้กลุ่มเป้าหมายสามารถเป็นเจ้าของได้ จึงนับเป็น
แหล่งที่ให้ความรู้และความสามารถน ากลับมาอ่านได้อีก ดังนั้น 
แผ่นพับจึงจ าเป็นต้องออกแบบให้ดึงดูดความสนใจและ
เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้เนื้อหาสาระหรือแนวคิดใน
สื่อถึงกลุ่มเป้าหมาย อันจะท าให้ได้ความรู้และเกิดความเข้าใจ
เนื้อหานั้นอย่างเต็มที่ รูปแบบจึงเข้ามามีบทบาทในการดึงดูด
ความสนใจของกลุ่มเป้าหมาย 

กรมควบคุม โรค โดยส านัก เอดส์  วัณ โรคและ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ร่วมกับส านักสื่อสารความเสี่ยงและ
พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ จึงได้พัฒนาแผ่นพับเรื่อง “โรคตับ
อักเสบ”เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรค
ตับอักเสบให้แก่กลุ่มเป้าหมายที่เป็นประชาชนทั่วไป ซึ่งจะ
น าไปสู่การน าองค์ความรู้เหล่านั้นไปสู่การปฏิบัติที่ถูกต้องใน
การป้องกันโรคต่อไป ดังนั้นในการศึกษาครั้งน้ีจึงมีวัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาประสิทธิผลของสื่อแผ่นพับเรื่อง “โรคตับอับเสบ” 
ต่อความรู้ความเข้าใจเรื่องโรคตับอักเสบของประชาชนเพื่อน า
ผลการศึกษาไปปรับปรุงสื่อดังกล่าวพร้อมทั้งเพื่อเป็นแนวทาง
ในการพัฒนาสื่อโดยเฉพาะสื่อประเภทแผ่นพับส าหรับ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 

2. วิธีด าเนินการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงกึ่งทดลอง (Quasi – 

experimental Research) โดยการทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มเดียว ท าการทดสอบสอบก่อนและหลังการศึกษาสื่อแผ่น
พับด้วยตนเอง (One Group Pretest-Posttest) โดยการเลือก
อย่างเจาะจงตามเกณฑ์ที่ก าหนด หลังจากนั้นด าเนินการรับ
สมัครอาสาสมัครเข้าร่วมการวิจัยผ่านเจ้าหน้าที่สาธารณสุขใน
พื้นที่รับผิดชอบ จ านวน 30 คน โดยมีเกณฑ์การคัดเลือกชุมชน
และกลุ่มตัวอย่าง ดังคุณสมบัติ ดังนี้ เกณฑ์ในการคัดเลือก
ชุมชน ในการศึกษาครั้งนี้  ได้แก่ 1) เป็นชุมชนที่ยังไม่เคยมีสื่อ
เรื่อง “โรคตับอักเสบ” หรือกิจกรรมในการสื่อสารเพื่อการ
ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเรื่องโรคตับอักเสบให้แก่ประชาชน
อย่างเป็นรูปธรรม 2) ผู้น าชุมชนและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่

รับผิดชอบให้ความยินยอม และอ านวยความสะดวกในการ
ด าเนินการวิจัย 

 เกณฑ์ในการคัดเลือกเข้ากลุ่มตัวอย่าง ( Inclusion 
criteria) ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ 1) เป็นประชาชนท่ีมีอายุ 18 
ปีขึ้นไปที่สามารถอ่านออกเขียนได้ 2) สมัครใจเข้าร่วมในการ
กิจกรรมตลอดทั้งการวิจัย โดยการยินยอมเข้าร่วมการ วิจัยด้วย
การยินยอมด้วยวาจา ตามหลักเกณฑ์ของจริยธรรมในการวิจัย
ในมนุษย์  หลังจากนั้นด าเนินการรับอาสาสมัครเข้าร่วมการวิจัย
ตามเกณฑ์ในการคัดเลือกเข้ากลุ่มตัวอย่าง ได้อาสาสมัคร
จ านวน 33 คน โดยอาสาสมัครทั้ง 33 คนสามารถเข้าร่วมการ
วิจัยตลอดการด าเนินกิจกรรม 

2.1 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา 
การศึกษาครั้งนี้มีเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา จ านวน 2 

ชนิด 1) เครื่องมือในการทดลอง คือ สื่อแผ่นพับเรื่อง “โรคตับ
อักเสบ เรียนรู้และป้องกันด้วยตนเอง”เป็นแผ่นพับขนาด A4 
จ านวน 2 หน้า แต่ละหน้าแบ่งออกเป็น 3 คอลัมน์ ดังนั้นจะมี
เนื้อหาที่ปรากฏในแผ่นพับ จ านวน 6 คอลัมน์ ซึ่งพัฒนาขึ้นโดย
ส านักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรม
ควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 2) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามที่พัฒนาขึ้น โดยผู้ วิจัย 
ประกอบด้วย 3 ตอนได้แก่  (ตอนที่  1) ข้อมูลทั่ วไปของ
ประชากร จ านวน 5 ข้อ (ตอนที่ 2) แบบทดสอบความรู้ความ
เข้าใจเรื่องโรคตับอักเสบ จ านวน 20 ข้อ และ (ตอนที่  3) 
แบบสอบถามความคิดเห็นเรื่องสื่อแผ่นพับเรื่อง “โรคตับ
อักเสบ”จ านวน 17 ข้อ ซึ่งแบบสอบถามฉบับนี้ได้ผ่านการ
ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้ อห า (Content Validity) โดย
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

2.2. การพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง 
ในการวิจัยครั้ งนี้ ได้ รับอนุญาตจากผู้บริหารและ

ผู้เกี่ยวข้องในพื้นท่ีศึกษา รวมถึงการขอค ายินยอมทางวาจาจาก
ผู้ เข้าร่วมวิจัย นอกจากนี้ ได้หลีกเลี่ยงการกระท าใดๆ ที่
ก่อให้ เกิดความเสียหายแก่ผู้ เข้าร่วมวิจัย และผู้ เกี่ยวข้อง 
ตลอดจนหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานวิจัย โดยผู้วิจัยได้ชี้แจงวัตถุประสงค์ ขั้นตอนการวิจัย
และประโยชน์ของการวิจัย และให้สิทธิผู้ เข้าร่วมการวิจัย
ตัดสินใจ เข้าร่วมหรือปฏิเสธการเข้าร่วมการวิจัยโดยการตอบ
แบบสอบถามและการเก็บข้อมูลระดับบุคคลจะเก็บไว้เป็น
ความลับ จะรายงานเป็นภาพรวมและใช้ในการวิจัยเท่าน้ัน 

 2.3 การด าเนินการและการเก็บรวบรวมข้อมูล 
1) ผู้วิจัยช้ีแจงวัตถุประสงค์ ขั้นตอนการวิจัยและ

ประโยชน์ของการวิจัยให้แก่อาสาสมัครผู้รับการวิจัย ในการให้
การตัดสินใจเข้าร่วมการด าเนินการวิจัย 2)อ า ส า ส มั ค ร ท า
แบบสอบถามสอบก่อนการทดลอง ซึ่งเป็นแบบสอบถาม
ประกอบด้วย 2 ส่วนคือ (ตอนที่ 1) ข้อมูลทั่วไปของประชากร 
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และ (ตอนที่ 2) แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจเรื่องโรคตับ
อักเสบ 3) เมื่ออาสาสมัครด าเนินการท าแบบทดสอบก่อนการ
ทดลองเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยแจกสื่อแผ่นพับเรื่อง “โรคตับ
อักเสบ”ให้อาสาสมัครเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Learning) โดย
ไม่ก าหนดระยะเวลาในการเรยีนรู้ 4) เมื่ออาสาสมัครเรียนรูด้้วย
ตนเองจากสื่อแผ่นพับเรื่อง “โรคตับอักเสบ” เรียบร้อยแล้ว 
ผู้วิจัยบันทึกเวลาในการศึกษาของอาสาสมัครแต่ละบุคคล และ
ให้อาสาสมัครท าแบบสอบถามหลังการทดลองที่ประกอบด้วย 
1 ส่วน คือ (ตอนที่ 2) แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจเรื่องโรค
ตับอักเสบ 5) เมื่ออาสาสมัครด าเนินการทดแบบทดสอบหลัง
การทดลองเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยแจกสื่อแผ่นพับเรื่อง “โรคตับ
อักเสบ”อีกครั้ง พร้อมให้อาสาสมัครท าแบบสอบถามหลังการ
ทดลองที่ประกอบด้วย 1 ส่วน คือ (ตอนที่ 3) แบบสอบถาม
ความคิดเห็นเรื่องสื่อแผ่นพับเรื่อง “โรคตับอักเสบ”เพื่อให้
อาสาสมัครประเมินความคิดเห็นต่อสื่อแผ่นพับเรื่อง “โรคตับ
อักเสบ”พร้อมทั้งพิจารณาสื่อแผ่นพับไปด้วยเพื่อป้องกันการ
ระลึกไม่ได้ (Recall Bias) 6) หลังจากด าเนินการวิจัยโดยการ
เก็บรวบรวมข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยด าเนินการเฉลย
แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจเรื่องโรคตับอักเสบให้แก่
อาสาสมัครพร้อมทั้งอธิบายเพิ่มเติมประกอบสื่อแผ่นพับเรื่อง
“โรคตับอักเสบ” 7) ผู้วิจัยตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
แล้วท าการก าหนดรหัสข้อมูล  ลงรหัสข้อมูลและตรวจสอบ
ข้อมูล เพื่อเตรียมการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป  

2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
1) ข้อมูลทั่วไป และความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อ

สื่อแผ่นพับวิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่และค่าเฉลี่ย  2) 
ข้อมูลเกี่ยวกับระยะเวลาในการศึกษาสื่อแผ่นพับด้วยตนเอง 
(Self-Learning) วิ เค ราะห์ โดยการหาค่ าเฉลี่ ยและส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน  3) เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของความรู้ความ
เข้าใจเรื่องโรคตับอักเสบ ระหว่างก่อนการใช้สื่อแผ่นพับและ
หลังการใช้สื่อแผ่นพับด้วยตนเอง ด้วยการใช้สถิติทดสอบ 
paired t-test   

3. ผลการศึกษา
3.1 ลักษณะท่ัวไปของกลุม่ตัวอย่าง 

 กลุ่มตัวอย่างจ านวน 33 คน เป็นผู้ชาย 3 คน เป็น
ผู้หญิง 30 คน มีอายุระหว่าง 20–59 ปี โดยมีอายุเฉลี่ยเท่ากับ 
44 ปี โดยร้อยละ 36.4 มีอายุ 50 ปีขึ้นไป รองลงมามีอายุ
ระหว่าง 41–50 ปี คิดเป็นร้อยละ 30.3 พร้อมทั้งร้อยละ 36.4 
จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่ ร้อยละ 51.5 ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป และมี
สถานภาพสมรสคู่ ร้อยละ 51.5  

3.2 ระยะเวลาของการศึกษาสื่อแผ่นพับเร่ือง “โรค
ตับอักเสบ” ด้วยตนเอง 

กลุ่มตัวอย่างใช้เวลาในการศึกษาสื่อแผ่นพับเรื่อง “โรค
ตับอักเสบ” เฉลี่ยใช้เวลา 5 นาที 56 วินาที (ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 1.75) โดยระยะเวลาเร็วที่สุดในการศึกษาคือ 3.00 
นาที และระยะเวลานานท่ีสุดที่ใช้ในการศึกษาคือ 11.00 นาที  

3.3  ความแตกต่างของคะแนนความรู้ความเข้าใจ
ก่อนและหลังการศึกษาสื่อแผ่นพับ 

 เมื่อพิจารณา พบว่า คะแนนเฉลี่ยก่อนการทดลอง 
คือ 7.18 (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3.24) คะแนน ส่วนหลังการ
ทดลองมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มเป็น 14.55 คะแนน (ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 1.44) โดยกลุ่มตัวอย่างทุกคนมีคะแนนเพิ่มมากขึ้น 
เมื่อท าการเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยก่อน
และหลังการทดลอง พบว่า แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(p < 0.001) ซึ่งแสดงว่าสื่อแผ่นพับเรื่อง “โรคตับอักเสบ” มี
ประสิทธิผลท าให้กลุ่มตัวอย่างมีความรู้ความเข้าใจเรื่องโรคตับ
อักเสบเพิ่มมากขึ้น (ดังตารางที่ 1) 

ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้ความเข้าใจ
เรื่องโรคตับอักเสบ ก่อนและหลัง การศึกษาด้วยตนเองผ่านสื่อ
แผ่นพับเรื่อง “โรคตับอักเสบ” ของกลุ่มตัวอย่าง 

ความรู้ความเข้าใจ x  ( S.D.) D  (S.D.) t p-value 

ก่อนการศึกษา 7.18  (3.24)  

7.40 (3.60) 
 

11.80 
 

<.001
หลังการศึกษา 14.55 (1.44) 

3.4 ความคิดเห็นต่อสื่อแผ่นพับเร่ือง “โรคตับ
อักเสบ” 

ความคิดเห็นต่อสื่อแผ่นพับเรื่อง “โรคตับอักเสบ” 
โดยผลการประเมินความคิดเห็น มีดังนี้ 

3.4.1 ด้านความน่าสนใจของสื่อ 
ผลการประเมินพบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 100 มี

ความคิดเห็นว่าสื่อมีความน่าสนใจ โดยให้เหตุผลของความ
น่าสนใจ 3 อันดับแรก ได้แก่ (1) เป็นเรื่องที่อยากรู้ (2) เนื้อ
เรื่องไม่ยาวเกินไป และ (3) เนื้อเรื่องเข้าใจง่าย คิดเห็นร้อยละ 
81.8 81.8 และ 78.8 ตามล าดับ 

3.4.2 ด้านรูปภาพประกอบในสื่อ 
ผลการประเมินพบว่า กลุ่มตัวอย่างถึงร้อยละ 90.9 ที่

มีความคิดเห็นว่ารูปภาพที่เห็นในสื่อแผ่นพับช่วยท าให้เข้าใจ
เรื่องราวได้ง่ายขึ้นและไม่ต้องปรับปรุงรูปภาพที่เห็นในสื่อแล้ว 
มีเพียงร้อยละ 9.1 ที่คิดว่าช่วยท าให้เข้าใจเรื่องราวได้บ้าง โดย
อาจจะจ าเป็นต้องปรับปรุงในเรื่อง (1) ปรับปรุงให้มีรูปภาพมาก
ขึ้นกว่าเดิม (2) ปรับปรุงให้เป็นภาพถ่ายประกอบเรื่อง และ (3) 
ปรับปรุงให้เป็นภาพวาดประกอบเรื่อง 

3.4.3 ด้านตัวอักษรที่ใช้ในสื่อ 
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ผลการประเมินพบว่า กลุ่มตัวอย่างถึงร้อยละ 93.9 ที่
คิดว่าขนาดของตัวอักษรในสื่อแผ่นพับพอดีแล้ว มีเพียงร้อยละ 
6.1 เท่านั้นท่ีคิดเห็นว่าเล็กเกินไป โดยกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 100 
มีความคิดเห็นว่าตัวอักษรในสื่อแผ่นพับท าให้การอ่านง่าย และ
สะดวก พร้อมทั้งมีถึง ร้อยละ 84.8 ที่มีความคิดเห็นในเรื่องของ
ตัวอักษรที่ใช้ในสื่อว่าดีแล้วไม่ต้องปรับปรุง และมีเพียงร้อยละ 
15.2 ที่ต้องการให้มีการปรับปรุงโดยให้ เหตุผลได้แก่  (1) 
ปรับปรุงให้ตัวอักษรมีขนาดใหญ่ขึ้นกว่าเดิม (2) ปรับปรุงให้
ตัวอักษรมีความคมชัดมากกว่าเดิม (3) ปรับปรุงให้ตัวอักษรมีสี
เข้มขึ้นมากกว่าเดิม และ (4) ปรับปรุงให้ลักษณะของตัวอักษร
ไม่มีลวดลาย 

3.4.4 ด้านเนื้อเรื่องในสื่อ 
ผลการประเมินพบว่า กลุ่มตัวอย่างถึงร้อยละ 84.8 มี

ความคิดเห็นว่าเนื้อเรื่องของสื่อแผ่นพับนี้พอดีแล้วและไม่ต้อง
ปรับปรุง มีเพียงร้อยละ 15.2 ที่มีความคิดเห็นว่าสั้นเกินไปและ
ต้องการให้มีการปรับปรุงโดยการให้มีเนื้อเรื่องมากข้ึน และเมื่อ
พิจารณาค าที่ใช้บรรยายในสื่อแผ่นพับพบว่ามีถึงร้อยละ 78.8 
ที่ท าให้เข้าใจเรื่องราวได้ง่าย และร้อยละ 21.2 ที่ท าให้พอเข้าใจ
เรื่องราว 

3.4.5 ด้านความมีประโยชน์ของสื่อ 
ผลการประเมินพบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 100 มี

ความคิดเห็นว่าเนื้อเรื่องในสื่อแผ่นพับมีประโยชน์ โดยให้
เหตุผลสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ (1) เป็นเรื่องที่ทุกคนควรรู้ (2) 
เป็นประโยชน์ต่อตัวเอง และ (3) ท าให้มีความรู้ความเข้าใจที่
ถูกต้อง คิดเป็นร้อยละ 97.0 90.9 และ 81.8 ตามล าดับ 

3.4.6 ด้านการน าองค์ความรู้จากสื่อไปใช้ประโยชน์ 
ผลการประเมินพบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 100 มี

ความคิดเห็นว่าสามารถน าองค์ความรู้จากสื่อไปใช้ประโยชน์
โดยให้เหตุผล ว่า (1) สามารถน าไปแนะน าให้คนในครอบครัว 
(2) น าไปแนะน าให้คนอื่นๆ เช่น เพื่อนบ้าน คนในชุมชนและ 
(3) สามารถน าไปปฏิบัติเองได้ง่าย 

4. วิจารณ์และสรุป
การวิจัย เรื่อง ประสิทธิผลของสื่อแผ่นพับเรื่อง “โรค

ตับอักเสบ” ต่อความรู้ความเข้าใจเรื่องโรคตับอักเสบของ
ประชาชน มีประเด็นหลักที่สามารถน ามาอภิปรายโดยมี
รายละเอียด ดังน้ี 

1. ประสิทธิผลของสื่ อแผ่นพับเร่ือง “โรคตับ
อักเสบ” ต่อควำมรู้ควำมเข้ำใจเร่ืองโรคตับอักเสบของ
ประชำชน สำมำรถน ำมำอภิปรำยผลได้ ดังนี ้

จากผลการใช้สื่อแผ่นพับเรื่อง “โรคตับอักเสบ” โดย
การเรียนรู้ด้วยตนเองของประชาชน ผลการวิจัยพบว่า ผลของ
ค่าเฉลี่ยของคะแนนก่อนและหลังการใช้สื่อแผ่นพับเรื่อง “โรค
ตับอักเสบ” ด้วยตนเอง แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการให้ความรู้ความเข้าใจด้วยการใช้สื่อแผ่น
พับเรื่อง “โรคตับอักเสบ” โดยการศึกษาด้วยตนเองของ
ประชาชน สามารถพัฒนาความรู้ความเข้าใจโดยท าให้ค่าเฉลี่ย
ของคะแนนหลังการเรียนรู้จากสื่อแผ่นพับสูงกว่าก่อนการ
เรียนรู้ ซึ่งสาเหตุที่ท าให้ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้อาจเนื่องจาก สื่อ
แผ่นพับเรื่อง “โรคตับอักเสบ” โดยส านักโรคเอดส์ วัณโรคและ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ร่วมกับส านักสื่อสารความเสี่ยงและ
พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรคนั้น ได้มีการพัฒนา
ตามหลักการจากแนวคิดทฤษฎีระบบการเรียนรู้ส าหรับผู้ใหญ่
สมัยใหม่ (Modern Adult Learning Theory) [8] โดยการน า
หลักการวิเคราะห์เพื่อน ามาสู่การออกแบบการน าเสนอเพื่อให้
ผู้ใช้สื่อแผ่นพับเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งได้มุ่งเน้นความ
ต้องการและความสนใจของประชาชนทั่วไปซึ่งความรู้ความ
เข้าใจเรื่องโรคตับอักเสบนี้เป็นความรู้ใหม่การออกแบบจึงได้
ด าเนินการโดย 1) การวิเคราะห์โครงสร้างเนื้อหาเรื่อง “โรคตับ
อักเสบ” เพื่อใช้ในสื่อแผ่นพับ 2) ก าหนดหัวเรื่องและเนื้อหาที่
เหมาะสมส าหรับประชาชนทั่วไป 3) ก าหนดวัตถุประสงค์ของ
เนื้อหาในแต่ละตอนอย่างชัดเจน ซึ่งกระบวนการด าเนินการ
ดังกล่าวจะสามารถท าให้สื่อแผ่นพับที่ออกแบบมานั้นมี
ประสิทธิภาพ พร้อมกันนั้นยังพบว่า การเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็น
กลวิธีการแสวงหาความรู้ที่เหมาะสมกับสภาวการณ์ของสังคม
ในปัจจุบันท่ีพบว่า สื่อที่เป็นตัวกลางในการส่งต่อข้อมูลข่าวสาร
เพื่อให้ประชาชนเกิดความรู้ความเข้าใจที่ใช้ได้ง่าย ไม่จ ากัด
เวลาในการเรียนรู้ สามารถทบทวนการเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่อง 
จะช่วยสร้างสรรค์ให้เกิดบรรยากาศในการเรียนรู้เพิ่มมากขึ้น 
[9]  อีกทั้งการที่ประชาชนได้รับสื่อแผ่นพับเรื่อง “โรคตับ
อักเสบ”  เป็นสื่อการเรียนรู้ที่จะเรียนเมื่อไรที่ไหน ก็ได้ตาม
ความพอใจ โดยเลือกเรียนตามเวลาที่ผู้เรียนว่างท า ให้ผู้เรียน 
เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ [10] ทั้งนี้ ประสิทธิภาพการเรียน
อาจขึ้นอยู่กับความจ าเป็นในการเรียนรู้โดยผู้ใหญ่จ าเป็นต้องรู้
ก่อนว่าท าไมเขาจึงต้องเรียนบางสิ่งบางอย่าง ก่อนที่จะลงลึก
เรียนรู้เรื่องนั้นๆ [11]  ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของโสภา
พันธ์ สอาด ท่ีพบว่าการออกแบบการเรียนรู้ตามความต้องการ
และความเหมาะสมของผู้เรียนส่งผลให้กลุ่มตัวอย่างที่เป็นผูป้่วย
โรคเรื้อรังมีความรู้ความเข้าใจเรื่องสุขภาพส าหรับผู้ป่วยโรค
เรื้อรัง โดยพบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนก่อนและหลังการเรียนรู้
สื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง ผู้ป่วยโรคเรื้อรังแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ .05 [12]  และสอดคล้องกับการศึกษาของ 
ศิวัชญ์ ทองนาเมือง และรุจิรา ดวงสงค์ ท่ีพบว่าสื่อแผ่นพับมีผล
ต่อความรู้ความเข้าใจในกลุ่มทดลองในเรื่องการป้องกันโรค
พยาธิใบไม้ในตับและมะเร็งท่อน้ าดีในนักเรียนประถมศึกษา 
จังหวัดร้อยเอ็ดอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ [13] ซึ่งสื่อแผ่นพับนั้น
เป็นสื่อสิ่งพิมพ์ที่เหมาะในการน าไปเผยแพร่ความรู้  เพราะ
สามารถให้ผู้อ่านได้รับแนวคิดและประทับใจได้อย่างรวดเร็ว
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และเกิดความเข้าใจเรื่องราวได้ในระยะเวลาอันสั้น  ซึ่ ง
สอดคล้องกับการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ที่กลุ่มตัวอย่างใช้เวลาใน
การอ่านแผ่นพับในระยะเวลาอันสั้นและเข้าใจเนื้อหาเรื่องราว
ในแผ่นพับได้ง่าย [7] 

2. ควำมคิดเห็น ต่อสื่ อแผ่นพับเร่ือง “โรคตับ
อักเสบ” ของประชำชน สามารถน ามาอภิปรายผลได้ ดังนี ้

ในส่วนความคิดเห็นต่อสื่อแผ่นพับเรื่อง “โรคตับ
อักเสบ” โดยคณะวิจัยได้พิจารณาได้ ใน 6 ประเด็นได้แก่ (1) 
ความน่าสนใจของสื่อ (2) รูปภาพประกอบในสื่อ (3) ตัวอักษรที่
ใช้ในสื่อ (4) เนื้อเรื่องในสื่อ (5) ความมีประโยชน์ของสื่อ และ 
(6) การน าองค์ความรู้จากสื่อไปใช้ประโยชน์ โดยผลการศึกษา
พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับดีมากในทุกด้าน ซึ่งเหตุผลที่
เป็นเช่นนี้ อาจเนื่องมาจาก ประชาชนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
ทดสอบประสิทธิผลของสื่อแผ่นพับในครั้งนี้นั้น เป็นวัยผู้ใหญ่ 
โดยการออกแบบสื่อแผ่นพับได้ออกแบบตามฐานการเรียนรูข้อง
ผู้ใหญ่ คือ ผู้เรียนต้องทราบว่าเรียนไปเพื่ออะไร มีอิสระในการ
เรียนรู้และรับผิดชอบการเรียนรู้ของตนเอง การเรียนรู้นั้นต้องมี
ประโยชน์และตรงกับความต้องการของผู้เรียน พร้อมทั้งองค์
ความรู้นั้นต้องมีจากสภาพปัญหาและสามารถน าไปใช้ได้ในชีวิต
จริง [8] ซึ่งสื่อแผ่นพับในครั้งนี้ ได้ออกแบบตามที่กล่าวมา
ข้างต้น ซึ่งส่งผลให้กลุ่มตัวอย่างแสดงความคิดเห็นในด้านต่างๆ 
ในระดับที่เห็นด้วยกับประเด็นต่างๆ ในระดับที่ดีมาก โดยซึ่ง
แผ่นพับเรื่อง “โรคตับอักเสบ” เป็นสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
กลุ่มตัวอย่างมีอิสระในการเรียน สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองที่
บ้าน ให้ความรู้ในการเรียนเหมือนกันทุกครั้ง สามารถเรียนรู้ได้
ทุกเวลาตามที่ต้องการ รวมทั้งเนื้อหาในสื่อช่วย ให้องค์ความรู้
ใหม่ แนวทางในการปฏิบัติตัวเพื่อการป้องกันโรคตับอักเสบ 
ชนิดบีและซี ซึ่งสอดคล้องกับการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ ท่ีพบว่าการ
เรียนรู้ จะมุ่ ง เน้ น ไปที่  ชี วิตประจ าวัน ช่วยแก้ปัญ หาใน
ชีวิตประจ าวัน [14] จะช่วยให้ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อสื่อและ
อยากที่จะเรียนรู้สื่อ เช่นเดียวกับการศึกษาของ โสภาพันธ์ 
สอาด ท่ีพัฒนารูปแบบการให้ความรู้ด้านสุขภาพโดยใช้สื่อการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง ส าหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรัง โดยพบว่า ความ
คิดเห็นของผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่มีต่อ สื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง เมื่อ
พิจารณาโดยรวม ได้แก่ ด้านเนื้อหา ด้านการออกแบบ ด้าน
การน าเสนอสื่อและด้านการน าไปใช้ประโยชน์ พบว่า มีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับดีมาก ซึ่งส่งผลท าให้กลุ่มตัวอย่างที่เป็น
ผู้ป่วยโรคเรื้อรังมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มมากขึ้น [12] ดังนั้น สื่อ
แผ่นพับเรื่อง “โรคตับอักเสบ” จึงเป็นสื่อที่เหมาะสมในการ
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชนในเรื่องโรคตับ
อักเสบ เพื่อสามารถน าไปสู่การปฏิบัติในการป้องกันโรคตับ
อักเสบ โดยเฉพาะชนิดบีและซีในกลุ่มประชาชนท่ัวไปได้ต่อไป 

5.ข้อเสนอแนะ 

1. จากผลการทดสอบประสิทธิผลของสื่อแผ่นพับ
เรื่อง “โรคตับอักเสบ” พบว่าท าให้กลุ่มตัวอย่างมีความรู้ความ
เข้าใจเรื่องโรคตับอักเสบเพิ่มมากขึ้นก่อนการเรียนรู้ จึงแนะน า
ให้น าสื่อแผ่นพับเรื่อง “โรคตับอักเสบ” ไปใช้ในกลุ่มประชาชน
ทั่วไป เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องโรคตับ
อักเสบ และน าไปสู่การปฏิบัติตัวในการป้องกันโรคให้แก่ตนเอง
และครอบครัวต่อไป  ถึงแม้ว่าผลการวิจัยจะพบว่ากลุ่มตัวอย่าง
มีความคิดเห็นต่อสื่อในแต่ละประเด็นที่ดีมาก โดยในภาพรวม
ไม่จ าเป็นต้องมีการปรับปรุงสื่อแผ่นพับในครั้งนี้ แต่อย่างไรก็
ต ามข้ อ เสนอแน ะบ างประการของกลุ่ มตั วอย่ างที่ ให้
ข้อเสนอแนะอาจน ามาพิจารณาในการปรับปรุงหรือพัฒนาให้
ตรงกับความต้องการในการพัฒนาสื่อแผ่นพับครั้งต่อไป 

2. การพัฒนาสื่อแผ่นพับครั้งต่อไปควรน าผลการวิจัย
ในครั้งนี้ โดยเฉพาะในเรื่องความคิดเห็น อาทิ เช่น เหตุผลของ
ความน่าสนใจ เหตุผลของความมีประโยชน์ และเหตุผลของ
การสามารถน าองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ น ามาเป็นปัจจัย
น าเข้า (Input) ในการออกแบบและพัฒนาสื่อแผ่นพับ เพื่อให้
ตรงกับความต้องการและกลุ่มเป้าหมายต่อไป 

3. เป้าหมายสูงสุดของการเรียนรู้ส าหรับประชาชนใน
การเรียนรู้สื่อแผ่นพับด้วยตนเองเรื่อง “โรคตับอักเสบ” คือ 
การมีพฤติกรรมการป้องกันโรคตับอักเสบชนิดบีและซี ซึ่ง
การศึกษาครั้งนี้มุ่ งเน้นในการทดสอบสื่อแผ่นพับเพื่อการ
เสริมสร้างเฉพาะความรู้ความเข้าใจเรื่องโรคตับอักเสบเท่านั้น 
ดังนั้น ในการวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษาผลของการเรียนรู้สื่อแผ่น
พับด้วยตนเองในการเสริมสร้างพฤติกรรมการป้องกันโรค 
เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมั่นใจว่า สื่อการเรียนรู้ที่ผลิตและ
ออกแบบมานั้น สามารถท าให้ประชาชนเกิดการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมที่เป็นเป้าหมายสูงสุด และน าไปสู่การมีสุขภาพที่ดี
ต่อไป 

6. กิตติกรรมประกาศ
การวิจัยครั้งนี้ส าเร็จได้ด้วยความอนุเคราะห์อย่างดียิ่ง

จาก นายแพทย์วิชาญ  ปาวัน ผู้อ านวยการส านักสื่อสารความ
เสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ และนายเชาวลิตร จีระดิษฐ์ 
ที่ปรึกษาส านักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 
ในการให้ค าปรึกษาแนะแนวทางจนท าให้งานวิจัยในครั้งนี้มี
ความสมบูรณ์  คณะผู้วิจัยขอขอบคุณผู้น าชุมชน เจ้าหน้าที่
สาธารณสุข ผู้เข้าร่วมการวิจัยชุมชนวัดไผ่ตัน เขตพญาไท 
กรุงเทพมหานคร ทุกท่านท่ีให้ความร่วมมือในการวิจัยในครั้งนี้ 
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การพัฒนารูปแบบการป้องกันภาวะเสี่ยงทางสุขภาพของชาวนา 
จังหวัดสกลนคร 

Health Risk Prevention  Development  Models   
among Farmers   in  Sakon  Nakhon Province 

 
สุวัสสา   ปั้นเหน่ง1,* 

1สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 680 ถนนนิตโย ต าบลธาตุเชิงชุม อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 
*ผู้ติดต่อ: suwatsa@snru.ac.th 

บทคัดย่อ 
 

การศึกษาครั้งน้ีเป็นการศึกษาเพื่อการพัฒนารูปแบบการป้องกันภาวะเสี่ยงทางสุขภาพของชาวนาจังหวัดสกลนคร  กลุ่ม
ตัวอย่าง 363 และกลุ่มทดลอง 50 คน  เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา  ได้แก ่
ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน 

จากการศึกษาพบว่าชาวนามีความพึงพอใจในการพัฒนารูปแบบการป้องกันปัจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร์ในระดับมาก คิด
เป็นร้อยละ 82.00 และส่วนใหญ่เห็นด้วยอย่างยิ่งกับรูปแบบการป้องกันภาวะเสีย่งด้านสุขภาพสามารถลดอาการเจ็บปวดกล้ามเนื้อ
ได้ คิดเป็นร้อยละ 76.00   
ค าส าคัญ :   รูปแบบการป้องกันภาวะเสี่ยงทางสุขภาพ,  ความเสี่ยงทางสุขภาพของชาวนา, ภาวะเสีย่งด้านสุขภาพของชาวนา    
 
ABTRACT 
 
 This study was descriptive study, the objectives were to find out Health Risk Prevention  
Development  Models  among Farmers in  Sakon  Nakhon Province. The subjects were 363 patients. A set of 
questionnaire form was used to collect the data which were then analyzed and presented in frequency, 
percentage, mean and standard deviation.  
 It was found that farmers were satisfied with the development of a high level of ergonomics risk 
prevention 82.00 percentage, and most agree strongly with the health risk prevention model, can reduce the 
pain of the muscles. Accounted for 76.00 percentage. 
Keywords :   Health Risk Prevention  Development  Models, Health risks of farmers 

 
1. บทน า  
 อิ ท ธิพ ล ข อ งป ระ ช าค ม อ า เ ชี ย น   ท า ให้ ก า ร
เจริญ เติบโตทางเศรษฐกิจ เพิ่ มขึ้น  ส่งผลให้มีการพัฒนา
เทคโนโลยีในหลายด้าน เพื่อช่วยให้มีสิ่งอ านวยความสะดวก
ให้แก่ทุกสาขาอาชีพ    และได้ผลผลิตที่มากเพียงพอต่อการ
ส่งออกตลาดต่างประเทศ  ประเทศไทยจึงมีความจ าเป็นที่
จะต้องเร่งผลิตสินค้าหลากหลายประเภทเพื่อให้เพียงพอและ
สนองตอบความต้องการของตลาดดังกล่าว  ซึ่งผลผลิตทางการ
เกษตรของไทยหลายชนิดที่เป็นสินค้าส่งออกที่ส าคัญ  เช่น 
ยางพารา  อ้อย  มันส าประหลัง  โดยเฉพาะข้าวของไทยที่เป็น
ผลผลิตที่ส าคัญและมีคุณภาพหน่ึงในภูมภิาคอาเชียน   ส่งผลให้
เกษตรกร น าเทคโนโลยีทางการเกษตรหลายชนิดมาเป็น
เครื่องมือช่วยเร่งผลผลิต  แต่ผลที่ตามมาคือ ปัญหาสุขภาพจาก

การประกอบอาชีพของตน  เช่น ปัญหาการได้รับพิษจาก
สารเคมี  การได้รับเชื้อโรคต่างๆจากการท านา รวมไปถึงปัญหา
ด้านการยศาสตร์ เช่น อาการปวดเมื่อยตามส่วนต่างๆ ของ
ร่างกาย ซึ่งอาการปวดเมื่อยท่ีเป็นปัญหาส าคัญที่สุด คือ อาการ
ปวดเมื่ อยบริ เวณหลังส่ วนล่าง (low - back  pain) จาก
การศึกษาพบว่า เกษตรกร ร้อยละ 95.8 มีอาการเจ็บปวดของ
ร่างกายจากการท าอาชีพเกษตรกรรม ซึ่งสามารถแบ่งประเภท
ของอาการเจ็บปวดได้เป็น อาการเจ็บปวดบริเวณหลงั, เจ็บปวด
บริเวณไหล่, เจ็บปวดบริเวณแขน และเจ็บปวดบริเวณขา (ภานุ
เดช แสงสีด า, 2549)     ซึ่งรายงานโรคจากการประกอบอาชีพ
และสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2547-2552 กลุ่มโรคที่พบการรายงาน
มากท่ีสุดตามล าดับได้แก่ กลุ่มโรคกระดูกและกล้ามเนื้อ เฉลี่ยปี
ละ 1,772 ราย, กลุ่มโรคผิวหนัง เฉลี่ยปีละ763 ราย, กลุ่มโรค
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พิษจากสัตว์ เฉลี่ยปีละ 625 ราย, กลุ่มโรคพิษจากพืช เฉลี่ยปี
ละ 85 ราย และ กลุ่มพิษจากสารเคมีการเกษตร เป็นต้น โดยมี
จ านวนผู้ป่วยกลุ่มโรคกระดูกและกล้ามเนื้อ ตั้งแต่ ปี 2547 
จ านวน  496 ราย , ปี  2548 จ านวน 2,457  ราย , ปี  2549 
จ านวน 1,099  ราย, ปี 2550 จ านวน 2,012 ราย, ปี 2551 
จ านวน 2,217 ราย, ปี 2552 จ านวน 2,349 ราย จะเห็นได้ว่า
ในช่วงปีหลังๆ ได้มีจ านวนผู้ป่วยกลุ่มโรคกระดูกและกล้ามเนื้อ
เพิ่มมากขึ้นอย่างมาก  (รายงานผลการพัฒนาระบบเฝ้าระวัง
โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม (เชิงรับ) ส านัก
ระบาดวิทยา, 2552)  ดังนั้นการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ซึ่ง
หมายรวมถึงการท านามีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคทางระบบ
โค รงร่ างกล้ าม เนื้ อ ใน หลายๆ  ขั้ น ตอนของการท าน า 
เนื่องมาจากการท านามีท่าทางการท างานที่เสี่ยงต่อโรคทาง
ระบบโครงร่างกล้ามเนื้อ ถึงแม้มีการใช้เครื่องจักร หรือ
เครื่องมือที่ช่วยทุ่นแรงก็ตาม เช่น มีการใช้กล้ามเนื้อในการ
ควบคุม และต้านทานแรงจากเครื่องทุ่นแรง   แรงสั่นสะเทือน
จากเครื่องจักรที่สามารถส่งผลให้กล้ามเนื้อเกิดความเครียด 
และความล้าได้ ซึ่งท่าทางในการท านา และการใช้กล้ามเนื้อใน
การต้านแรงจากเครื่องจักรที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม จะก่อให้เกิด
ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคทางระบบโครงร่างกล้ามเนื้อได้   
 จังหวัดสกลนคร มีพื้นท่ีเพาะปลูกข้าว ร้อยละ 81.02 
จากพื้นที่ เพาะปลูกทั้งหมด (ส านักงานเกษตรอ าเภอวานร
นิวาส, 2555) ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
ร้อยละ 50.67 ของประชากรทั้งหมด  อ าเภอวานรนิวาส มี
พื้นที่การเกษตรทั้งหมด  จ านวน  400,139ไร่ เป็นพื้นที่ท า
น า  จ า น ว น  335,569 ไ ร่  มี ก า ร ป ร ะ ก อ บ อ า ชี พ
เกษตรกรรม จ านวน 19,938 ครอบครัว (ส านักงานเกษตร
อ าเภอวานรนิวาส, 2555) ซึ่งต าบลศรีวิชัย เป็นพื้นที่หนึ่งที่มี
การประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก มีพื้นที่ทั้ งหมด 
56,250 ไร่ จ านวนประชากรในเขต อบต .ศรีวิชัย 9,111 คน  
อาชีพหลัก คือ ท านา เป็นจ านวน 4,434 คน อาชีพเสริม คือ 
ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์  มีชาวนาที่เป็นผู้ใช้เครื่องทุ่นแรงในการท า
นา ได้แก่  รถไถนาเดินตาม  รถแทรกเตอร์  รถด านา  และรถ
เกี่ยวข้าวนวดข้าว เป็นจ านวน  934 หลังคาเรือน  (องค์การ
บริหารส่วนต าบลศรีวิชัย, 2554) และพบว่าในต าบลศรีวิชัย 
กลุ่มโรคกระดูกและกล้ามเนื้อ เป็นโรคอันดับที่  4 ของโรค
ทั้งหมดที่ประชากรในต าบลศรีวิ ชัยมารับบริการรั กษาที่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลศรีวิชัย โดยมีผู้เจ็บป่วยด้วย
อาการเจ็บปวดกล้ามเนื้อ จากสถิติพบผู้มารักษาพยาบาลกับ
สถานบริการปฐมภูมิด้วยอาการเจ็บปวดกล้ามเนื้อเป็นจ านวน 
246 ราย ในปี  2549, 348 ราย ในปี  2550, 387 ราย ในปี 
2554 และ 345 ราย ภายในครึ่งปี 2555 (โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลศรีวิชัย, 2555) ซึ่งผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาทุกราย

มีอาชีพเกษตรกร  ดังนั้นผู้วิจัยจึงเล็งเห็นและตระหนักว่าควรมี
การศึกษาการพัฒนารูปแบบการป้องกันภาวะเสี่ยงทางสุขภาพ
ของชาวนาจังหวัดสกลนคร เนื่ องจากในพื้ นที่ นี้  มีการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการท านา อย่างฉับพลัน โดยเปลี่ยนจาก
การใช้แรงงงานคนในทุกกระบวนการท านา มาเป็นการใช้
เครื่องทุ่นแรงในกระบวนการท านาหลายขั้นตอน  ได้แก่ การไถ
นาโดยใช้รถแทรกเตอร์ การด านาโดยใช้รถด านา  และการ
เกี่ยวข้าวโดยใช้รถเกี่ยวนวดข้าว  อีกทั้งในพื้นที่นี้ยังไม่มีผู้ท า
การศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ และเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผลที่เกิด
ขึ้นกับสุขภาพอย่างจริงจัง  เพื่อน ามาซึ่งประโยชน์ คือ ท าให้
ทราบผลต่อสุขภาพอันเนื่องมาจากการประกอบอาชีพท านา ใน
จังหวัดสกลนคร ใช้เป็นข้อมูลในการหาแนวทางควบคุม 
ป้องกันแก้ไข ลดผลกระทบต่อสุขภาพของชาวนา และสามารถ
น าไปประเมินผลกระทบสุขภาพในระดับต่อไป หรือพื้นที่อื่นๆ
ได้ 

 
2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพื่อการพัฒนารูปแบบการป้องกันภาวะเสี่ยงทาง
สุขภาพของชาวนาจังหวัดสกลนคร 

   
3. รูปแบบการวิจัย  

การศึกษาครั้ งนี้ เป็นการวิจัยกึ่ งทดลอง (Quasi 
Experimental Research)   เพื่ อพัฒ นาการรูปแบบ การ
ป้องกันภาวะเสี่ยงด้านสุขภาพจากการประกอบอาชีพของ
ชาวนาที่ขึ้นทะเบียนเป็นเกษตรกร และอาศัยอยู่ในพื้นที่ต าบล
ศรีวิชัย อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ระยะเวลาในการ
เก็บข้อมูลตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2557 – เดือนกันยายน 
2558  

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรคือชาวนาที่ขึ้นทะเบียนเป็น

เกษตรกร และอาศัยอยู่ในพื้นที่ต าบลศรีวิชัย อ าเภอวานรนิวาส 
จังหวัดสกลนคร   4,434 คน  กลุ่มตัวอย่าง คือ ชาวนาที่ขึ้น
ทะเบียนเป็นเกษตรกร และอาศัยอยู่ในพื้นที่ต าบลศรีวิชัย 
อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ท่ีพบความเสี่ยงทางสุขภาพ 
จ านวน 50 คน เลือกแบบเจาะจง (องค์การบริหารส่วนต าบล
ศรีวิชัย , 2554)  โดยเป็นกลุ่มตัวอย่างที่พบความเสี่ยงทาง
สุขภาพ 

3.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
3.2.1 รูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพ   โดยผ่าน

กระบวนการมีส่วนรวมของกลุ่มตัวอย่าง 
3.2.2 แบบประเมินความพึงพอใจ  
3.2.3 แบบสอบถามผลการทดลองใช้รูปแบบ

การป้องกันภาวะเสี่ยงด้านสุขภาพ    
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3.2.4 แบบสอบถามผลการใช้รูปแบบการ
ป้องกันภาวะเสี่ยงด้านสุขภาพ    

 
3.3 การวิเคราะห์ข้อมูล 

      วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเรจ็รูปทางสถิติ 
วิเคราะห์ด้วยสถิติ เชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่  ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย พิสัย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 
4. ผลการวจิัย 

การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาการพัฒนารูปแบบการ
ป้องกันภาวะเสี่ยงทางสุขภาพของชาวนาจังหวัดสกลนคร  ผล
การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม น าเสนอเป็น 2 ส่วน คือ 
 ตอนที่  1ความคิดเห็นต่อการพัฒนารูปแบบการ
ป้องกันปัจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร์ของชาวนาจังหวัดสกลนคร 

ตอนท่ี 2 ผลการใช้รูปแบบการป้องกันภาวะเสี่ยงด้าน
สุขภาพ 
 ตอนที่ 1 ความคิดเห็นต่อการพัฒนารูปแบบการ
ป้องกันปัจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร์ของชาวนาจังหวัด
สกลนคร 
 จากผลการด าเนินการสนทนากลุ่มของตัวแทนชาวนา
ที่เข้าร่วม จ านวน 12 คน จากชาวนาที่พบความเสี่ยงทาง
สุขภาพ 50 คน  ท าให้พบข้อสรุปในการพัฒนารูปแบบการ
ป้องกันปัจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร์ของชาวนาที่  ชาวนา
สามารถด าเนินการเองได้ โดยมีต้นทุนทุกด้านที่ต่ า  แต่สามารถ
ป้องกันปัญหาทางการยศาสตร์ของชาวนาได้  ดังต่อไปนี้ 

1. การสนทนากลุ่ม  เพื่อค้นหาการพัฒนารูปแบบ
การป้องกนัปัจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร์ของชาวนา 

1.1 ส ารวจปัญหาทางการยศาสตร์ของชาวนา
พบปัญหาตามล าดับ ดังน้ี 

  1) การปวดกล้ามเนื้อหลังในขั้นตอนการ
ด านามากท่ีสุด 

  2) การปวดกล้ามเนื้อขาในขั้นตอนการ
ด านา 

  3) การปวดกล้ามเนื้อหลังในขั้นตอนการ
เกี่ยวข้าว 

  4) การปวดกล้ามเนื้อต้นแขนในขั้นตอน
การไถนา 

  5) การปวดกล้ามเนื้อไหล่ในขั้นตอนการไถ
นา 

1.2 ส ารวจปัจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร์ของ
ชาวนา 

1) ก้มหลังในการด านาเป็นเวลานาน  
2) การยืนด านาต่อเนื่องกันเป็นเวลานาน 
3) ก้มหลังในการเกี่ยวข้าว 

4) การเกร็งต้นแขนในการบังคับควบคุม
คันไถของรถไถนาเดินตาม 

5) การเกร็งหัวไหล่ในการบังคับควบคุมคันไถ
ของรถไถนาเดินตาม 

6) การยก และรับน้ าหนักของรถไถนาเดิน
ตาม 

1.3 ส ารวจรูปแบบการป้องกันปัจจัยเสี่ยงทางการย
ศาสตร์ของชาวนา 

1) การพัฒนาเครื่องด านา หรืออุปกรณ์ด านา 
ทดแทนการด านาด้วยชาวนาเองแบบวิธีเดิม 

2) ใช้เครื่องทุ่นแรงในการด านา 
3) ใช้รถด านาท่ีมีขายในท้องตลาด 
4) ออกแบบท่าบริหารร่างกายทั้งก่อนและหลัง

การท านา 
5) บริหารจัดการคนในการท านา  เช่น ใช้

ก าลังคนในการท านาเพิ่มขึ้น  หมุนเวียนเปลี่ยนคนท านา 
2. การพัฒนารูปแบบการป้องกันปัจจัยเสี่ยงทางการย

ศาสตร์ของชาวนา 
2.1 จัดล าดับปัญหา  ปัจจัยเสี่ยง และเลือกรูปแบบ

การป้องกันปัจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร์ของชาวนา พบผลจาก
การสนทนากลุ่ม ดังนี้  

1) การปวดกล้ามเนื้อหลังในขั้นตอนการด านา
มากที่สุด 

2) การปวดกล้ามเนื้อขาในข้ันตอนการด านา 
3) การปวดกล้ามเนื้อหลังในขั้นตอนการเกี่ยว

ข้าว 
4) การปวดกล้ามเนื้อต้นแขนในขั้นตอนการไถ

นา 
5) การปวดกล้ามเนื้อไหล่ในขั้นตอนการไถนา 

 
ตอนที่ 2 ผลการใช้รูปแบบการป้องกันภาวะเสี่ยงด้านสุขภาพ 

1. การทดลองใช้รูปแบบการป้องกันภาวะเสี่ยงด้าน
สุขภาพ   

 ผู้ทดลองใช้ทั้ง 50 คน เป็นเพศชาย ร้อยละ 88 มีอายุ
เฉลี่ยที่ 43 ปี (min=20, max=70 ,SD=14.88)  
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ตารางที่ 1 การประเมินการทดลองใช้รูปแบบการป้องกัน
ภาวะเสี่ยงด้านสุขภาพ  (n=50) 

รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น    n (ร้อยละ) 

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ค่าเฉลี่ย SD 

1.รถด านา ท างานได้ดีและสมบูรณ์ 35 (70.00) 10 (20.00) 5 (10.00) 2.60 0.67 
2.ออกแบบระบบการท างานได้อย่างถูกต้อง 35 (70.00) 10 (20.00) 5 (10.00) 2.60 0.67 
3.เคลื่อนย้าย และติดตั้งได้สะดวก 34 (68.00) 11 (22.00) 5 (10.00) 2.58 0.67 
4.โครงสร้างของสิ่งประดิษฐ์มีความปลอดภัย มีความ
คงทนและแข็งแรง 

36 (72.00) 10 (20.00) 4 (8.00) 2.64 0.63 

5.สามารถใช้งานได้จริง มีประสิทธิภาพ 7 (14.00) 19 (38.00) 24 (48.00) 1.66 0.72 
6. สามารถบรรเทาอาการเจ็บปวดกล้ามเนื้อขณะท านา
ได้ 

32 (64.00) 11 (22.00) 7 (14.00) 2.50 0.74 

7.ความพึงพอใจโดยรวมของผู้ทดลองใช้รถด านา 41 (82.00) 6 (12.00) 3 (6.00) 2.76 0.56 
รวมเฉลี่ย 31 (62.86) 11(22.00) 8 (15.14) 2.48 0.67 

จากตารางที่ 1  พบว่าผลการทดลองใช้รูปแบบการป้องกัน
ภาวะเสี่ยงด้านสุขภาพ  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
กับโครงสร้างของสิ่งประดิษฐ์มีความปลอดภัยมีความคงทนและ
แข็งแรง คิดเป็นร้อยละ 72.00 และมีความพึงพอใจโดยรวมใน
การใช้รถด านา คิดเป็นร้อยละ 82.00  

 

2. การวัดผลการใช้รูปแบบการป้องกันภาวะเสี่ยงด้าน
สุขภาพ   

ผู้ทดลองใช้ทั้ง 50 คน เป็นเพศชาย ร้อยละ 88 มี
อายุเฉลี่ยที่ 43 ปี (min=20, max=70 ,SD=14.88) 

ตารางที่ 2 การวัดผลการใช้รูปแบบการป้องกันภาวะ
เสี่ยงด้านสุขภาพ  (n=50) 

ตารางที่ 2 การใช้รูปแบบการป้องกันภาวะเสี่ยงด้านสุขภาพ (n=50) 
 

รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น   n (ร้อยละ) 

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

เห็นด้วย ไม่เห็น
ด้วย 

ค่าเฉลี่ย SD 

1. รูปแบบการป้องกันภาวะเสี่ยงด้านสุขภาพสามารถน าไปใช้
งานในพ้ืนท่ีได้จริง 

34 (68.00) 11 (22.00) 5 (10.00) 2.58 0.67 

2. รูปแบบการป้องกันภาวะเสี่ยงด้านสุขภาพสามารถ
ประกอบขึ้นได้ด้วยตนเอง 

32 (64.00) 11 (22.00) 7 (14.00) 2.50 0.74 

3. รูปแบบการป้องกันภาวะเสี่ยงด้านสุขภาพสามารถพัฒนา
ต่อยอดได้ด้วยตนเอง 

32 (64.00) 12 (24.00) 6 (12.00) 2.52 0.71 

4. รูปแบบการป้องกันภาวะเสี่ยงด้านสุขภาพสามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการท านาได้ 

34 (68.00) 11 (22.00) 5 (10.00) 2.581 0.671 

5. รูปแบบการป้องกันภาวะเสี่ยงด้านสุขภาพสามารถลด
อาการเจ็บปวดกล้ามเนื้อได้ 

38 (76.00) 9 (18.00) 6 (12.00) 2.701 0.581 

รวมเฉลี่ย 34 (68.00) 11 (21.60) 5 (10.40) 2.58 0.67 
จากตารางที่ 2  พบว่าผลการใช้รูปแบบการป้องกัน

ภาวะเสี่ยงด้านสุขภาพ   กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นด้วยอยา่งยิ่ง
กับรูปแบบการป้องกันภาวะเสี่ยงด้านสุขภาพสามารถลดอาการ
เจ็บปวดกล้ามเนื้อได้ คิดเป็นร้อยละ 76.00 
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รูปที่ 1 เครื่องด านา 
 

 

 
รูปที่ 2 การทดลองใช้เครื่องด านา 

 
 
5. อภิปรายผล 

5.1 การพัฒนารูปแบบการป้องกันปัจจัยเสี่ยงทางการย-
ศาสตร์ของชาวนา 

5.1.1 ผลการทดลองใช้ด้านประสิทธิภาพและความ
พึงพอใจ 

ผลการประเมินความพึงพอใจจากการพัฒนา
รูปแบบการป้องกันปัจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร์ของชาวนา
พบว่า มีความพึงพอใจภาพรวม ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 
82.00 สอดคล้องกับอรทัย  ปริตและคณะ (2559) ศึกษา
ประสิทธิภาพการท างานของเครื่องด านาที่ช่วยลดต้นทุนในการ
จ้างคนด านาและให้ผลผลิตมากกว่าการด านาแบบใช้คนและ
เพื่อประเมินความพึงพอใจของเกษตรกรหมู่บ้านก่อ (น้ าค า) 

ต าบลแสนสุขอ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานีที่ ใช้ 
เครื่องด านา พบว่าการหาประสิทธิภาพของเครื่องด านานี้มี
ประสิทธิภาพ ผลการประเมินความพึงพอใจจากการใช้ เครื่อง
ด านาโดยรวมกลุ่มตัวอย่างที่เป็นเกษตรกรมีความพึงพอใจต่อ
เครื่องด านา ในระดับมาก (เฉลี่ย 4.44) และมีข้อเสนอแนะใน
การวิจัยควรมีการศึกษาประสิทธิผลของเครื่องด านา ในระยะ
ยาวเมื่อเวลาผ่านไป 

5.1.2 ข้อเสนอแนะจากผู้ทดลองใช้เพิ่มเติม 
1) ต้องการให้พัฒนารูปแบบรถด านาให้สามารถ

เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ควบคู่กับความสามารถในการลด
ปัจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร์ของชาวนาได้ด้วย  เนื่องจากรถ
ด านาท างานได้ช้ากว่าการที่ชาวนาท านาด้วยตนเอ 

2) ต้องการให้ พัฒ นาเป็ น เครื่อ งต้นแบบที่
สามารถผลิตขายได้ด้วยตนเอง เป็นช่องทางการเพิ่มรายได้ 

5.2 ผลกระทบต่อสุขภาพจากการใช้รูปแบบการป้องกัน
ปัจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร์ของชาวนา  ส่วนใหญ่เห็นด้วยอย่าง
ยิ่งกับรูปแบบการป้องกันภาวะเสี่ยงด้านสุขภาพสามารถลด
อาการเจ็บปวดกล้ามเนื้อได้ คิดเป็นร้อยละ 76.00  สอดคล้อง
กับองุ่น สังขพงศ์และคณะ (2556)  ศึกษาการปรับปรุงสถานี
งานตามหลักการยศาสตร์เพื่อลดความเสี่ยงที่ก่อให้เกิด ความ
เมื่อยล้ากล้ามเนื้อของแรงงานในกระบวนการผลิตปลาทูน่า: 
กรณีศึกษาโรงงานแปรรูปอาหารทะเลแห่งหนึ่ง  พบว่ามี
แนวทางปรับปรุงสภาพการปฏิบัติงานด้วยการสร้างเก้าอี้และ
ช้ันวางถาด พร้อมกับประเมินผลกระทบทางกายภาพต่อ
ร่างกายของแรงงานในสภาพการปฏิบัติงานก่อนและหลัง
ปรับปรุง ซึ่งพบว่าคะแนนการประเมิน ท่าทางการท างาน
ด้วย RULA มีคะแนนเฉลี่ยลดลง ผลการวิเคราะห์แรงกดและ
แรงเฉือนตรงบริเวณหมอนรองกระดูก L5/S1 นั้นมีค่าของแรง
กดและแรงเฉือนลดลงสุดท้ ายคื อ ผลการประเมิน  ค่ า
สั ญ ญ าณ ไฟ ฟ้ า ก ล้ า ม เนื้ อ ด้ ว ย ค่ า ค ว าม ถี่ เฉ ลี่ ย ข อ ง
ก ล้ า ม เนื้ อ  Erector Spinae ก ล้ า ม เนื้ อ Trapezius แ ล ะ
กล้ามเนื้อ Anterior Deltoid นั้นพบว่าค่าความถี่เฉลี่ยของกลุ่ม
กล้ามเนื้อท้ังหมดในสภาพการปฏิบัติงานหลังปรับปรุงมีค่าน้อย
กว่า 

     ข้อเสนอแนะจากผู้ทดลองใช้เพิ่มเติม 
1. จากการใช้รถด านา ชาวนาประเมินผล

กระทบที่เกิดขึ้นพบว่า อาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อหลัง ไหล่ 
และแขน ลดลง เนื่องจากไม่ต้องใช้ท่าทางในการก้อมด านา
เหมือนที่ต้องด านาด้วยมือของตนเอง  

2. นอกจากใช้เครื่องด านาที่พัฒนาขึ้นแล้ว 
ควรมี เครื่องมือชนิดอื่นๆที่ สามารถลดอาการปวดเมื่ อย
กล้ามเนื้อในขั้นตอนการท านาอื่นๆ เพิ่มเติม ที่ใช้ต้นทุนการ
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ผลิตต่ า และสามารถประกอบขึ้นได้เองอย่างง่าย เช่น เครื่องมือ
หว่า ฉีดพ่น เกี่ยวข้าว 

3. ควรพัฒนารูปแบบการลด หรือป้องกัน
ปัจจัยเสี่ยงการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อของชาวนาด้วยวิธีการอื่น
เพิ่มเติม เช่น กายบริหาร การใช้สมุนไพร สอดคล้องกับ  
นภมณ  ยารวง (2559) ศึกษาอาการปวดหลังส่วนล่างใน
เกษตรกรชาวนากับบทบาทของพยาบาลชุมชน  พบว่าการให้
ความรู้เกี่ยวกับท่าทางในการท างานที่ถูกต้อง การแนะน าและ
สาธิตการบริหารกล้ามเนื้อหลังส่วนล่าง เน้นวิธีการยืดเหยียด
กล้ามเนื้อเพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อหลังส่วนล่าง 
รวมทั้งการนั่งสมาธิก็สามารถช่วยลดอาการปวดหลังส่วนล่างได้
ส่วนปัจจัยภายนอก และการสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออ านวยต่อ
สุขภาพ เช่นการปรับปรุงสถานีงาน ปรับปรุงอุกรณ์เครื่องมือที่
ใช้ในการท างานที่ช่วยให้เกษตรกรชาวนาสามารถดูแลตนเองได้
อย่างยั่งยืน  และจุลจิรา ธีรชิตกุลและคณะ (2555)   ศึกษา
การจัดการอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อของผู้สูงอายุที่มีอาชีพ
กรีดยางพารา พบว่าการจัดการอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อที่ใช้
มีทั้งวิธีใช้ยาและไม่ใช้ยา โดยวิธีที่เลือกใช้มากที่สุด 3 อันดับ
แรก คือ การใช้ยาแก้ปวด (ร้อยละ 62.50) การนอนพัก นั่งพัก 
(ร้อยละ 59.87) และการใช้ยาสมุนไพร (ร้อยละ 50.66) 
ผลลัพธ์ของการจัดการอาการปวดโดย 3 วิธีดังกล่าวท าให้ระดับ
ความรุนแรงของอาการลดลงอยู่ในระดับเล็กน้อย  ดังนั้นจึงควร
จัดการ หรือป้องกันปัจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร์ของชาวนา
ตั้งแต่ต้นเหตุ โดยการพัฒนาเครื่องมือหรืออุปกรณ์ใช้ทุ่นแรง 

 
6. ข้อเสนอแนะ 
  6.1 ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย 

6.1.1 ควรมี ก ารพั ฒ นารูปแบบรถไถนาให้
เหมาะสมกับพ้ืนที่การท านาที่มีคุณสมบัติดินที่แตกต่างกัน เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพมากทีสุ่ด 

6.1.2 ควรมีการพัฒนาให้รถด านาสามารถเพิ่ม
ผลผลิตควบคู่ไปกับการลดปัญหาปัจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร์
ของชาวนา 

6.1.3 ควรมีการพัฒนารูปแบบการป้องกันปัจจัย
เสี่ยงทางการยศาสตร์ของชาวนาในรูปแบบอื่นควบคู่กันไป 
ได้แก่ การฝึกกายบริหารที่เหมาะสมทั้งก่อนและหลังการท านา 
อย่างสม่ าเสมอ 
  
7. เอกสารอ้างอิง 
วิทยาลัยการอาชีพวารินช าราบ รถด านาแสงอาทิตย์   มัทนี 
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บทคัดย่อ  

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลค่านิยมและกลุ่มอ้างอิงที่ส่งผลตอ่การแสดงข้อความของผู้ใช้งานบนทวิตเตอร์
โดยวิธีวิจัยเชิงปริมาณ  ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่ใช้คือ กลุ่มของผู้ใช้งานบนทวิตเตอร์ และมีการแสดงข้อความบนทวิตเตอร์ ซึ่งไม่ทราบ
จ านวนประชากรที่แน่นอน  และเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม  มีค่าสัมประสิทธิ์ความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.865 วิเคราะห์
ข้อมูลโดยการใช้การวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)  ผลการวิจัย คือ  ค่านิยมด้านสังคม, ค่านิยม
ด้านจิตใจ และอิทธิพลจากบุคคลผู้มีชื่อเสียง ส่งผลต่อการแสดงข้อความของผู้ใช้งานบนทวิตเตอร์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
ค ำหลัก: ค่านิยม,  อิทธิพลจากกลุม่อ้างอิง, ทวิตเตอร์   
 
Abstract 

The purpose of this research was to study the influence of values and Reference Groups affecting 
Messages of Twitter’s user by using quantitative methodology. The sample used in this research was user's 
group on Twitter and showing the text in Twitter that don't know the exact number of population. The 
research instruments were questionnaire with reliability 0.865. The data was analyzed by multiple regression 
analysis. The results show Social values, Mental values and Influences of famous people which affecting 
showing the text in Twitter’s user with a significance level of 0.05.  
Keywords: values, influences of reference groups, twitter.  

 
1. บทน า 

สังคมในปัจจุบันก าลังก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล ยุคที่ความ
ฉลาดของเทคโนโลยีจะท าให้อุปกรณ์ต่างๆสามารถท างานได้
ด้วยตัวเอง (Wice Logistics, 2561) โดยมีอินเทอร์เน็ตเป็น
ตัวกลางท่ีเชื่อมการติดต่อสื่อสารเข้าไว้ด้วยกัน ซึ่งโลกออนไลน์
ได้รวบรวมความสะดวกไว้ในที่เดียว(กวิสรา ปัทมสูต, 2560) 
เมื่อการสื่อสารนั้นง่ายขึ้น สังคมโลกก็เปิดกว้างมากยิ่งขึ้น ผู้คน
สามารถรับรู้ข้อมูลจากทั่วทุกมุมโลกผ่านสื่อต่างๆ จากโลก
ดิจิทัลที่คิดว่าจะเป็นแค่โลกเสมือน (Megan Smith, 2016) ใช้
แค่เล่นเกม ตอนนี้ได้แทรกซึมเข้าไปในผู้คนทุกเพศทุกวัย จน
กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตมากขึ้น โดยเฉพาะสังคมโซเชียล 
อาทิ เฟสบุ๊ค ทวิตเตอร์ ไลน์ รวมไปถึงเว็บไซต์ที่ผู้คนทั่วโลก

ต่างเข้าถึงในโลกอีกใบหนึ่งที่เสมือนจริง เรียกได้ว่าเป็นโลกอีก
ใบที่สามารถเปิดเผยแสดงตัวตนได้อย่างอิสระ ไร้ขอบเขต 
ส่งผลให้เกิดความหลงใหลในการแสดงความคิดเห็นผ่านการ
สื่อสารแบบสองทาง และโต้ตอบอย่างเสรีในกลุ่มคนวงกว้าง 

ทวิตเตอร์ (Twitter) เป็นบริการเครือข่ายสังคม
ออนไลน์จ าพวกไมโครบล็อก โดยผู้ใช้งานสามารถส่งข้อความ
ยาวไม่เกิน 280 ตัวอักษร ว่าตนเองก าลังท าอะไรอยู่ ผู้ติดตาม
นั้นจะสามารถเห็นข้อความที่ตนได้แสดงไว้ ซึ่งเป็นช่องทางที่
ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ทวิตเตอร์นั้นมีการทวีตต่อวัน
มากกว่า 340 ล้านทวีต(Twitter Search Team, 2011) เป็น
เว็บไซต์ 1 ใน 10 อันดับที่มีผู้เข้าใช้งานมากที่สุด โดยได้รับการ
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ขนานนามว่าเป็นเว็บไซต์ส าหรับการส่งบริการข้อความสั้นบน
อินเทอร์เน็ต(D'Monte, Leslie, 2009)  

ช่องทางออนไลน์ทวิตเตอร์นั้นเหมาะส าหรับผู้ที่
ต้องการติดตามกระแสในปัจจุบัน ซึ่งสามารถตรวจสอบได้อยู่
ตลอดเวลา และยังเหมาะส าหรับผู้ที่ชอบเข้าสังคม โดยจะมีแฮ
ชแท๊ก(Hashtag)ที่ เป็นฟังก์ชันในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน
ความคิด สามารถท าให้พบกับกลุ่มสังคมใหม่ๆ ที่มีความสนใจ
คล้ายคลึงกัน (Thanop Somprasong, 2014) ผู้ใช้งาน
สามารถสร้างตัวตนได้ตามที่ต้องการ รวมไปถึงการแสดง
ข้อความโดยไม่ต้องสนใจผู้อื่น แต่การแสดงความคิดเห็นใน
มุมมองอิสระ ไร้ขอบเขตจนเกินเลยที่อาจส่งผลเสียต่อบุคคล
อื่น สิ่งเหล่านี้อาจจะหวนกลับมาท าร้ายตัวผู้ใช้งานเองได้ 

การแสดงข้อความของผู้ใช้งานบนทวิตเตอร์เป็นการ
กระท าที่ล้วนมาจากการตัดสินใจของผู้ใช้งานเอง ซึ่งเป็นผล
จากปัจจัยทั้งภายใน คือค่านิยมที่ผู้ใช้งานได้ซึมซับและยึด
ปฏิบัติอยู่โดยปกติแล้ว และปัจจัยจากภายนอก คืออิทธิพลจาก
บุคคลต่างๆ ที่เป็นตัวกระตุ้นให้ผู้ใช้งานเกิดตัดสินใจแสดง
ข้อความ จะสะท้อนให้เห็นถึงตัวตนของผู้ใช้งานเอง โดยใช้
ช่องทางออนไลน์ทวิตเตอร์เป็นสื่อกลางในการแสดงออกถึงการ
กระท ากิจกรรมต่างๆ  

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษา
อิทธิพลค่านิยมและกลุ่มอ้างอิงที่ส่งผลต่อการแสดงข้อความ
ของผู้ใช้งานบนทวิตเตอร์ โดยศึกษาจากผู้ใช้งานบนทวิตเตอร์
เนื่องจากเป็นเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ใหญ่และเป็นที่นิยม จึง
เป็นที่น่าสนใจในการท าการศึกษาเป็นอย่างยิ่ง เพื่อทราบถึง
อิทธิพลค่านิยมและกลุ่มอ้างอิงที่ส่งผลต่อการแสดงข้อความ
ของผู้ใช้งานบนทวิตเตอร์ 
 
2. วัตถุประสงค์  

2.1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผู้ใช้งานบนแอพพลิเคช่ัน
ทวิตเตอร์  

2.2. เพื่อศึกษาอิทธิพลของค่านิยมและกลุ่มอ้างอิงที่
ส่งผลต่อการแสดงข้อความของผู้ใช้งานบนทวิตเตอร์ 
  
3. ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 

3.1. องค์กรธุรกิจสามารถใช้งานวิจัยนี้เป็นเครื่องมือ
ในการท าธุรกิจ โดยการวางแผนการตลาดภายใต้ ปัจจัยที่ได้
ท าการศึกษา โดยน าประโยชน์ของช่องทางออนไลน์หรือ

พฤติกรรมของผู้ใช้งาน มาสร้างการรับรู้ให้กับธุรกิจ อีกทั้งยัง
สามารถท าความเข้าใจกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในสื่อสังคมออนไลน์ 
ซึ่งจะเป็นแนวทางในการท าธุรกิจหรือการตลาดออนไลน์ได้ใน
อนาคต 

3.2. ผู้ใช้งานบนทวิตเตอร์หรือช่องทางออนไลน์อื่นๆ 
สามารถศึกษางานวิจัยนี้ เพื่อให้เกิดความเข้าใจถึงสิ่งที่ท าให้
ผู้ใช้งานคนอื่นตัดสินใจกระท ากิจกรรมต่างๆ เช่น การแสดง
ข้อความ การแสดงรูปภาพ เป็นต้น ของแต่ละผู้ใช้งานบนสื่อ
ออนไลน์ต่างๆ ซึ่งจะท าให้เกิดความเข้าใจกันมากยิ่งขึ้นและช่วย
ลดความขัดแย้งบนสื่อออนไลน์ลงได้อีกด้วย 
4. ทบทวนวรรณกรรม 

การวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีต่างๆ 
รวมถึงงานวิจัยทีเกี่ยวข้องกับการศึกษาอิทธิพลค่านิยมและกลุ่ม
อ้างอิงที่ส่งผลต่อการแสดงข้อความของผู้ใช้งานบนทวิตเตอร์ 

4.1 .  แนวคิดและทฤษฎี เกี่ ยวกับลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์  ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2538) กล่าวว่า ลักษณะ
ทางประชากรศาสตร์ซึ่งประกอบด้วย  เพศ อายุ สถานภาพ
ครอบครัว รายได้ อาชีพ การศึกษา นิยมใช้ในการแบ่งส่วน
ตลาดมากกว่าตัวแปรด้านอ่ืนๆ สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้
อย่างมีประสิทธิผล  

4.2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค 
พฤติกรรมของผู้บริโภคหมายถึง การที่ผู้บริโภคค้นหา ซื้อ ใช้ 
ประเมินผล และบริการ โดยผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนที่
บุคคลต้องตัดสินใจทั้งก่อนและหลังการกระท าดังกล่าว โดย
คาดว่าสามารถตอบสนองความต้องการของบุคคลนั้นๆได้ (ชย
ดล ล้อมทอง ,2550) (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ 2541: 124; อ้างอิง
จาก Schiffman; & Kanuk.1994) (ศุภกรณ์ เสรีรัตน์ ,2544:7)  

4.3. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับตัวแปรเรื่องอิทธิพล
ทางด้านสังคม  อิทธิพลทางด้านสังคม คือ พฤติกรรมต่างๆที่
เกิดขึ้นระหว่างบุคคลในสังคมโดยที่พฤติกรรมของบุคคลหนึ่ง มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมรวมถึงทัศนคติของอีกบุคคลในลักษณะ
เดียวกัน  ซึ่งมีการจูงใจหรือโน้มน้าวซึ่งกันและกันในลักษณะที่มี
การโต้ตอบ หรือ ส่งผลให้มีพฤติกรรมมีการตอบสนองโดย
กระท าสิ่งท่ีตนเองสนใจ จากแนวคิดดังกล่าวสรุปได้ว่า อิทธิพล
จากบุคคลสามารถแบ่งออกเป็น 2 ด้านคือ  ด้านอิทธิพลจาก
บุคคลใกล้ชิดและด้านบุคคลที่มีชื่อเสียง 

4.4. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับตัวแปรเรื่องค่านิยม 
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Rokeach (อ้างใน นวลศิริ เปาโรหิต, 2545, หน้า 132) เป็นสิ่ง
ที่ตัวเองรวมถึงสังคมมีความเห็นสมควรที่จะยึดถือหรือปฏิบัติ 
โดยสิ่งนั้นมีคุณค่า และมีความเช่ือ จึงเห็นได้ว่าค่านิยมของ
คนเราจะมีลักษณะที่คล้อยตามกับบุคคลอื่น โดยเฉพาะบุคคลที่
ส าคัญและมีอิทธิพลต่อความศรทัธา จากแนวคิดดังกล่าวสรุปได้
ว่า ค่านิยมสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ค่านิยมทาง
สังคมและค่านิยมทางจิตใจ   ค่านิยมทางสังคม(สุมลวดี แสน
โยชน์,2555) เนื่องจากพฤติกรรมของบุคคลหนึ่งที่ไม่สัมพันธ์กับ
ผู้อื่น แต่เนื่องด้วยมนุษย์นั้นเป็นสัตว์สังคม จึงต้องอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นอย่างเป็นกลุ่ม เป็นสังคม จึงมีส่วนส าคัญใน การก าหนด
ลักษณะ พฤติกรรมของมนุษย์ให้เป็นไปตามสภาพของสังคม 
การพิจารณาว่าคุณลักษณะใดเป็นค่านิยมหรือไม่ (Rath and 
others อ้างถึงใน จุฑารัตน์ เอื้ออ านวย, 2549: 215) เรา
จะต้องพิจารณาว่า การเลือกอย่างเสรี จากค่านิยมหลาย ๆ 
ประการ แล้วน าค่านิยมมาเปรียบเทียบคุณสมบัติ   , การ
เทิดทูน รักษาและพึงพอใจค่านิยมที่เลือกแล้วและ การกระท า 
ยึดถือค่านิยมนั้นจนเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต 
 ซึ่งตามคุณลักษณะทั้ง 3 ขั้นตอนนี้มีความสัมพันธ์กับค่านิยมที่
บุคคลยึดถือ และ น ามาใช้เป็นแนวทางพัฒนาค่านิยมที่บุคคล
นั้นมีอยู่  

4.5. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการเช่ือมโยงตรา
สินค้า Kotler & Keller (2009, p. 783 อางใน ศิริวรรณ เสรี
รัตน์ และคณะ, 2552) กล่าววา ผู้บริโภคแต่ละบุคคลสามารถ
ระบุความแตกต่างของตราสินค้าได้ ท าให้การสร้างการรับรู้และ
จดจ าสินค้า Aaker (1991) ซึ่งการสรางช่ือตราสินคาใหเปนที่รู
จักนั้นเปนกระบวนการของการจดจ า (Recognition) หรือการ
ระลึกได Recall) สงผลใหผูบริโภคตัดสินใจซื้อสินค้านั้นๆ 
VanAuken (2002, p. 82) เพื่อเปนการอ านวยความสะดวกให
แกผบูริโภคและตอบสนองความตองการของผูบริโภค ตราสินค
านั้นจึง   ตองเขาไปอยูตามแหล่งจัดจ าหน่าย โดยรวมมือกับ 
พันธมิตรทางธุรกิจ หรือ เครือขายของตัวแทนจัดจ าหนายที่
มีอยางกวางขวาง 
 
5. วิธ๊ด าเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ(Quantitative 
Research) เพื่อศึกษาอิทธิพลค่านิยมและกลุ่มอ้างอิงที่ส่งผลต่อ
การแสดงข้อความของผู้ใช้งานบนทวิตเตอร์  โดยใช้วิธีการ
ส ารวจ(Survey Research) โดยมีวิธีการด าเนิน ดังนี ้

 5.1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 5.1.1. ประชากร ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ กลุ่มของ
ผู้ใช้งานบนทวิตเตอร์ และมีการแสดงข้อความบนทวิตเตอร์ ซึ่ง
ไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน 
 5.1.2. กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  คือ กลุ่ม
ของผู้ใช้งานบนทวิตเตอร์ และมีการแสดงข้อความบนทวิตเตอร์ 
ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน จึงใช้สูตรการค านวณ
ขนาดตัวอย่างแบบไม่ทราบประชากร(Non Population) ใน
การก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยมีค่าระดับความเช่ือมั่นที่ 
95% และค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ 5% หรือ 0.05 
(กัลยา วานิชย์บัญชา, 2550) 

จากการค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างได้เท่ากับ 385 
ตัวอย่าง อย่างไรก็ตามเพื่อป้องกันความคลาดเคลื่อนของข้อมูล
ในงานวิจัยนี้จะด าเนินการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 
400 ตั วอย่ า ง  ใ ช้วิ ธี กา รสุ่ มตั วอย่ า งแบบตามสะดวก
(Convenience Sampling) โดยแบบสอบถามออนไลน์เพื่อให้
สอดคล้องกับพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย 
 5.2. เคร่ืองมือการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  คือ แบบสอบถาม
(Questionnaire From) ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ส่วน โดยมี
รายละเอียด ดังนี ้
ส่วนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการแสดงข้อความบนทวิต
เตอร์ 
ส่วนท่ี 3 ข้อมูลเกี่ยวกับค่านิยมที่ส่งผลต่อการแสดงข้อความบน
ทวิตเตอร์ 
ส่วนที่  4 ข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มอ้างอ้างที่ส่งผลต่อการแสดง
ข้อความบนทวิตเตอร์ 
ส่วนที่ 5 ข้อมูลเกี่ยวกับการแสดงข้อความของผู้ใช้งานบนทวิต
เตอร์ 
 5.3. การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
 5.3.1. ความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Validity) ผู้วิจัยได้
ทบทวนวรรณกรรม โดยการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถามให้
ครอบคลุมเรื่องที่ต้องการศึกษา และน าแบบสอบถามที่ได้สร้าง
ขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา และผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 3 ท่าน 
ท าการตรวจสอบความถูกต้อง และน ากลับมาปรับปรุง เพื่อให้
เกิดความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
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 5.3.2. การทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) ผู้วิจัย
ได้น าแบบสอบถามจ านวน 30 ชุด ไปท าการทดสอบ (Pre-
test) กับกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช้กลุ่มตัวอย่างจริง แต่มีลักษณะ
ประชากรใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างจริง จ านวน 30 คน และหา
ความเช่ือมั่น โดยใช้วิธีสัมประสิทธิ์แอลฟาของ Cronbach 
(Cronbach’s Alpha) โดยค านวณผ่านโปรแกรมส าเร็จรูป 
SPSS และน าข้อบกพร่องมาปรับปรุงแก้ไขก่อนน าไปใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล (ศิริชัย พงษ์วิชัย, 2551) ซึ่งผลการทดสอบ
ความเช่ือมั่นของแบบสอบถามที่ใช้ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ได้
ค่าระดับความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.865 แสดงว่า แบบสอบถามมี
ความเที่ยงตรง 

5.4. การรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล 
5.4.1. การรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามที่

ผ่านการพิจารณาแล้วมาเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่ างที่มี
ประสบการณ์ในการแสดงข้อความของผู้ใช้งานบนทวิตเตอร์ 
และน ามาท าการวิเคราะห์โดยใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรม
ส าเร็จรูปทางสถิติ 

5.4.2. การวิเคราะห์ข้อมูล การก าหนดค่าสถิติส าหรับ
การศึกษาวิจัย ดังนี ้

1. สถิติเชิงพรรณนา ผู้วิจัยใช้ส าหรับอธิบายผลของ
การศึกษาวิจัย ดังนี ้

1.1. การวิเคราะห์ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
และพฤติกรรมการแสดงข้อความบนทวิตเตอร์  ของผู้ตอบ
แบบสอบถาม  โดยการ ใ ช้สถิติ วั ดตั วแปร เ ชิ งคุณภาพ 
ประกอบด้วย ค่าความถี ่และจ านวนร้อยละของตัวอย่าง 

1.2. การวิเคราะห์ข้อมูลอิทธิพลค่านิยม กลุ่มอ้างอิง 
และการเช่ือมตัวตนกับการแสดงข้อความของผู้ใช้งานบนทวิต
เตอร์ โดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

2. สถิติเชิงอ้างอิง ผู้วิจัยใช้ส าหรับอธิบายผลของการ
ศึกษาวิจัย ในการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของอิทธิพลค่านิยม
และกลุ่มอ้างอิงที่ส่งผลต่อการแสดงข้อความของผู้ใช้งานบน
ทวิตเตอร์โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple 
Regression Analysis) 

 
6. สรุปผลการวิจัย 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 74.3 
มีอายุระหว่าง 20-29 ปี คิดเป็นร้อยละ 64.0 ระดับการศึกษา

ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 72.8 เป็นกลุ่ม
นิสิตหรือนักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 68.0 มีสถานภาพโสด คิด
เป็นร้อยละ 80.5 อาศัยอยู่ในบ้านพักของตนเอง คิดเป็นร้อยละ 
55.3 มีรายได้ น้อยกว่า 15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 57.5 

ส่วนท่ี 2 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมในการแสดงข้อความ
ของผู้ใช้งานบนทวิตเตอร์ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี
ความถี่ในการแสดงข้อความบนทวิตเตอร์อยู่ที่สัปดาห์ละครั้ง 
คิดเป็นร้อยละ 35.8 มีการตัดสินใจแสดงข้อความบนทวิตเตอร์
ด้วยตนเอง คิดเป็นร้อยละ 90.3 โดยช่วงเวลาที่แสดงข้อความ
บนทวิตเตอร์อยู่ในช่วงหลัง 18.00 น. คิดเป็นร้อยละ 50.0 มี
จุดประสงค์ในการระบายความรู้สึกของตน คิดเป็นร้อยละ 59.1 
โดยต้องการให้เพื่อนเป็นผู้รับเห็นข้อความที่ตนแสดง คิดเป็น
ร้อยละ 60.3 มีการรู้จักช่องทางการแสดงข้อความนี้จากเพื่อน 
คิด เป็นร้อยละ  47.5 โดยสถานที่ที่ มี การข้อความ  คือ 
ยานพาหนะ คิดเป็นร้อยละ 42.5 

ส่วนที่ 3 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับอิทธิพลค่านิยมที่
ส่ งผลต่ อการแสดงข้อความบนทวิต เตอร์  ของผู้ ตอบ
แบบสอบถาม ได้แก่ ค่านิยมทางสังคม และค่านิยมทางจิตใจ 
พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับอิทธิพลค่านิยมที่ส่งผลตอ่การ
แสดงข้อความบนทวิตเตอร์อยู่ในระดับมาก (Mean = 3.43 
และ S.D. = 0.77) และเมื่อพิจารณาอิทธิพลค่านิยมในแต่ละ
ด้าน พบว่า ค่านิยมที่มีส่งผลต่อการแสดงข้อความของผู้ใช้งาน
บนทวิตเตอร์ในระดับมาก คือ ค่านิยมทางสังคม (Mean = 
3.54 และ S.D. = 0.72) และในระดับปานกลาง คือ ค่านิยม
ทางจิตใจ (Mean = 3.32 และ S.D. = 0.82) ดังแสดงในตาราง
ที่ 1 

ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับอิทธิพลกลุ่มอ้างอิงที่ส่งผล
ต่อการแสดงข้อความบนทวิตเตอร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ได้แก่ อิทธิพลจากบุคคลใกล้ชิด และอิทธิพลจากบุคคลผู้มี
ช่ือเสียง พบว่าระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับอิทธิพลกลุ่มอ้างอิงที่
ส่งผลต่อการแสดงข้อความบนทวิตเตอร์อยู่ในระดับปานกลาง 
(Mean = 3.15 และ S.D. = 0.99) และเมื่อพิจารณาอิทธิพล
กลุ่มอ้างอิงในแต่ละด้าน พบว่า อิทธิพลที่ส่งผลต่อการแสดง
ข้อความของผู้ ใช้งานบนทวิตเตอร์ในระดับปานกลาง คือ 
อิทธิพลจากบุคคลใกล้ชิด (Mean = 3.17 และ S.D. = 0.89) 
และอิทธิพลจากบุคคลผู้มีช่ือเสียง (Mean = 3.13 และ S.D. = 
1.09) ดังแสดงในตารางที่ 2 
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ตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลค่านิยมกับการแสดง
ข้อความบนทวิตเตอร์ 

ปัจจัยด้าน
ค่านิยม 

 S.D. แปล 

ค่านิยมทางสังคม 3.54 0.72 มาก 
ค่านิยมทางจิตใจ 3.32 0.82 ปานกลาง 

รวม 3.43 0.77 มาก 
 
ตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลอิทธิพลกับการแสดง
ข้อความบนทวิตเตอร์ 

ปัจจัยด้านอิทธิพล  S.D. แปล 
อิทธิพลจากบุคคลใกล้ชิด 3.17 0.89 ปานกลาง 
อิทธิพลจากบุคคลผู้มีชื่อเสียง 3.13 1.09 ปานกลาง 

รวม 3.15 0.99 ป า น
กลาง 

 
ส่วนท่ี 4 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการแสดงข้อความ

บนทวิตเตอร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า มีการเช่ือมตัวตน
กับการแสดงข้อความบนทวิตเตอร์โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
(Mean = 3.48 และ S.D. = 0.94) และเมื่อพิจารณาในแต่ละ
ด้าน พบว่าการเช่ือมตัวตนกับการแสดงข้อความบนทวิตเตอร์
ในระดับมาก คือ การแสดงข้อความบนทวิตเตอร์เป็นกิจกรรมที่
สะท้อนความเป็นตัวตนของผู้ใช้งาน (Mean = 3.70 และ S.D. 
= 0.89) ผู้ใช้งานสามารถระบุตัวตนกับการแสดงข้อความบน
ทวิตเตอร์(Mean = 3.63 และ S.D. = 0.89) และผู้ใช้งาน
สามารถใช้การแสดงข้อความบนทวิตเตอร์ในการสื่อสารกับคน
อื่นๆ ว่าตนเองคือใคร (Mean = 3.51 และ S.D. = 0.94) และ
การเช่ือมตัวตนกับการแสดงข้อความบนทวิตเตอร์ในระดับปาน
กลาง คือ การรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งหรือเช่ือมต่อตัวตนกับการแสดง
ข้อความบนทวิตเตอร์(Mean = 3.31 และ S.D. = 0.95) และ
การรู้สึกเป็นคนทันสมัย เมื่อได้แสดงข้อความบนทวิตเตอร์
(Mean = 3.26 และ S.D. = 1.05) ดังแสดงในตารางที่ 3 
 

ตารางที่ 3 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลการเช่ือมตัวตนกับการ
แสดงข้อความบนทวิตเตอร์ Self-brand connection  
การแสดงข้อความบนทวิต

เตอร์ 
 S.D. แปล 

1. การแสดงข้อความบนทวิต 3.70 0.89 มาก 

เตอร์เป็นกิจกรรมท่ีสะท้อน
ความเป็นตัวตนของผู้ใช้งาน 
2. ผู้ใช้งานสามารถระบุตัวตน
กับการแสดงข้อความบนทวิต
เตอร ์

3.63 0.89 มาก 

3. ผู้ใช้งานสามารถใช้การ
แสดงข้อความบนทวิตเตอร์ใน
การสื่อสารกับคนอื่นๆ ว่า
ตนเองคือใคร 

3.51 0.94 มาก 

4. การรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งหรือ
เชื่อมต่อตัวตนกับการแสดง
ข้อความบนทวิตเตอร ์

3.31 0.95 ปานกลาง 

5. การรู้สึกเป็นคนทันสมยั 
เมื่อได้แสดงข้อความบนทวิต
เตอร ์

3.26 1.05 ปานกลาง 

รวม 3.48 0.94 มาก 

 
ตารางที่ 4 แสดงผลการวิเคราะห์อิทธิพลค่านิยมและกลุ่ม
อ้างอิงที่ส่งผลต่อการแสดงข้อความของผู้ใช้งานบนทวิตเตอร์ 
โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ 

ตัวแปร
พยากรณ์ 

B 
Std. 
Error 

Beta t Sig. 

(Constant) 1.601 0.211  7.600 0.000 
ค่านิยมทาง
สังคม 

0.301 0.049 0.293 6.091 0.000 

ค่านิยมทาง
จิตใจ 

0.085 0.042 0.094 2.036 0.042 

อิทธิพลจาก
บุคคล
ใกล้ชิด 

0.027 0.043 0.033 0.631 0.528 

อิทธิพลจาก
บุคคลผูม้ี
ช่ือเสียง 

0.135 0.035 0.200 3.866 0.000 

R = 0.444a, R square =0.197 Adjusted R square = 189, 
Std. Error of the Estimate = 0.66660 

จากการวิเคราะห์ตารางที่ 4 โดยใช้การวิเคราะห์การ
ถดถอยเชิงพหุคูณสามารถน ามาเขียนเป็นสมการพยากรณ์
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ความสัมพันธ์ระหว่างอิทธิพลค่านิยมและกลุ่มอ้างอิงที่ส่งผลต่อ
การแสดงข้อความของผู้ใช้งานบนทวิตเตอร์ทั้ง 4 ด้านดังนี้  
    = 1.601 + (0.301) X1 + (0.085) X2 + (0.135) X4   
 เมื่อ   แทน การแสดงข้อความของผู้ใช้งานบน
เฟสบุ๊ค 

 X1 แทน ค่านิยมที่มีผลต่อการแสดงข้อความ
บนทวิตเตอร์ทางด้านสังคม 
 X2 แทน ค่านิยมที่มีผลต่อการแสดงข้อความ
บนทวิตเตอร์ทางด้านจิตใจ 

 X4 แทน อิทธิพลที่มีผลต่อการแสดงข้อความ
บนทวิตเตอร์จากบุคคลผู้มีชื่อเสียง 

พบว่า อิทธิพลค่านิยมและกลุ่มอ้างอิงทั้ง  3 ด้าน 
ได้แก่ ค่านิยมทางสังคม ค่านิยมทางจิตใจ และอิทธิพลจาก
บุคคลผู้มีชื่อเสียงน้ันส่งผลให้เกิดการแสดงข้อความของผู้ใช้งาน
บนทวิตเตอร์ โดยมีค่าร้อยละ 19.7 

 
7. อภิปรายผล 

7.1. จากการศึกษา อิทธิพลค่านิยมและกลุ่มอ้างอิงที่
ส่งผลต่อการแสดงข้อความของผู้ใช้งานบนทวิตเตอร์  พบว่า 
อิทธิพลค่านิยมทางสังคมส่งผลต่อการแสดงข้อความของ
ผู้ใช้งานบนทวิตเตอร์ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กัญจน์ ผล
ภาษี(2554) ได้ศึกษาเรื่อง “แนวทางการใช้สื่อสังคมออนไลน์ 
(Facebook) ในการเรียนการสอน” พบว่า สื่อสังคมออนไลน์
ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถติดต่อสื่อสารกันได้มากขึ้น เปิดโอกาส
ให้มีการท ากิจกรรมร่วมกัน เป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างผู้ใช้งานด้วยกันเอง เช่น การแสดงข้อความต่างๆ ของ
ผู้ใช้งาน เพื่อต้องการท าให้ตนเองเป็นที่ยอมรับและเข้ากับสังคม
ได้ง่าย   
 7.2. จากการศึกษาเรื่อง อิทธิพลค่านิยมและกลุ่ม
อ้างอิงที่ส่งผลต่อการแสดงข้อความของผู้ใช้งานบนทวิตเตอร์
พบว่า อิทธิพลค่านิยมทางจิตใจส่งผลต่อการแสดงข้อความของ
ผู้ใช้งานบนทวิตเตอร์ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อมรรัตน์ 
วงศ์โสภา(2556) ได้ศึกษาเรื่อง “พฤติกรรมการใช้และ
ผลกระทบของสื่อสังคมออนไลน์ประเภทเฟซบุ๊คต่อการด าเนิน
ชีวิตของนักศึกษา กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย” พบว่า 
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการใช้สื่อออนไลน์ เพื่อที่จะต้องการ
เปิดเผยตัวตน แสดงความเป็นตัวของตัวเองออกมา จะท าให้
ตนเองรู้สึกมั่นใจ และรู้สึกปลอดภัย เนื่องจากสามารถปรึกษา

พูดคุยกับผู้ใช้งานคนอ่ืนๆ โดยการแลกเปลี่ยนข้อความกันได้อีก
ด้วย  
 7.3. จากการศึกษาเรื่อง อิทธิพลค่านิยมและกลุ่ม
อ้างอิงที่ส่งผลต่อการแสดงข้อความของผู้ใช้งานบนทวิตเตอร์
พบว่า อิทธิพลจากบุคคลผู้มีชื่อเสียงส่งผลต่อการแสดงข้อความ
ของผู้ใช้งานบนทวิตเตอร์ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วรรษ
มน อินทรสกุล(2558) ได้ศึกษาเรื่อง “อิทธิพลของอินสตาแกรม
บุคคลที่มี ช่ือเสียงต่อพฤติกรรมการบริ โภคสินค้าแฟช่ั น
ออนไลน์” พบว่า ถ้าหากผู้ใช้งานนั้นมีความเช่ือถือในตัวบุคคล
ผู้มีช่ือเสียงหรือบุคลลที่ตนเองยกย่องให้เป็นแบบอย่าง เช่น 
ดารา นักร้อง เป็นต้น จะส่งผลให้ผู้ใช้งานมีลักษณะที่คล้อยตาม
และเกิดการกระท าตาม เนื่องจากบุคคลผู้มีช่ือเสียงนั้นจะมี
อิทธิพลต่อระบบความคิดของผู้ ใช้งาน เมื่อผู้ที่มีช่ือเสียงได้
กระท าบางอย่างที่ท าให้ผู้ใช้งานเกิดความเช่ือหรือเห็นว่าเป็นสิ่ง
ที่ดี 
 
8.ข้อเสนอแนะ 

จ า ก ก า ร วิ จั ย ค รั้ ง นี้ จ ะ เ ป็ น ข้ อ มู ล ส า คั ญ ต่ อ
ผู้ประกอบการรวมถึงผู้ใช้งานบนทวิตเตอร์ ในการน าไปปรับใช้
ให้เกิดประโยชน์กับธุรกิจของผู้ประกอบการและตัวผู้ใช้งานเอง 
โดยสามารถใช้ช่องทางสังคมออนไลน์ทวิตเตอร์ เป็นเครื่องมือ
ในการประชาสัมพันธ์ธุรกิจของตนให้เป็นที่รู้จัก โดยผ่านจาก
การแสดงข้อความบนทวิตเตอร์ในการบอกต่อข่าวสารของธุรกิจ
ตน  อาจจะสร้างสิ่งที่ประทับใจและมีค่าต่อจิตใจของผู้ใช้งาน 
เช่น ดารา นักร้อง ซึ่งเป็นบุคคลผู้มีช่ือเสียง จนผู้ใช้งานเกิดการ
บอกเล่าถึงภาพลักษณ์ที่ดีของธุรกิจ  

และเพื่อให้ผลการวิจัยในครั้งนี้สามารถขยายต่อไปได้
กว้างขึ้น ผู้วิจัยจึงมีข้อแนะน าให้ท าการศึกษากับกลุ่มตัวอย่าง
หรือกลุ่มประชากรอื่นๆ และตัวแปรอื่นๆ นอกจากค่านิยมและ
อิทธิพล บนช่องทางออนไลน์อื่นๆ เช่น เฟสบุ๊ค(Facebook), 
อินสตาแกรม(Instagram) เป็นต้น 
 
9. กิตติกรรมประกาศ 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้สามารถส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
ผู้วิจัยต้องขอขอบพระคุณผู้ใช้งานบนทวิตเตอร์ จ านวน 400 
คนที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม และต้องขอ
กราบขอบพระคุณ อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ สาขา
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การตลาด ที่คอยให้ค าแนะ และให้การสนับสนุนต่อผู้ท าวิจัย
ตลอดมาจนท าให้ ผลวิจัยครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
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ส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตั้งใจซื้อปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินของเกษตรกร 
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บทคัดย่อ  
การวิจัยเรื่อง ส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตั้งใจซื้อปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินของเกษตรกรในจังหวัดร้อยแก่นสาร

สินธุ ์มีวัตถุประสงค์ในการวิจัย 1) เพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาดของปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินของเกษตรกรในจังหวัดร้อยแก่น
สารสินธุ์ 2) เพื่อศึกษาการตั้งใจซื้อปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินของเกษตรกรในจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์  3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดกับการตั้งใจซื้อปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินของเกษตรกรในจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ 4) เพื่อศึกษาส่วน
ประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตั้งใจซื้อปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินของเกษตรกรในจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ โดยศึกษากลุ่มตัวอย่าง
เป็นเกษตรกร จ านวน 398 คน เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อย
ละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การวิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบพหุคูณ 
(Multiple Correlation Analysis) และการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

ผลการวิจัยพบว่า เกษตรกรในจังหวัดร้อยแก่นสารสนิธุ์ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับส่วนประสมการตลาดโดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่
ในระดับมากสามารถเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ ด้านราคา ด้านผลิตภัณฑ์  และด้านช่องทาง
การจัดจ าหน่าย ซึ่งมีระดับการตั้งใจซื้อปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินโดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์   
แบบพหุคูณพบว่าส่วนประสมทางการตลาดปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดิน ได้แก่ ด้านราคา ด้านการส่งเสริมการตลาด และด้านผลิตภัณฑ์  
มีความสัมพันธ์กับการตั้งใจซื้อปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดิน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และการวิเคราะห์การถดถอยแบบ
พหุคูณพบว่าส่วนประสมทางการตลาด ด้านราคาและด้านผลิตภัณฑ์ส่งผลเชิงบวกต่อการตั้งใจซื้อปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 ส่วนด้านการส่งเสริมการตลาดส่งผลเชิงลบต่อการตั้งใจซื้อปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05  

 
ค าหลัก : ส่วนประสมทางการตลาด, การตั้งใจซื้อ, ปุ๋ยหมักไส้เดือนดนิ 
 

Abstract 
Research on the marketing mixes affecting agriculturalist’s purchase intention of vermicompost         

of Roi-Kaen-Sara-Sin province has the following research objectives: (1) to study the marketing mixes of 
vermicompost of Roi-Kaen-Sara-Sin province (2) to study the agriculturalist’s purchase intention of 
vermicompost of Roi-Kaen-Sara-Sin province (3) to study the relationship between marketing mixes and the 
agriculturalist’s purchase intention of vermicompost in group of Roi-Kaen-Sara-Sin province and (4) to study 
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the marketing mixes affecting agriculturalist’s purchase intention of vermicompost of Roi-Kaen-Sara-Sin 
province. The samples were 398 farmers. The data were collected by using questionnaires and statistics. The 
data were analyzed by percentage, mean, standard deviation, multiple correlation analysis and multiple 
regression analysis. 

The results of the research show that the overall marketing mixes of the farmers is high and can be 
ranked as the top three most desirable items, namely, prices, products and distribution channels. The average 
level of purchase intention of vermicompost was high. From the analysis of the multiple relationships, it was 
found that the marketing mixes of vermicompost, which consisted of price, marketing and product promotion, 
was significantly related to purchase intention of vermicompos at 0.05 levels. Multiple regression analysis 
revealed that the marketing mixes of price and product had a positive effect on purchase intention of 
vermicompos at the 0.05 levels. The promotion of marketing significantly negatively affected to purchase 
intention of vermicompos at the 0.05 levels. 
 

Keywords : Marketing mixes, Purchase Intention, Vermicompost 

 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
          เนื่องจากแนวโน้มผู้บริโภคไดใ้ห้ความส าคัญในเรื่องของ
สุขภาพมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะเรื่องของอาหารที่ต้องมีความ
สะอาดและปลอดภัยปราศจากสารเคมีต่างๆจึงท าให้เกษตรกร
ผู้ผลิตได้มีการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต โดยน าเอาวิธีการ
ป้องกันและก าจัดศัตรูพืช หลายวิธีมาประยุกต์ใช้รวมกันและมี
ปุ๋ยที่ค้นพบจากธรรมชาติคือปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินเพื่อความ
ปลอดภัยของทั้งเกษตรกรเองและผู้บริโภคซึ่งเป็นการรักษา
สภาพดินให้มีความอุดมสมบูรณ ์อีกหนึ่งทางเลือกของเกษตรกร
ที่ได้ใช้การเลี้ยงไส้เดือนเพื่อผลิตปุ๋ยไว้ใช้และยังจ าหน่ายให้เกิด
รายได้เพิ่ม ซึ่งมีมูลค่าการจ าหน่ายปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดิน      
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 16,800,000 บาท ต่อปี 
จากเกษตรกรที่เลี้ยงและท าฟาร์มไส้เดือนเพื่อธุรกิจประมาณ 
70 ราย ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามกระแสนิยมของผู้บริโภคที่ให้
ความส าคัญต่อสุขภาพ [1]  
        ดั งนั้ นธุ ร กิ จปุ๋ ยหมั กมู ล ไส้ เ ดื อนดิน จึ ง เป็นธุ รกิ จ           
ที่น่าสนใจทั้งในปัจจุบันและอนาคตซึ่งในกระบวนการผลิตปุ๋ย
หมักโดยไส้เดือนดินกินขยะอินทรีย์เข้าไปและผ่านการย่อย
สลาย ในล า ไ ส้ แล้ วขั บถ่ ายออกมามู ล ไส้ เ ดื อนดิ นที่ ไ ด้
เรียกว่า “ปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดิน”(Vermicompost) คุณสมบัติ
ของปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินลกัษณะเป็นเมด็สดี า มีธาตุอาหารพืช
อยู่ในรูปที่พืชสามารถน าไปใช้ได้ในปริมาณที่สูงและมีจุลินทรีย์
จ านวนมากและทางกายภาพของปุ๋ยหมักมูลไส้ เดือนดิน         
มีลักษณะเป็นเม็ดร่วนละเอียด มีสีด าออกน้ าตาล โปร่ง เบา       

มีความพรุนระบายน้ าและอากาศได้ดีมากมีความจุความช้ืนสูง
และมีปริมาณอินทรียวัตถุสูง [2] ด้วยคุณลักษณะของปุ๋ยหมัก
มูลไส้เดือนดินที่มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้และผู้บริโภค และเป็น
ผลิตภัณฑ์ที่มีโอกาสทางการตลาดสูง เนื่องจากทางรัฐบาล     
ได้มีนโยบายส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชอินทรีย์ โดยเฉพาะ   
ในกลุ่มเกษตรจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ ประกอบด้วยจังหวัด 
ขอนแก่น ร้อยเอ็ด  มหาสารคาม และกาฬสินธุ์ ที่เน้นการปลูก
พืชที่ปลอดสารเคมีให้เป็นแหล่งอาหารปลอดภัยของผู้บริโภค 

[3 ] เพื่ อตอบสนองความต้องการเกษตรกรที่ เป็นลูกค้ า
กลุ่มเป้าหมายของปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง และเพื่อเพิ่มยอดขายให้กับปุ๋ยหมักมูลไส้เดือน
ดิน จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการก าหนดส่วนประสม
ทางการตลาดที่สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าเป้าหมาย 
เพื่อน าไปสู่ความตั้งใจซื้อและตัดสินใจซื้อต่อไป โดยส่วนประสม
ทางการตลาด หมายถึงตัวแปรทางการตลาดที่ควบคุมได้       
ซึ่งสามารถใช้ร่วมกันเพื่อสนองความพึงพอใจแก่กลุ่มเป้าหมาย
ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) ช่องทางการ
จัดจ าหน่าย (Place) และการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
เพื่อใช้ส าหรับการเข้าถึงกลุ่มลูกค้ากลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ    
[4] ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อการตั้งใจซื้อรวมถึงพฤติกรรม
การกลับมาซื้อซ้ าในอนาคต [5]  
         จากความส าคัญที่กล่าวมาข้างต้นจึงมุ่งศึกษาถึงส่วน
ประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตั้งใจซื้อปุ๋ยหมักมูลไส้เดือน
ดินอย่างไรเพื่อเป็นแนวทางในการก าหนดส่วนประสมทาง
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การตลาดให้สอดคล้องและส่งผลต่อการประสบผลส าเร็จ       
ในการประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดิน 
สามารถสร้างรายได้ให้เกษตรกรแบบยั่งยืนและได้ประโยชน์
ด้านการเกษตรในการปลูกผักปลอดสารพิษที่ปลอดภัยทั้งผู้ปลูก
พืชและผู้บริโภค 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1.เพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาดของปุ๋ยหมักมูลไส้เดือน
ดินของเกษตรกรในจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ 2.เพื่อศึกษาการ
ตั้งใจซื้อปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินของเกษตรกรในจังหวัดร้อยแก่น
สารสินธุ์ 3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทาง
การตลาดกับการตั้งใจซื้อปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินของเกษตรกร    
ที่ในจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์  4.เพื่อศึกษาส่วนประสมทาง
การตลาดที่ส่งผลต่อการตั้ งใจซื้อปุ๋ยหมักมู ลไส้ เดือนดิน       
ของเกษตรกรในจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์  
 

สมมติฐานของการศึกษา 
1.ส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์กับการตั้งใจซื้อปุ๋ย
หมักมูลไส้เดือนดินของเกษตรกรในจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์    
2.ส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตั้งใจซื้อปุ๋ยหมักมูล
ไส้เดือนดินของเกษตรกรในจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ ์
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 

การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
Nevin & Houston, 1980 ได้กล่าวถึง การตั้งใจซื้อ 

(Purchase Intention) เปรียบเสมือนแนวทางในการท านาย 
หรือคาดการณ์พฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคในอนาคต       
การตั้งใจซื้อนิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในการพยากรณ์การซื้อ
จากการศึกษา  

Zenithal,Berry&Parasuraman (1990) ได้กล่าวถึง 
การตั้งใจซื้อ หมายถึง เหตุผลที่ผู้บริโภคใช้ประกอบการเลือก  
ใช้สินค้าหรือบริการนั้นๆ เป็นหนึ่งในตัวเลือกแรกๆ ในการ
ตัดสินใจซื้อ  

          ณั ฎ ฐิ ก า  ณ  ว ร รณ โณ  และ นิฏ ฐ า  ภู่ พ งศ์ พั น ธ์ 
(2555:33-34) ได้กล่าวถึง การตั้งใจซื้อ หมายถึง การตั้งใจ      
ที่จะซื้อสินค้าใดๆที่สามารถเข้าถึงความพึงพอใจที่ผู้บริโภค
คาดหวังไว้ ซึ่งเกิดขึ้นหลังจากผู้บริโภคได้ประเมินตราสินค้านั้น
แล้วซึ่งอาจก่อให้เกิดพฤติกรรมการซื้อตามมารวมถึงพฤติกรรม
การกลับมาซื้อซ้ าในอนาคต  
 สุนิฏฐา ภู่พงศ์พันธ์ (2555:34) ได้กล่าวถึง การตั้งใจ
ซื้อเป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับจิตใจที่บ่งบอกถึงแผนการ
ของผู้บริโภคที่จะซื้อสินค้าใดสินค้าหนึ่ง ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง 
ทั้ งนี้การตั้ ง ใจซื้ อซึ่ ง เกิดขึ้นมาจากทัศนคติที่มีต่อสินค้ า         
ของผู้บริโภค และความมั่นใจของผู้บริโภคในการประเมินสินค้า
ที่ผ่านมา 

Papagiannidis, See-to & Bourlakis (2014) ได้
กล่าวถึง อธิบายความหมายของการตั้งใจซื้อไว้ว่าเป็นพฤติกรรม
ของผู้ใช้ที่ผูกพันกับการซื้อสินค้าหรือบริการที่ตนเองพึงพอใจ
โดยถ้าหากผู้ใช้มีประสบการณ์ที่ดีหรือมีความพึงพอใจต่อสินค้า
หรือบริการนั้นๆ ผู้ ใช้ก็จะเลือกสินค้าหรือบริการนั้นเป็น
ทางเลือกแรก และมีแนวโน้มที่จะใช้สินค้าหรือบริการนั้นต่อไป
ในอนาคต นอกจากน้ีผู้ใช้ก็ยังอาจจะมีแนวโน้มที่จะแนะน าหรือ
ชักจูงบุคคลรอบข้างให้มาใช้สินค้าและบริการที่ตนเองช่ืนชอบ 
           ปิยวรรณ ไกรเลิศ (2556:28) กล่าวว่า การตั้งใจซื้อ
เป็นการแสดงถึงการเลือกใช้บริการนั้นๆเป็นตัวเลือกแรกและ
กล่าวได้ว่าการตั้งใจซื้อเป็นมิติหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงความ
จงรักภักดีของลูกค้า ซึ่งประกอบด้วย 4 มิติ ดังน้ี  
1. การตั้งใจซื้อคือการที่ผู้บริโภคเลือกซื้อสินค้าหรือเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑ์นั้นๆ เป็นตัวเลือกแรกซึ่งสิ่งนั้นสามารถสะท้อน     
ถึงพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคได้ 2.พฤติกรรมการบอกต่อ    
คือ การที่ผู้บริโภคพูดถึงแต่เรื่องที่ดีเกี่ยวกับผูท้ี่ขายสนิค้ารวมถึง
แนะน าและกระตุ้นให้บุคคลอื่นสนใจ และมาซื้อสินค้านั้น      
ซึ่งสามารถน ามาวิเคราะห์ความจงรักภักดีของผู้บริโภคที่มีต่อ
ผู้ขายสินค้า  3.ความอ่อนไหวต่อปัจจัยด้านราคาคือการ          
ที่ผู้บริโภคไม่มีปัญหาเมื่อผู้ขายสินค้าขึ้นราคา และผู้บริโภคยอม
จ่ายในราคาที่สูงกว่าสินค้าอ่ืน หากสินค้านั้นสามารถตอบสนอง
ความพึงพอใจได้ 4.พฤติกรรมการร้องเรียน คือ การที่ผู้บริโภค
ร้องเรียนเมื่อเกิดปัญหา อาจจะร้องเรียนกับผู้ขายสินค้าหรือ
การบอกต่อคนอื่น ส่วนนี้เป็นการวัดถึงการตอบสนองต่อปัญหา
ของผู้บริโภค 

ส่วนประสมทางการตลาด 
- ด้านผลิตภัณฑ์  
- ด้านราคา  
- ด้านการจัดจ าหน่าย  
- ด้านการส่งเสริมการตลาด  

 

 

การต้ังใจซื้อปุ๋ยมูลไส้เดือนดิน 
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     จากความหมายข้างต้นพอจะสรุปได้ว่าการตั้ งใจซื้อ 
(Purchase Intention)หมายถึงการมีเจตนาที่จะท าหรือความ
ต้องการที่จะท า ซึ่งเป็นความพยายามจะกระท าพฤติกรรมนั้น 
ทั้งนี้หากพฤติกรรมอยู่ภายใต้การควบคุมของบุคคลอย่าง
สมบูรณ์ ความตั้งใจเพียงอย่างเดียว ก็สามารถท าให้เกิด
พฤติกรรมได้  
 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 ธนเดช กังสวัสดิ์ (2560:72) ได้ศึกษาถึงตัวแบบกลยุทธ์
การตลาดปุ๋ยปัจจัยการผลิตการเกษตรได้สุ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจง จ านวน 392ตัวอย่างโดยใช้แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือ   
ในการเก็บข้อมูลพบว่ากลยุทธ์ด้ านจัดจ าหน่ายมีระดับ
ความส า คัญของกลยุ ทธ์ ด า เนิ นธุ ร กิ จปั จจั ย การผลิ ต           
ทางการเกษตรจังหวัดลพบุรีควรปรับปรุงช่องทางจ าหน่าย
ปัจจัยการผลิตทางการเกษตรผ่านช่องทางต่างๆ 

          อนุช  นามภิญโญ (2557:27)ได้ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อการเลือกซื้อปุ๋ยอินทรีย์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
กลุ่มตัวอย่างคือกลุ่มผู้บริโภคที่ตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์     
ปุ๋ยอินทรีย์  ในเขตกรุงเทพมหานคร เก็บรวบรวมข้อมูล        
โดยอาศัยการแจกแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างจ านวนทั้งสิ้น 
400 คน จากผลการวิจัย พบว่าความคิดเห็นด้านอิทธิพล      
ต่อการเลือกซื้อปุ๋ยอินทรีย์ของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร 
อยู่ในระดับดีที่สุด 
          ปัทมา สุวรรณจ ารูญ วาสนา สุวรรณวิจิตร และ     
อรจันทร์ ศิริโชต (2556:51) ได้ศึกษาเรื่องทัศนคติของเกษตร  
กรต่อส่วนประสมทางการตลาดระหว่างปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์ 
กรณีศึกษาเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา อ าเภอควนกาหลง จังหวัด
สตูล ผลการวิจัย พบว่าในส่วนของปุ๋ยเคมีเกษตรกรมีทัศนคติ
ด้านผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับดี ส่วนด้านราคา ด้านช่องทางการ  
จัดจ าหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาดอยู่ในระดับปาน
กลาง 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
1.ขอบเขตประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ เกษตรกรที่ปลูก
พื ช แบ บ เ กษตร อิ น ทรี ย์ ใ นจั งห วั ด ร้ อ ยแ ก่ น ส า รสิ น ธุ์         
จ านวน 77,485 ครัวเรือนในกลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่ข้อมูล
จากส านักงานเกษตรจังหวัด ขอนแก่น ร้อยเอ็ด มหาสารคาม
และกาฬสินธุ์ เมื่อ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560 2.กลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในการวิจัย หมายถึง เกษตรกรที่ปลูกพืชแบบเกษตรอินทรีย์    

ในจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ โดยก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
ด้วยสูตร ทาโร่ ยามาเน่ [6] จ านวน 398 ราย ซึ่งมีการสุ่มกลุ่ม
ตัวอย่างแบบช้ัน (Stratified Random Sampling) โดยใช้
วิธีการสุ่มเป็นระดับช้ันอย่างเป็นสัดส่วน  
 

ขอบเขตเนื้อหา 
          1. เนื้อหาของการศึกษาส่วนประสมทางการตลาด      
ที่ส่งผลต่อการตั้งใจซื้อปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนของเกษตรกรใน
จังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์  2.ตัวแปรที่ใ ช้ในการศึกษาแบ่ง
ออกเป็น 2 กลุ่มคือตัวแปรต้น คือ ส่วนประสมทางการตลาด 
ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการ      
จัดจ าหน่ายและด้านการส่งเสริมการตลาด ตัวแปรตามคือการ
ตั้งใจซื้อปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดิน 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา 
          เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส าหรับการวิจัย
ครั้งนี้คือแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี ้
          ตอนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
เป็นแบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ  (Checklist)     
จ านวน 4 ข้อ ประกอบด้วย เพศ อายุ  ระดับการศึกษา       
และรายได้ต่อเดือน  
          ตอนที่  2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับส่วนประสมทาง
การตลาดของปุ๋ยหมักมูลไส้ เดือนดินของ เกษตรกรตาม     
แนวคิดของ [4] จ านวน 17 ข้อ ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์        
ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายและด้านการส่งเสริม
การตลาดลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วน
ประเมินค่า (Rating Scale) ซึ่งมีเกณฑ์ในการก าหนดน้ าหนัก
ของการประเมินเป็น 5 ระดับตามแนวของลิเกิร์ต (Likert) คือ           
5 = มากที่สุด 4 = มาก 3= ปานกลาง 2 = น้อย 1= น้อยที่สุด 
          ตอนที่ 3 ระดับการตั้งใจซื้อปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินของ
เกษตรกร [7] จ านวน 4 ข้อ ลักษณะของแบบสอบถามเป็น
แบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) ซึ่งมีเกณฑ์ในการ
ก าหนดน้ าหนักของการประเมินเป็น 5 ระดับตามแนว        
ของลิเกิร์ต (Likert) คือ 5=มากที่สุด 4=มาก 3=ปานกลาง 2= 
น้อย  1= น้อยที่สุด 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data)เป็นข้อมูลที่รวบรวมได้จาก
การตอบแบบสอบถามคือเกษตรกรในจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ 
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ได้ท าการลงพื้นที่ไปแจกแบบสอบถามด้วยตนเอง จ านวน      
398 ราย  ระยะ เวลา เก็บรวบรวมข้อมูลระหว่า งวันที่             
1-30 พฤศจิกายน 2560 2.ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)
เป็นข้อมูลที่รวบรวมจากการศึกษาเอกสารสิ่ งพิมพ์ต่างๆ   
รวมถึงสถิติในรายงานต่างๆ ทั้งของภาครัฐและเอกชน บทความ
ทางวิชาการเอกสารงานวิจัยและข้อมูลออนไลน์ที่เกี่ยวข้อง    
กับการศึกษา 
 

การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
 น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปหาความตรงของเนื้อหา   
โดยเสนออาจารย์ที่ปรึกษาแล้วน าแบบสอบถามที่ปรับปรุง    
แล้วให้ผู้เช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน พิจารณาตรวจสอบความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content  Validity) การใช้ภาษาและตรง
ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยแล้วน ามาหาค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (IOC : Index of Item Objective Congruence)
ของแต่ละข้อและแต่ละด้านแล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขตาม
ค าแนะน าและข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญ ให้ถูกต้องสมบูรณ์
ซึ่งผู้เช่ียวชาญ 3 ท่าน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปภาวี    
สุขมณี  คณบดีคณะเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
ดร.เสาวลักษณ์ จิตติมงคล อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และ ดร.กรกนก  ดลโสภณ อาจารย์
ประจ าสาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ค่า IOC      
ที่ได้จะต้องมากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 ขึ้นไปถือว่าข้อค าถามนั้น   
มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ [8] แบบสอบถามมีค่าดัชนี
ค ว ามสอดคล้ อ ง ระหว่ า ง ข้ อค า ถ ามกั บวั ต ถุ ป ร ะส งค์              
อยู่ในระหว่าง 0.67-1.00 จากนั้นน าแบบสอบถามไปทดลอง   
ใช้ (Try out) กับกลุ่มเกษตรกรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา
จ านวน 30 รายแล้วน ามาทดสอบเพื่อวิเคราะห์หาความเช่ือ   
มั่นของแบบสอบถาม โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์ แอลฟ่าของ  
ครอนบาค (Cronbachs Alpha Coefficient) ซึ่งค่าความ
เชื่อมั่นของแบบสอบถามที่ยอมรับได้มีค่าตั้งแต่ 0.06 ขึ้นไป [9] 
โดยในงานวิจัยค่าความเช่ือมั่นมีค่าอยู่ระหว่าง 0.76-0.93    
และหาค่าความเที่ยงตรง  (Validity) โดยค่า Factor Loading 
ต้องมีค่า 0.40 ขึ้นไปจึงจะผ่านเกณฑ์ [10] โดยในงานวิจัย          
ค่า Factor Loading มีค่าอยู่ระหว่าง 0.58-0.96  
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
1.แบบสอบถามตอนที่ 1 ท าการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคล
ได้แก่  เพศ อายุ  ระดับการศึกษา และรายได้ต่อเดือน         

โดยหาค่าความถี่  (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage)             
2.แบบสอบถามตอนที่ 2 ท าการวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย (Mean) 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยหา
ร ะ ดั บ ค ว า ม คิ ด เ ห็ น เ กี่ ย ว กั บ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ข อ งปุ๋ ย ห มั ก              
มูลไส้ เดือนดินของเกษตรกรในจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์             
3.แบบสอบถามตอนที่  3 ท าการวิ เ คราะห์หาค่ า เฉลี่ ย      
(Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อหาระดับการตั้งใจซื้อปุ๋ยไส้เดือนดิน   
ในจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์  
4.การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาด
และการตั้งใจซื้อปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินของเกษตรกรในจังหวัด
ร้อยแก่นสารสินธุ์ โดยวิธีการวิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบพหุคูณ 
(Multiple Correlation Analysis) 5.การวิเคราะห์ส่วนประสม
ทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตั้งใจซื้อปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดิน   
ของเกษตรกรในจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ โดยวิธีการวิเคราะห์
การถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  
          1.ส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตั้งใจซื้อปุ๋ย
หมักมูลไส้เดือนดินเกษตรกร ผลการศึกษาพบว่า ข้อมูลทั่วไป     
ของผู้ตอบแบบสอบถามเกษตรกรในจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ 
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ที่มีอายุระหว่าง 36-45 ปี การศึกษาต่ า
กว่าปริญญาตรีมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 8,000 บาท  
          2.ส่วนประสมทางการตลาดปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดิน
โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า มีค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงล าดับจาก
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านราคา รองลงมาด้านช่อง
ทางการจัดจ าหน่ายและผลิตภัณฑ์ ตามล าดับ  
          3.เกษตรกรมีความคิดเห็นตอ่ส่วนประสมทางการตลาด
ปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินด้านผลิตภัณฑ์ โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มากและปานกลาง ซึ่งสามารถเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยจากมาก
ไปหา น้อย ได้แก่ผลิตภัณฑ์มาตรฐานรับรองคุณภาพ รองลงมา
มีผลิตภัณฑ์มีตราสินค้า และข้อมูลที่ชัดเจน และมีบรรจุภัณฑ์ 
ให้เลือกซื้อหลากหลายรูปแบบ ตามล าดับ  
          4.เกษตรกรมีความคิดเห็นตอ่ส่วนประสมทางการตลาด
ซื้อปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินด้านราคาโดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
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มากทุกข้อซึ่งสามารถเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 
3 อันดับแรกได้แก่ราคาปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินมีความเหมาะสม
กับคุณภาพรองลงมาราคาปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินมีหลายระดับ
ราคาตามความต้องการของลูกค้า และราคาปุ๋ยหมักมูลไส้เดือน      
มีความใกล้เคียงกับปุ๋ยหมักมูลไส้เดือน ยี่ห้ออื่น ตามล าดับ          
          5.เกษตรกรมีความคิดเห็นตอ่ส่วนประสมทางการตลาด
ด้านชอ่งทางการจัดจ าหน่าย โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง
และมากซึ่งสามารถเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 
3 อันดับแรก ได้แก่จัดจ าหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิต รองลงมาวาง
จ าหน่ายตามร้านที่ขายพันธุ์ไม้และจัดสวน และวางขายตาม
ตลาดเกษตรทั่วไปตามล าดับ  
          6.เกษตรกรมีความคิดเห็นตอ่ส่วนประสมทางการตลาด
ด้านการส่งเสริมการตลาด โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณา เป็นรายข้อพบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง
และมาก ซึ่งสามารถเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 
ได้แก่มีการจัดโปรโมช่ันในช่วงเทศกาลและตามฤดูกาล 
รองลงมามีส่วนลดส าหรับสมาชิก และมีการโฆษณาตามสื่อ
ต่างๆ มีแผ่นพับ ใบปลิว ตามล าดับ  
          7.เกษตรกรมีระดับการตั้งใจซื้อปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดิน 
โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า   
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกข้อซึ่งสามารถเรียงล าดับตาม
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ จะซื้อเพราะ   
มีความปลอดภัยต่อสุขภาพ รองลงมาจะซื้อเพราะมีประโยชน์
ต่อดินและพืชและถ้ามีวางจ าหน่ายที่ร้านจะซื้อแน่นอน 
ตามล าดับ  
          8. การทดสอบ Multicollinearity โดยใช้ค่า VIFs 
ปรากฏว่าค่า VIFs ระหว่างตัวแปรอิสระ มีค่าตั่งแต่ 1.33-2.49 
ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 10 ถือว่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระไม่
ท าให้เกิดปัญหา  
          9.ส่วนประสมทางการตลาดด้านราคาด้านส่งเสริม
การตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ มีความสัมพันธ์กับการตั้งใจซื้อปุ๋ย
หมักมูลไส้เดือนดินอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

จากตารางที่ 1 พบว่าการทดสอบปัญหาที่เกิดจาก
ค ว า ม สั ม พั น ธ์ ร ะ ห ว่ า ง ตั ว แ ป ร อิ ส ร ะ แ ต่ ล ะ ด้ า น 
(Multicollinearity) ปรากฏว่าค่า VIFs ระหว่างตัวแปรอิสระ 
มีค่าตั่งแต่ 1.33-2.49 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 10 ถือว่าความสัมพันธ์

ระหว่างตัวแปรอิสระไม่ท าให้เกิดปัญหา Multicollinearity 
[15] 
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปรต้นและตัวแปรตาม 

ตัวแปร PRO PRI PLA PMO BUY VIFs 

X   3.82 4.10 3.92 3.56 4.44  

S.D 0.52 0.47 0.65 1.08 0.49  
PRO  0.47** 0.59** 0.53** 0.11* 1.77 
PRI   0.41** 0.31** 0.41** 1.33 
PLA    0.72** 0.05 2.49 
PMO     0.24** 2.21 
BUY       

** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

          เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
อิสระคือส่วนประสมทางการตลาด พบว่ามีความสัมพันธ์กับตัว
แปรตามคือการตั้งใจซื้อปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินในทิศทางบวก
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีค่าสัมประสิทธ์
สหสัมพันธ์ตั้งแต่ 0.11-0.41โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 
ส่วนประสมทางการตลาด ด้านราคามากที่สุด  ( r=0.41) 
รองลงมาด้านส่งเสริมการตลาด (r=0.24) และด้านผลิตภัณฑ์ 
(r=0.11) ตามล าดับ ส่วนด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (r=0.05) 
ไม่มีความสัมพันธ์กับการตั้งใจซื้อปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินอย่าง   
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์การถดถอยส่วนประสมทางการ  
ตลาดที่มีผลต่อการตั้งใจซื้อปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินเกษตรกรใน
จังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ 
          จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์พบว่าส่วนประสมทาง
การตลาดการตั้งใจซื้อปุ๋ยหมักมลูไส้เดือนดินเกษตรกรในจังหวัด
ร้อยแก่นสารสินธุ์โดยใช้การวิเคราะห์แบบก าหนดตัวแปรที่มีผล 

 
 

ส่วนประสมทาง 
การตลาด 

การตั้งใจซื้อปุ๋ยหมกัมลูไส้เดอืนดิน 

ประสิทธ์ิการ
ถดถอยไม่ปรับ

มาตรฐาน  
(B) 

ค่าความคลาด 
เคลื่อน

มาตรฐาน 
(S.E.) 

สัมประสิทธ์ิการ 
ถดถอยแบบ

ปรับมาตรฐาน 
(Beta) 

t 
 

p-value 

ค่าคงที่  
(CONSTANT) 

2.56 0.20  12.82 0.00** 

1.ด้านผลิตภัณฑ ์
(PRO) 

0.13 0.05 0.13 2.52 0.01* 

2.ด้านราคา  (PRI) 0.51 0.05 0.48 10.30 0.00** 

3.ด้านช่องทางการ
จัดจ าหน่าย (PLA) 

0.02 0.04 0.02 0.38 0.70 

4.ด้านการสง่เสรมิ 
การตลาด (PMO) 

-0.22 0.02 0.49 0.49 0.00** 

                           F=50.28         P=0.000       Adjusted R=0.33 
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*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
**มีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.01 

ต่อการตั้งใจซื้อเข้าไปในสมการตามวิธีการทั้งหมด (Enter)  
          1.ตัวแปรอิสระทั้งหมดที่น าเข้าสมการความถดถอย     
มีความสามารถในการอธิบายผลการตั้งใจซื้อ (BUY) ปุ๋ยหมัก  
มูลไส้เดือนดิน ร้อยละ 0.33 (Adjusted =0.33)  
          2.ส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตั้งใจซื้อ   
ปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินของเกษตรกรในจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีจ านวน 3 ตัวแปร 
และสอดคล้องกับสมมุติฐานของการวิจัยในครั้งนี้เรียงจากตัว
แปรที่ส่งผลต่อการผันแปรในตัวแปรตามในรูปของคะแนน    
ดิบมากที่สุดไปหาน้อยที่สุดได้ดังนี้ 1.ด้านราคา (PRI) 2.ด้าน
ผลิตภัณฑ์ (PRO) 3.ด้านส่งเสริมการตลาด (PMO) ผลการวิจัย
พบว่าตัวแปรที่ส่งผลเชิงบวกต่อการตั้งใจซื้อปุ๋ยหมักมูลไส้เดือน
ดินของเกษตรกรในจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ มากที่สุดคือ    
ด้านราคา (PRI) สูงขึ้น 1 หน่วยท าให้การตั้งใจซื้อปุ๋ยหมัก          
มูลไส้เดือนดินสูงขึ้น 0.51 รองลงมา คือด้านผลิตภัณฑ์ (PRO) 
สูงขึ้น 1 หน่วยท าให้การตั้งใจซื้อปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินสูงขึ้น 
0.13 หน่วย ด้านส่งเสริมการตลาด (PMO) สูงขึ้น 1 หน่วยจะ
ท าให้การตั้งใจซื้อปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินลดลงถึง 0.22 หน่วย
ตามล าดับ ดังนั้นเมื่อทราบกับค่าคงที่ (a) เท่ากับ 2.56 ท าให้
ทราบว่าน้ าหนักความส าคัญของตัวพยากรณ์ซึ่งอยู่ในรูปแบบ
คะแนนดิบและทราบค่าน้ าหนักความส าคัญของตัวพยากรณ์ซึ่ง
อยู่ในรูปคะแนนมาตรฐานจึงสามารถสร้างสมการถดถอยในรูป
คะแนนดิบได้ดังนี้ 
       BUY = 2.56 + 0.51 PRI + 0.13 PRO - 0.23 PMO 
PRO แ ท น ค ะ แ น น เ ฉ ลี่ ย ข อ ง ค ว า ม คิ ด เ ห็ น เ กี่ ย ว กั บ              
ด้านผลิตภัณฑ์,PRI แทนคะแนนเฉลี่ยของความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ด้านราคา,PMO แทนคะแนนเฉลี่ยของความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ด้านการส่งเสริมการตลาด,BUY แทนคะแนนเฉลี่ยของการตั้งใจ
ซื้อ 
 

การอภิปรายผล   
          1.เกษตรกรมีความคิดเห็นตอ่ส่วนประสมทางการตลาด
ปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดิน ด้านผลิตภัณฑ์ โดยรวมมีค่าเฉลี่ย      
อยู่ในระดับมาก เกษตรกรได้ให้ความส าคัญกับผลิตภัณฑ์      
ได้มาตรฐาน มีตราสินค้าและข้อมูลที่ชัดเจน และมีบรรจุภัณฑ์
ให้เลือกซื้อหลากหลายรูปแบบ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัย    
[8] พบว่าเกษตรกรให้ความส าคัญมากกับคุณภาพของปุ๋ย ยี่ห้อ

ปุ๋ ยและต้ องการค าแนะน าสู ตรปุ๋ ยและปริ มาณการใ ช้           
ปุ๋ยที่เหมาะสม  
         2.เกษตรกรมีความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาด
ปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดิน ด้านราคาโดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มากเกษตรกรต้องการราคาปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินที่มีความ
เหมาะสมกับคุณภาพมีหลายระดับราคาตามความต้องการของ
ลูกค้าและมีราคาใกล้เคียงกับปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนยี่ห้ออื่นซึ่ง
สอดคล้องกับผลการวิจัย [12] พบว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
เลือกซื้อปุ๋ยอินทรีย์ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ผู้บริโภคได้ให้ความส าคัญกับด้านราคาสินค้าโดยราคานั้นต้อง  
มียุติธรรม  
          3.เกษตรกรมีความคิดเห็นตอ่ส่วนประสมทางการตลาด 
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 
การจัดจ าหน่ายนั้นเกษตรกรต้องการที่จะซื้อจากผู้ผลิตโดยตรง 
หรือมีการวางจ าหน่ายตามร้านที่ขายพันธุ์ไม้และจัดสวนและ
วางขายตามตลาดเกษตรทั่วไปซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัย [13] 
พบว่ากลยุทธ์ด้านจัดจ าหน่ายมีระดับความส าคัญของกลยุทธ์
ด าเนินธุรกิจปัจจัยการผลิตทางการเกษตรจังหวัดลพบุรีควร
ปรับปรุงช่องทางจ าหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตรผ่าน
ช่องทางต่างๆ ให้มากขึ้นทั้งที่ผ่านอินเตอร์เน็ตปรับปรุงวิธีการ
ติดต่อซื้อให้มีความสะดวกจัดให้มีพนักงานขายออกไปติดต่อ
ลูกค้าและเกษตรกรอยู่เปน็ประจ าสามารถสั่งซื้อ ปัจจัยการผลิต
ทางการเกษตรผ่านโทรศัพท์ได้และมีปัจจัยการเกษตรครบ
ตามที่ลูกค้าต้องการ  
          4.เกษตรกรในจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ มีระดับการ
ตั้งใจซื้อปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินโดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มากซึ่งเกษตรกรมีการตั้งซื้อปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินเพราะ       
มีความปลอดภัยต่อสุขภาพมีประโยชน์ต่อดินและพืชและมีปุ๋ย
หมักมูลไส้เดือนดินการวางจ าหน่าย สอดคล้องกับงานวิจัย [11] 
พบว่าเกษตรกรให้ความส าคัญมากกับคุณภาพของปุ๋ย ยี่ห้อปุ๋ย 
ราคาปุ๋ยและความส าคัญในการซื้อปุ๋ยอีกทั้งเกษตรกรส่วนใหญ่
ต้องการค าแนะน าสูตรปุ๋ยและปริมาณการใช้ปุ๋ยที่เหมาะสม
รวมถึงต้องการปุ๋ยที่ให้ทดลองใช้ฟรี  
          5.ส่วนประสมทางการตลาดด้านราคามากที่สุดด้าน
สง่เสริมการตลาด และด้านผลิตภัณฑ์ ตามล าดับมีความสัมพันธ์
กับการตั้งใจซื้อปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 ซึ่งเกษตรกรจะค านึงถึงราคาปุ๋ยหมักมูลไส้เดือน
ดินที่มีความเหมาะสมกับคุณภาพ มีหลายระดับราคาตามความ
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ต้องการและมีราคาใกล้เคียงกับปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนยี่ห้ออื่นด้าน
การส่งเสริมการตลาดควรมีการจัดโปรโมชั่นในช่วงเทศกาลและ
ตามฤดูกาล มีส่วนลดส าหรับสมาชิก และมีการโฆษณาตามสื่อ
ต่างๆ มีแผ่นพับ ใบปลิว ด้านผลิตภัณฑ์ ต้องได้มาตรฐาน มีตรา
สินค้าและข้อมูลที่ ชัดเจน และมีบรรจุภัณฑ์ให้ เลือกซื้อ
หลากหลายรูปแบบซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ [12] พบว่า
พฤติกรรมกระบวนการตัดสินใจซื้อปุ๋ยมีความสัมพันธ์กับกล
ยุทธ์การตลาดปุ๋ย ด้านกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์กลยุทธ์ส่งเสริม
การตลาด และกลยุทธ์การสร้างแตกต่างมีความสัมพันธ์กัน
ระดับสูง ส่วนกลยุทธ์ราคามีความสัมพันธ์กันระดับปานกลาง  
          6.ส่วนประสมทางการตลาดด้ านราคาและด้ าน
ผลิตภัณฑ์ ส่งผลเชิงบวกต่อการตั้งใจซื้อปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดิน
ของเกษตรกรในจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์  อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเกษตรกรจะให้ความส าคัญกับราคาปุ๋ย
หมักมูลไส้เดือนดินที่มคีวามเหมาะสมกับคุณภาพ มีหลายระดับ
ราคาตามความต้องการของลูกค้าและมีราคาใกล้เคียงกับ      
ปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนยี่ห้ออื่นในส่วนของปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดิน
จะต้องได้มาตรฐาน มีตราสินค้าและข้อมูลที่ชัดเจนและมีบรรจุ
ภัณฑ์ให้เลือกซื้อหลากหลายรูปแบบที่จะส่งผลต่อการตั้งใจซื้อ
ปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ [14] 
พบว่าเกษตรกรผู้ปลูกยางพารามีทัศนคติต่อส่วนประสมทาง
การตลาดปุ๋ยอินทรีย์ด้านผลิตภัณฑ์และด้านราคา อยู่ในระดับด ี
ส่วนด้านการส่งเสริมการตลาดส่งผลเชิงลบต่อการตั้งใจซื้อปุ๋ย
หมักมูลไส้เดือนดินอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 เนื่องจาก
เกษตรกรให้ความส าคัญในประเด็นเรื่องของคุณภาพ และ
มาตรฐานของปุ๋ยหมักมูลไส้ เดือนดิน หากมีการส่งเสริม
การตลาดมากเท่าไหร่ย่อมท าให้ภาพลักษณ์ที่คุณภาพและ
มาตรฐานของปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินลดลงย่อมส่งผลให้ความ
ตั้งใจซื้อของเกษตรกรลดลงเช่นกันซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัย
ของ [11] พบว่าเกษตรกรให้ความส าคัญมากกับคุณภาพของ
ปุ๋ย ยี่ห้อปุ๋ย ราคาปุ๋ยและความส าคัญในการซื้อปุ๋ยอีกทั้ง
เกษตรกรส่วนใหญ่ต้องการค าแนะน าสูตรปุ๋ยและปริมาณการใช้
ปุ๋ยที่เหมาะสมรวมถึงต้องการปุ๋ยที่ให้ทดลองใช้ฟรี 
ข้อเสนอแนะผลการศึกษา 
          1.ผู้ประกอบการควรก าหนดราคาปุ๋ยหมักมูลไส้เดือน
ดินให้มีความเหมาะสมกับคุณภาพ มีการก าหนดหลายระดับ
ราคาตามความต้องการของลูกค้าและมีราคาใกล้เคียงกับ      
ปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินยี่ห้ออื่นๆ  

          2.ผู้ประกอบการควรให้ความส าคัญกับมาตรฐาน
รับรองคุณภาพมีตราสินค้าและข้อมูลที่ชัดเจนเพื่อให้ลูกค้าเกิด
ความมั่นใจ นอกจากนี้มีบรรจุภัณฑ์ให้เลือกซื้อหลากหลาย
รูปแบบ 3.ผู้ประกอบการจัดโปรโมช่ันส่งเสริมการขาย จาก
ผลิตภัณฑ์จะท าให้การตั้งใจซื้อลดลง เพราะเกษตรกรผู้บริโภค
จะมองถึงคุณภาพมาเป็นล าดับแรก 
 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการศึกษาคร้ังต่อไป 
          1.ควรศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของเกษตรกรในกลุ่ม
ร้อยแก่นสารสินธุ์เพื่อน าผลการศึกษาเป็นข้อมูลในการด าเนิน
ธุรกิจปุ๋ยมูลไส้เดือนดินเพื่อน าไปพัฒนาช่องทางการจ าหน่าย   
ได้อีกต่อไป  
          2.ควรศึกษาเปรียบเทียบต้นทุนการใช้ปุ๋ยหมักมูล
ไส้เดือนดินกับปุ๋ยเคมี เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนส่งเสรมิเกษตรกร
ใช้ปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดิน 
 

กิตติกรรมประกาศ 

           ในการศึกษาวิทยานิพนธ์ฉบับนี้เสร็จสมบูรณ์เป็นอย่างดี
ด้วยความอนุเคราะห์และความ กรุณาให้ค าปรึกษาจากอาจารย์ 
ดร.นภาพร วงษ์วิ ชิต ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์       
ได้ช้ีแนะแนวทางในการด าเนินงานศึกษาวิทยานิพนธ์ตั้งแต่
เริ่มต้นจนเสร็จสมบูรณ์ตลอดจนให้ความรู้และประสบการณ์ที่ดี
ข้าพเจ้ารู้สึกซาบซึ้งในความอนุเคราะห์ของท่าน และขอขอบคุณ
พระคุณเป็นอย่างสูง 
          ขอขอบพระคุณคณะกรรมการการศึกษาวิทยานิพนธ์
รวมถึงคณาจารย์ทุกท่านที่กรุณา ถ่ายทอดความรู้ให้การอบรม 
ดูแล และเจ้าหน้าที่คณะเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์         
ซึ่งให้ก าลังใจและช่วยเหลือโดยตลอด 

ขอขอบคุณ พี่ๆ เพื่อนๆ น้องๆ นักศึกษาที่ร่วมศึกษา
ในหลักสูตรปริญญาบริหารธุรกิจ มหาบัณฑิตที่ให้ค าแนะน าให้
ก าลังใจและให้ความร่วมมือตลอดมาประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการ      
วางงานการศึกษาวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ขอมอบให้แก่ทุกคนที่ให้
ความรัก และความห่วงใยเสมอมา 

ข้าพเจ้าขอกราบขอบพระคุณผู้ให้ข้อมูลทุกท่านที่ได้
กรุณาเสียสละเวลาในการตอบค าถามเพื่อเป็นประโยชน์ใน
งานวิจัยครั้งนี ้

สุดท้ายผลอันเป็นประโยชน์ความดีความงามทั้งปวงที่
เกิดขึ้นจากการศึกษาวิทยานิพนธ์ นี้ข้าพเจ้าขอมอบให้บิดา 
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มารดา ซึ่งเป็นที่รักและเคารพยิ่ง ตลอดจนผู้มีพระคุณทุกท่าน 
และหากมี ข้อบกพร่องของวิทยานิพนธ์นี้ข้าพเจ้าขอน้อมรับไว้
แต่เพียงผู้เดียว ด้วยความขอบคุณยิ่ง 
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บทคัดย่อ 
 อัตลักษณ์ผ้าชาวญ้อ เกิดจากภูมิปัญญาพื้นบ้าน ที่สืบทอดกันมาจากบรรพบุรุษ มีความส าคัญต่อการด าเนินชีวิต 
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 4 ประการ คือ 1)เพื่อรวบรวมและศึกษาความเป็นมาของอัตลักษณ์ลายผ้าชาวญ้อจังหวัด
สกลนคร 2)เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา ของอัตลักษณ์ผ้าชาวญ้อจังหวัดสกลนคร 3) เพื่อศึกษาแนวทางการอนุรักษ์อัต
ลักษณ์ผ้าชาวญ้อจังหวัดสกลนคร 4)เพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชนต้นแบบจากอัตลักษณ์ผ้าชาวญ้อเชิงพาณิชย์ จังหวัด
สกลนคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 1)กลุ่มทอผ้าลายมุกบ้านทับสอ 2)กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านหนองแข้  3)กลุ่มทอผ้า
พื้นเมืองบ้านโพนแคกลาง 4)กลุ่มทอผ้าสี่เขาลายดอกแก้วบ้านนาอ่าง 5)กลุ่มสตรีทอผ้าย้อมครามบ้านบะหว้า  รวมผู้ให้ข้อมูล 
จ านวน 189 คน  ด าเนินการวิจัยเดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนมีนาคม 2562 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ  แบบส ารวจ แบบ
สัมภาษณ์ แบบสนทนากลุ่ม การประชุมเชิงปฏิบัติการ การสังเกต และกล้องบันทึกภาพ ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล
โดยใช้เทคนิคการตรวจสอบแบบสามเส้าและน าเสนอผลการวิจัยแบบพรรณนาวิเคราะห์ 
 ผลการวิจัยพบว่า ประวัติความเป็นมาของอัตลักษณ์ผ้าชาวญ้อจังหวัดสกลนคร มีการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ แล้ว
พัฒนามาเป็นผ้าอัตลักษณ์ของกลุ่ม เช่น ผ้าทอลายมุก ผ้าไหมมัดหมี่ ผ้าฝ้ายมัดหมี่ ผ้าสี่เขาลายดอกแก้ว ผ้าฝ้ายมัดหมี่ย้อม
คราม การประดิษฐ์ลวดลายตามต้นแบบของผ้าแส่วที่ได้รับการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ มาประดิษฐ์ลวดลายเพิ่มจากลาย
ดั้งเดิม ลายที่ปรากฏบนผืนผ้าส่วนใหญ่ได้รับอิทธิพลจากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่น เช่น ลวดลาย
เลียนแบบรูปสัตว์ ต้นไม้ พานบายศรี ผ้ามัดหมี่ใช้เทคนิคการมัดย้อม ผ้าลายมุกใช้เทคนิคการยกมุก ผ้าสี่เขาลายดอกแก้วใช้
เทคนิคการท าลวดลายไว้ในลายของฟืม ปัจจุบันการทอผ้าพื้นเมืองขาดความนิยมจากคนรุ่นใหม่ เนื่องจากขั้นตอน 
กระบวนการผลิตมีความซับซ้อน แนวทางการอนุรักษ์ พบว่า น าผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นเมืองมาประยุกต์พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ใน
รูปแบบเครื่องแต่งกาย เครื่องใช้สอย และน าไปส่งเสริมการขายทางโอทอป จะท ารายได้กับชุมชน การออกแบบผลิตภัณฑ์
ชุมชนต้นแบบ พบว่า ผ้าทอลายมุกบ้านทับสอ หมวก  ผ้าไหมมัดหมี่บ้านหนองแข้ ชุดผ้าไหมลายรวงผึ้ง  ผ้าพื้นเมืองบ้านโพน
แคกลาง ที่วางของและตั้งประดับโชว์จากผ้ามัดหมี่ย้อมสี  ผ้าสี่เขาลายดอกแก้วบ้านนาอ่าง แจกันหุ้มผ้าสี่เขาลายดอกแก้ว ผ้า
ย้อมครามบ้านบะหว้า โคมไฟจากผ้าย้อมครามลายต้นสน 
 
ค าส าคญั : อัตลักษณ์ผ้าชาวญ้อ : The identity of Nyaw fablic, การอนุรักษ์ : Conservation,  
              ผลิตภณัฑ์ชุมชน : Local products 
 
Abstract 
 The identity of Yaw’s clothes caused by folk wisdom inherited from the ancestors which is 
important to live. This research objectives are 4: 1) To gather and study the history of cloth identity in Sakon 
Nakhon province. 2) To study the current state of the problem of cloth identity in Sakon Nakhon province. 
3) To study the ways of preserving the cloth identity of Sakon Nakhon province. 4) To design a prototype 
community product from the commercial fabric identity in Sakon Nakon province. The sample used in this 
study are 1) Mook design weaving group in Tub Sor village 2) Women’s Silk Weaving Group in Nong Kae 
village 3) Local design Weaving Group in Phone Kae Klang village 4) Si Khao Dok Kaew design Weaving Group 
in Na Ang village 5) Women’s indigo dyed Weaving group in Ba Wa village. Data were collected from 189 
people from October 2017 to March 2016. The research instruments were questionnaire, observation, 
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workshop and camera. Verification of data reliability using triangular validation techniques and presentation 
of descriptive research results. 
 The result found that History of cloth identity of Yaw in Sakon Nakhon province inherited from 
the ancestors. Then, there were developed into the identity of the group, such as Mook design clothes, 
Mudmee silk clothes, Mudmee Cotton clothes, Si Khao Dok Kaew design clothes, Mudmee Cotton Dyed 
Indigo clothes. The invention of the patterned fabric of the sheath was inherited from the ancestors and 
adapted from the original pattern. Most of the patterns appearing on the fabric are influenced by the nature 
and environment of the local way of life, such as the mimicry of the animal, tree, Bi Sri (made from banana 
leaf), Mudmee clothes used tight and dye technique, Mook design clothes used Up Mook technique, Si 
Khao Dok Kaew design used the pattern form the loom. Nowadays, native weaving is lacking in popularity 
among new generations because of the steps and the production process is complex. The conservation 
approach found that the use of native textiles to develop into products in the costume, utensils and to 
promote the OTOP will make money with the community. The design of the prototype community products 
found that Mook design weaving group in Tub Sor village, hat and Mudmee clothes fprm Nong Kae village, 
Beehive design silk dress, local silk form Ban Phon Kae Klang, stands and sets showcases of dyed mud, Si 
Khao Dok Kaew design clothes from Na Ang village, Si Khao Dok Kaew design vase, indigo dyed from Ba Wa 
village, pine tree design indigo dyed lamps. 
 
Keywords: The identity of Yaw fabric, Conservation, Local products   
 
ความสาคัญและที่มาของปัญหา 
วิถีชีวิตของชาวอีสาน มีความเป็นอยู่แบบเรียบง่าย กินอยู่
แบบพอเพียง ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอา ชีพ
เกษตรกรรม การทานาคืออาชีพหลัก ดังมีคากล่าวที่
สะท้อนให้เห็นความเป็นอยู่ของชาวอีสานอยู่บทหนึ่งว่า 
“เมื่อเสร็จจากนา ผู้หญิงทอผ้า ผู้ชายจักสาน” จากคา
กล่าวนี้ทาให้เข้าใจว่าการทอผ้าเป็นหัตถกรรมโดยเฉพาะ
ของผู้หญิงอีสาน เป็นศิลปวัฒนธรรมอันล้าค่า ที่ผู้หญิง
อีสานทุกคนควรสืบทอดภูมิปัญญาจากบรรพบุรุษนามาใช้
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในวิถีชีวิตเพราะการทอผ้าในอดีตจะ
มุ่งเน้นเพื่อเป็นเครื่องนุ่งห่ม หรือเป็นผ้าที่ใช้ในวิถีชีวิต ยัง
ไม่มุ่ ง ไปทางธุ รกิจ  ทาเฉพาะใช้ในครอบครั วและ
แลกเปลี่ยนสิ่งของเครื่องใช้ที่จาเป็นในครัวเรือนเท่านั้น ซึ่ง
จะเห็นได้ว่าผ้าฝ้ายอีสานมีความผูกพันกับวิถีชีวิตของชาว
อีสานในอดีตจากเกิดจนตาย จนเป็นที่รู้โดยทั่วไปว่า ผ้า
ฝ้ายคือผ้าอัตลักษณ์ของชาวอีสานที่มีประวัติความเป็นมา
อันยาวนาน ความเป็นอัตลักษณ์ของผ้าฝ้ายอีสาน มีความ
แตกต่างกันตามกลุ่มชาติพันธุ์ เช่น ผ้าฝ้ายมัดหมี่ นิยมทอ
กันมากในกลุ่มชาติพันธุ์ไทย-ลาว ผ้าขิด ผ้าจก นิยมทอกัน
ในกลุ่มผู้ไทย และกลุ่มชาติพันธุ์ไทย-เขมรนิยมทอผ้ายก 
ผ้าโฮล ผ้าอัมปรม ซึ่งเป็นผ้าที่มีการทอ ยกดอกและมัดหมี่
ทั้งเส้นยืนและเส้นพุ่งมีแห่งเดียวในประเทศไทย เป็นผ้า 
อัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธ์เขมรเป็นต้น ซึ่งผ้าแต่ละชนิด

ที่กล่าวมานี้มีขั้นตอนการผลิตที่แตกต่างกันและการใช้
ประโยชน์ก็ขึ้นอยู่กับชนิดของผ้า (ธนาคารแห่งประเทศ
ไทย. 2547 : 229-230)(3) ซึ่งได้พัฒนากระบวนการผลิต
อย่างต่อเนื่องจนปัจจุบันมุ่งเน้นกระบวนการผลิตให้เป็น
ผ้าอัตลักษณ์ของแต่ละกลุ่มตน จังหวัดสกลนคร เป็น
จังหวัดที่เก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน ดังปรากฏช่ือ
เมืองที่ได้เปลี่ยนแปลงมาถึง 3 ช่ือ คือ เมืองหนองหาร
หลวง เมืองสกลทวาปี และเมืองสกลนคร ในยุคปัจจุบัน 
ความเจริญรุ่งเรืองของสกลนคร เมื่อพิจารณาจากหลักฐาน
โบราณคดีและประวัติศาสตร์ กล่าวได้ว่าเป็นเมืองที่มีผู้คน
หลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์หลั่งไหลเข้ามาอาศัยตั้งหลัก
แหล่งถิ่นฐานทามาหากินมิได้ขาดสาย โดยนับตั้งแต่ยุค
วัฒนธรรมบ้านเชียง สมัยลพบุรี  สมัยล้านช้าง สมัย
รัตนโกสินทร์ (สุรัตน์ วรางค์รัตน์, 2541:1)(4) มีกลุ่มชาติ
พันธุ์ จานวน 6 กลุ่มชาติพันธุ์คือ กลุ่มภูไทหรือผู้ไท กลุ่ม
ไทโส้หรือกะโซ่ กลุ่มไทย้อหรือญ้อ กลุ่มไทโย้ย กลุ่มไท
กะเลิง กลุ่มไทลาว กลุ่มชาติพันธุ์เหล่านี้อาศัยตามอาเภ
อต่าง ๆ 18 อาเภอ ได้แก่ อาเภอเมืองสกลนคร อาเภอกุ
ดบาก อาเภอกุสุมาลย์ อาเภอคาตากล้า อาเภอเจรญิศลิป์ 
อาเภอเต่างอย อาเภอนิคมน้าอูน อาเภอบ้านม่วง
อาเภอพรรณานิคม อาเภอพังโคน อาเภอวานรนิวาส 
อาเภอวาริชภูมิ อาเภอโคกศรีสุพรรณ อาเภอสว่างแดนดนิ 
อาเภอส่องดาว อาเภออากาศอานวย อาเภอภูพาน อาเภอ
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
โพนนาแก้ว ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพหลักคือการ
ทานา อาชีพเสริมคือการทอผ้า ทั้งผ้าฝ้ายและผ้าไหม 
ประกอบกับจังหวัดสกลนครได้สนองนโยบายรัฐบาลตาม
โครงการหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เพื่อมุ่งเน้นการแก้ไข
ปัญหาเศรษฐกิจรากหญ้าในระดับตาบล หมู่บ้าน โดยให้
แต่ละชุมชนนาภูมิปัญญา วัฒนธรรม ประเพณี การ
ประยุกต์ เทคโนโลยีในท้องถิ่นมาพัฒนาสร้างสรรค์
ผลิตภัณฑ์ให้มีความโดดเด่น สร้างเอกลักษณ์สินค้าของแต่
ละชุมชน สร้างความแตกต่างและมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ 
ให้เป็นที่ต้องการและยอมรับของตลาด เพื่อสร้างรายได้
ให้กับชุมชนอันนาไปสู่ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
ชาวญ้อ เป็นกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งที่อาศัยอยู่ ในจังหวัด
สกลนคร บริเวณอาเภอเมือง อาเภอโคกศรีสุพรรณ 
อาเภอโพนนาแก้ว อาเภอเต่างอย อาเภออากาศอานวย 
ชุมชนมีการทอผ้ามาช้านานตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ มีการ
ก่อตั้งกลุ่มทอผ้าขึ้นเป็นจานวนมาก ปัญหาที่เกิดขึ้นคือ ผ้า
ไม่ได้รับความนิยมจากคนสมัยใหม่ ทาให้ผ้าอาจจะถูก
ละเลยไม่ได้รับการสืบทอดไปสู่ลูกหลานซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ 
ถ้าผ้าเหล่านี้นามาประยุกต์พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ในระบบ
การขายโดยการออกแบบผลิตภัณฑ์ในรูปแบบเครื่องแต่ง
กาย เครื่องใช้สอยและนาไปส่งเสริมการขายทาง OTOP 
จะทารายได้กับชุมชน เนื่องจากชุมชนมีทุนทางวัฒนธรรม
เรื่องราวเดิม มีประวัติศาสตร์ที่มาของตัวผ้าพื้นบ้าน มี
ความเช่ือ ลวดลายที่ปรากฏบนผืนผ้าเป็นเอกลักษณ์ สิ่ง
เหล่านี้เป็นเรื่องราวที่จะบอกกล่าวที่มาของผ้า นาไปสู่
ความคิดสร้างสรรค์ในการที่จะใช้ความคิดของคนรุ่นใหม่
ในการออกแบบ ที่จะคานึงถึงลักษณะของเทคนิคภูมิ
ปัญญาแล้วก็ถ่ายทอดเรื่องราว ผ้าทอที่เป็นผลงานเชิง
สร้างสรรค์ มีนวัตกรรม และตอบสนองต่อรสนิยมของชีวิต
ผู้บริโภคร่วมสมัย เป็นการสร้างงานให้กับชุมชนและยัง
เป็นการอนุรักษ์ลวดลายผ้าชาวญ้อให้คงอยู่กับชาวญ้อต
ลอดกาล เพื่อค้นหาอัตลักษณ์ผ้าชาวญ้อ การอนุรักษ์และ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชนเชิงพาณิชย์ เพื่อเพ่ิมมูลค่าให้กับ
ผลิตภัณฑ์ ให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งและความมั่นคงของ
เศรษฐกิจชุมชมต่อไป 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.เพื่อรวบรวมและศึกษาความเป็นมาของอัตลักษณ์
ลายผ้าชาวญ้อจังหวัดสกลนคร 

2. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา ของอัตลักษณ์ผ้า
ชาวญ้อจังหวัดสกลนคร 

3. เพื่อศึกษาแนวทางการอนุรักษ์อัตลักษณ์ผ้าชาวญ้
อจังหวัดสกลนคร 

4. เพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชนต้นแบบจากอัต
ลักษณ์ผ้าชาวญ้อ เชิงพาณิชย์ จังหวัดสกลนคร 
2.วิธีวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง อัตลักษณ์ผ้าชาวญ้อ : การ
อนุรักษ์และออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชนเชิงพาณิชย์จังหวัด
สกลนคร ใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ(Qualitative Research) 
โดยมุ่ งศึกษาวิ เคราะห์ข้อมูลจากเอกสารและข้อมูล
ภาคสนามเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย คือ 
ในความมุ่งหมายข้อที่ 1 เพื่อรวบรวมและศึกษาความ
เป็นมาของอัตลักษณ์ลายผ้าชาวญ้อจังหวัดสกลนคร ผู้วิจัย
จะศึกษาด้วยการสารวจเพื่อรวบรวมลายผ้า ประวัติความ
เป็นมาของอัตลักษณ์ลายผ้า ในความมุ่งหมายข้อที่ 2 เพื่อ
ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา ของอัตลักษณ์ผ้าชาวญ้อจังห
วัดสกลนคร ผู้วิจัยศึกษาด้วยการสัมภาษณ์กลุ่มผู้รู้ กลุ่มผู้
ปฏิบัติ กลุ่มผู้ให้ข้อมูลทั่วไป การสนทนากลุ่ม ในความมุ่ง
หมายข้อที่ 3 เพื่อศึกษาแนวทางการอนุรักษ์อัตลักษณ์ผ้า
ชาวญ้อจังหวัด สกลนคร ผู้วิจัยใช้การสนทนากลุ่ม และใน
ความมุ่งหมายข้อที่  4 เพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชน
ต้นแบบจากอัตลักษณ์ผ้าชาวญ้อเชิงพาณิชย์ จังหวัด
สกลนคร ผู้วิจัยใช้การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) 
และแบบสังเกต 
3.ระยะเวลาการวิจัย 
 ใช้เวลาในการวิจัย 18 เดือน หลังจากทา
สัญญารับทุนเดือนตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 9 พฤษภาคม 
2562 เป็นระยะเวลาในการเก็บข้อมูลภาคสนามตาม
วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 ถึงข้อที่ 4 การรวบรวมและศึกษา
ความเป็นมาของอัตลักษณ์ลายผ้าจนถึงการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนต้นแบบจากอัตลักษณ์ผ้าชาวญ้อเชิง
พาณิชย์ จังหวัดสกลนคร และเขียนรายงานการวิจัยจนสา
เร็จเป็นรูปเล่ม 
4.พ้ืนที่วิจัย 
 ผู้วิจัยได้ เลือกพื้นที่ ในการวิจัยกลุ่มทอผ้า
พื้นเมือง ที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ชาวญ้อจังหวัดสกลนคร จาน
วน 5 อาเภออาเภอละ 1 กลุ่ม ได้แก่ 1)กลุ่มทอผ้าลายมุก
บ้านทับสอ หมู่ที่ 2 ตาบลง้ิวด่อน อาเภอเมือง จังหวัด
สกลนคร 2)กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านหนองแข้ หมู่ที่ 5 
ตาบลตองโขบ อาเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร 3)
กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านโพนแคกลาง หมู่ที่ 11 ตาบลนาตง
วัฒนา อาเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร 4)กลุ่มทอผ้าสี่
เขาลายดอกแก้วบ้านนาอ่าง หมู่ที่ 1 ตาบลนาตาล อาเภอ
เต่างอย จังหวัดสกลนคร และ 5) กลุ่มสตรีทอผ้าย้อม
ครามบ้านบะหว้า หมู่ที่ 9 ตาบลบะหว้า อาเภออากาศอา
นวย จังหวัดสกลนคร เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีเช้ือสายกลุ่ม
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ชาติพันธุ์ญ้อ ที่ยังคงรักษาขนบธรรมเนียมวัฒนธรรม 
ประเพณี คติ ความเชื่อ ทั้งยังมีผลิตภัณฑ์ผ้าทอที่มีช่ือเสยีง 
มีคุณภาพดี 
5.ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 5.1 ประชากร ได้แก่ 
 5.1.1 กลุ่มผู้ปฏิบัติ (สมาชิกกลุ่มชาวบ้านผู้ทอ
ผ้า กลุ่มชาติพันธุ์ชาวญ้อ อาเภอเมือง อาเภอโคกศรี
สุพรรณ อาเภอโพนนาแก้ว อาเภอเต่างอย อาเภออากาศ
อานวย จังหวัดสกลนคร) 
 5.1.2 กลุ่มผู้รู้ (หัวหน้ากลุ่มทอผ้า ภูมิปัญญา
ชาวบ้านเรื่องผ้าทอ) 
 5.1.3 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลทั่วไป (ผู้ซื้อหรือผู้ใช้ผ้า
ทอชาวญ้อ) 
 5.2 กลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยคัดเลือกดังนี้กาหนดจากกลุ่ม
ชาติพันธุ์ชาวญ้อจังหวัดสกลนคร มีวิถีชีวิต วัฒนธรรม 
ประเพณี ความเช่ือ มีการทอผ้าพื้นเมืองและจัดตั้งเป็น
กลุ่ม จานวน 5 อาเภอ อาเภอละ 1 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่ม
ทอผ้าลายมุกบ้านทับสอ หมู่ที่ 2 ตาบลง้ิวด่อน อาเภ
อเมือง จังหวัดสกลนคร 2) กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านหนอง
แข้ หมู่ที่ 5 ตาบลตองโขบ อาเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัด
สกลนคร 3) กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านโพนแคกลาง หมู่ที่ 
11 ตาบลนาตงวัฒนา อาเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร 
4)กลุ่มทอผ้าสี่เขาลายดอกแก้วบ้านนาอ่าง หมู่ที่ 1 ตาบล
นาตาล อาเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร และ 5) กลุ่มสตรี
ทอผ้าย้อมครามบ้านบะหว้า หมู่ที่ 9 ตาบลบะหว้า อาเภอ
อากาศอานวย จังหวัดสกลนคร 
 5.2.1 กลุ่มผู้ปฏิบัติ เพื่อศึกษาภูมิปัญญาการ
ทอผ้า การพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ธุรกิจชุมชน คือ 1)กลุ่มทอ
ผ้าลายมุกบ้านทับสอ หมู่ที่ 2 ตาบลง้ิวด่อน อาเภอเมือง 
จังหวัดสกลนคร 2)กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านหนองแข้ หมู่ที่ 
5 ตาบลตองโขบ อาเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร 
3)กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านโพนแคกลาง หมู่ที่ 11 ตาบลนา
ตงวัฒนา อาเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร 4)กลุ่มทอ
ผ้าสี่เขาลายดอกแก้วบ้านนาอ่าง หมู่ที่ 1 ตาบลนาตาล 
อาเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร และ 5) กลุ่มสตรีทอผ้า
ย้อมครามบ้านบะหว้า หมู่ที่  9 ตาบลบะหว้า อาเภอ
อากาศอานวย จังหวัดสกลนคร 
 5.2.2 กลุ่มผู้รู้ เพื่อศึกษาลายผ้า ประวัติความ
เป็นมาของอัตลักษณ์ผ้า การก่อตั้งกลุ่มทอผ้า สภาพ
ปัญหาของกลุ่ม สภาพการดาเนินงานของกลุ่ม ความ
ต้องการของสมาชิกกลุ่มทอผ้า รูปแบบในการพัฒนาการ
ดาเนินงานของกลุ่ม ภูมิปัญญาการทอผ้าไทญ้อ การ
พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ธุรกิจชุมชน 

 5.2.3 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลทั่วไป เพื่อศึกษารูปแบบ 
ลวดลาย สีสัน 
วิธีการดาเนินการวิจัย และสถานที่ทาการทอลอง เก็บข้อมูล 
1.ขั้นการรวบรวมลายผ้า 
 1.1 แบบสารวจ ใช้สารวจลายผ้า ช่ือลายผ้า 
ประวัติความเป็นมาของลายผ้า 
1.2 ขั้นศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา ของอัตลักษณ์ผ้า
ชาวญ้อจังหวัดสกลนคร 
 1.2.1 แบบสนทนากลุ่ม ประกอบด้วยประธาน
กลุ่ม สมาชิกกลุ่ม เพื่อศึกษากระบวนการทอผ้าและความ
ต้องการในการดาเนินงานของกลุ่ม ปัญหา อุปสรรคต่าง ๆ 
ที่ เกิดจากกระบวนการทอ เพื่อทราบความต้องการ
ผลิตภัณฑ์ ราคาที่เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ รูปแบบที่
สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค และการมีส่วน
ร่วมของผู้เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสร้างอาชีพในชุมชน 
1.3 ขั้นศึกษาแนวทางการอนุรักษ์ อัตลักษณ์ผ้าชาวญ้
อจังหวัดสกลนคร 
 1.3.1 แบบสัมภาษณ์ ใช้แบบสัมภาษณ์ ชุดที่ 
1 กับกลุ่มผู้รู้ ชุดที่ 2 กับกลุ่มผู้ปฏิบัติ เพื่อให้ทราบข้อมูล
ด้านภูมิปัญญาการทอผ้าไทญ้อ ด้านการพัฒนาเป็น
ผลิตภัณฑ์ธุรกิจชุมชน ชุดที่ 3 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลทั่วไป เพื่อให้
ทราบข้อมูลด้านรูปแบบ ลวดลาย สีสัน และความต้องการ
ผลิตภัณฑ์จากผ้าชาวญ้อ จากผู้บริโภคทั่วไป 
1.4 ขั้นการออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชนต้นแบบจากอัต
ลักษณ์ผ้าชาวญ้อเชิงพาณิชย์ จังหวัดสกลนคร 
 1.4.1 การออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชนต้นแบบ
จากอัตลักษณ์ผ้าเชิงพาณิชย์ จังหวัดสกลนคร จานวน 5 
กลุ่ม กลุ่มละ 1 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ 1)กลุ่มทอผ้าลายมุกบ้าน
ทับสอ เป็นผลิตภัณฑ์ หมวก 2)กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้าน
หนองแข้ เป็นผลิตภัณฑ์ ชุดผ้าไหมลายรวงผึ้ง 3)กลุ่มทอ
ผ้าพื้นเมืองบ้านโพนแคกลาง เป็นผลิตภัณฑ์ ที่วางของและ
ตั้งประดับโชว์จากผ้ามัดหมี่ย้อมสี 4)กลุ่มทอผ้าสี่เขาลาย
ดอกแก้วบ้านนาอ่าง เป็นผลิตภัณฑ์ แจกันหุ้มผ้าสี่เขาลาย
ดอกแก้ว ผ้าสี่ตะกอ 5)กลุ่มสตรีทอผ้าย้อมครามบ้านบะ
หว้าเป็นผลิตภัณฑ์ โคมไฟ จากผ้าย้อมครามลายต้นสน 
 1.4.1.1 กาหนดแนวคิดในการออกแบบ 
เพื่อให้ได้รูปแบบท่ีเป็นเอกลักษณ์ของกลุ่ม 
 1.4.1.2 ออกแบบผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับ
สภาพการดาเนินงานของกลุ่มผู้ผลิต วิถีชีวิต รสนิยมของ
กลุ่มผู้บริโภค ด้วยกระบวนการดังนี้ 
1)ออกแบบร่าง 5 แบบ ได้แก่  
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1)หมวก 2)ชุดผ้าไหมลายรวงผึ้ง 3)ที่วางของและตั้ ง
ประดับโชว์จากผ้ามัดหมี่ย้อมสี 4)แจกันหุ้มผ้าสี่เขาลาย
ดอกแก้วผ้าสี่ตะกอ 5) โคมไฟจากผ้าย้อมครามลายต้นสน 
2)นาไปทดสอบกลุ่มผู้บริโภค 20 คน และกลุ่มชุมชนใน
พื้นที่ที่เป็นกลุ่มวัยทางาน 20 คนเพื่อคัดเลือกรูปแบบ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนจากผ้าชาวญ้อ จังหวัดสกลนคร ความ
ต้องการของผู้บริโภคสินค้า หมวกจากผ้าทอลายมุก 
เครื่องนุ่งห่มสตรี ที่วางของ แจกัน โคมไฟ จ านวน 5 
ผลิตภัณฑ์ 3)ออกแบบ 4)เขียนแบบรายละเอียด 5 แบบ 
5)ผลิต ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 5 แบบ (หมวก ชุดผ้าไหม ที่วาง
ของ แจกัน โคมไฟ) 
6)ทดสอบความพึงพอใจด้วยผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ด้วย
ผลงานสาเร็จใน 3 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้รู้ กลุ่มผู้ปฏิบัติ และ
กลุ่มผู้บริโภคทั่วไป 
 1.4.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ กับผู้ที่สนใจ
ผลิตภัณฑ์ ชุมชนต้นแบบ จานวน 25 คน เพื่ อร่ วม
ปฏิบัติการ (Work Shop) เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ในการ
ออกแบบและการตัดเย็บ 1.4.3 แบบสังเกต ใช้สังเกตแบบ
มีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม เพื่อใช้สังเกตสภาพทั่วไปของ
บรรยากาศและพฤติกรรมของผู้ร่วมออกแบบและการตัด
เย็บ 
2.การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยให้สอดคล้องกับความมุ่งหมายของการวิจัย โดย
มีการเก็บข้อมูลดังนี ้
 2.1 การเก็บข้อมูลภาคเอกสาร เป็นข้อมูลที่ได้จาก
เอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง โดยการรวบรวม วิเคราะห์ จัด
กลุ่มของเอกสาร เพื่อนามาใช้เป็นแนวทางในการศึกษา
ด้วยการค้นคว้าเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของกลุ่มทอ
ผ้า ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดสกลนคร ลักษณะภูมิ
ประเทศของพื้นที่วิจัยที่กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองกลุ่มชาติพันธุ์
ญ้อ จังหวัดสกลนคร ลวดลายผ้าพื้นเมือง การกาหนด
แนวคิด และอื่น ๆ เพื่อนาข้อมูลมาเปรียบเทียบวิเคราะห์
ความเป็นไปได้ในการออกแบบที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบัน 
 2.2 การเก็บข้อมูลภาคสนาม เป็นข้อมูลที่ เก็บ
รวบรวมจากพ้ืนท่ีที่ทาการศึกษาวิจัยตามกระบวนการดังนี้ 
 2.2.1 สารวจรวบรวมลายผ้าในพื้นที่ วิ จัย 
ได้แก่ บ้านทับสอ บ้านหนองแข้ บ้านโพนแคกลาง บ้านนา
อ่าง และบ้านบะหว้า ด้วยการถ่ายภาพลายผ้าจากบ้าน
สมาชิกกลุ่มทอผ้าและสถานท่ีตั้งกลุ่ม 

 2.2.2 จดบันทึกรายละเอียดของลายผ้า ช่ือ
ลายผ้า ประวัติความเป็นมาของลายผ้า แนวคิดในการ
ประดิษฐ์ลายผ้า เทคนิคการมัดย้อม 
 2.2.3 สนทนากลุ่ม เพื่อศึกษากระบวนการทอ
ผ้าและความต้องการในการดาเนินงานของกลุ่ม ปัญหา 
อุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดจากกระบวนการทอ เพื่อทราบความ
ต้องการผลิตภัณฑ์ ราคาที่เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ 
รูปแบบที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค และ
การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสร้างอาชีพใน
ชุมชน 
 2.2.4 สัมภาษณ์ ผู้รู้ ผู้ปฏิบัติ ผู้ให้ข้อมูลทั่วไป 
เพื่อให้ทราบข้อมูลด้านภูมิปัญญาการทอผ้าชาวญ้อ ด้าน
การพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ธุรกิจ ชุมชน ด้านรูปแบบ 
ลวดลาย สีสัน และความต้องการผลิตภัณฑ์จากผ้าชาวญ้อ
ของผู้บริโภคทั่วไป 2.2.5 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชนต้นแบบ พร้อมตัดเย็ด จานวน 5 
แบบ ประกอบด้วย 1)หมวก 2)ชุดผ้าไหม 3)ที่วางของ 4)
แจกัน 5) โคมไฟ 
 2.2.6 สังเกต สภาพทั่วไปของบรรยากาศและ
พฤติกรรมของผู้ร่วมออกแบบและการตัดเย็บ 
3.การจัดกระทาข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล 
 3.1 การจัดกระทาข้อมูล ผู้วิจัยได้นาข้อมูลที่ได้ทั้งที่
เป็นเอกสาร ลายผ้า รูปแบบมาทาการตรวจสอบและจัด
กลุ่มข้อมูล ดังนี้ 
 3.1.1 นาข้อมูลที่ได้ที่เป็นเอกสาร ลวดลายผ้า 
มาจัดหมวดหมู่ 6 
 3.1.2 นาข้อมูลที่ได้จากการสารวจภาคสนาม
ทั้งจากการสารวจ การสนทนากลุ่ม การสัมภาษณ์ การ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ การสังเกต มาเรียบเรียงให้ได้
ข้อความที่สมบูรณ์ 
 3.1.3 นาข้อมูลที่ได้จากการสารวจภาคสนาม
ทุกรูปแบบมาตรวจสอบความถูกต้อง ด้วยการตรวจสอบ
แบบสามเส้าด้านข้อมูล โดยการตรวจสอบแหล่งข้อมูล คือ 
แหล่งเวลา (เพื่อตรวจสอบข้อมูลจากเวลาที่ต่างกันว่าจะ
ได้คาตอบเหมือนกันหรือไม่) แหล่งบุคคล (เพื่อตรวจสอบ
ข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลที่ต่างกันว่าข้อมูลจะเหมือนเดิม
หรือไม่) แหล่งสถานที่ (เพื่อตรวจสอบข้อมูลจากสถานท่ีที่
ต่างกันว่าข้อมูลจะเหมือนกันหรือไม่) เพื่อหาความเช่ือถือ
และความถูกต้องของข้อมูล 
 3.1.4 การตรวจสอบสามเส้า เป็นการพิสูจน์
ความถูกต้องของข้อมูลจากด้านต่าง ๆ เช่น ด้านข้อมูล 
(แหล่งเวลา แหล่งบุคคล แหล่งสถานที่) ด้านผู้วิจัย ด้าน
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ทฤษฏี และด้านวิธีรวบรวมข้อมูล (สุภางค์ จันทวานิช. 
2551 : 129)(5) 
 3.2 การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยได้นาข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมจากเอกสาร
และข้อมูลภาคสนามมาวิเคราะห์ ดังนี้ 
 3.2.1 การวิเคราะห์แบบอุปนัย คือ การตีความ
และสร้างข้อสรุปจากข้อมูลที่เป็นนามธรรมและรูปธรรม 
เช่น ลวดลายผ้า รูปแบบ สีสัน กระบวนการผลิต เพื่อนา
ไปเป็นแนวคิดในการออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชนต้นแบบเชิง
พาณิชย์ ดังนี ้
 3.2.1.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเอกสาร เป็นการ
วิเคราะห์โดยใช้หลักการและเหตุผลจากทฤษฏีต่าง ๆ 
ร่วมกับลวดลายผ้า โดยวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ร่วมกับ
กรอบแนวคิด เพื่อให้เกิดความชัดเจนและครอบคลุมของ
เนื้อหา โดยแบ่งเป็น 2 ประเด็น คือ วิเคราะห์ลวดลายผ้า
และวัฒนธรรมชาวญ้อจังหวัดสกลนคร นามาเป็นแนวทาง
ในการออกแบบพัฒนาและผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชนต้นแบบ
จากผ้าชาวญ้อ จังหวัดสกลนคร เชิงพาณิชย์ 
 3.2.1.2 การวิเคราะห์ข้อมูลภาคสนาม เป็น
การวิ เคราะห์จากการสารวจ การสนทนากลุ่ม การ
สัมภาษณ์ การประชุมเชิงปฏิบัติการ การสังเกต ด้วยการ
เทียบเคียงกับทฤษฎีต่าง ๆ ดังนี้ 
1)วิเคราะห์ลวดลายผ้า 
2)วิเคราะห์กระบวนการผลิตผ้า 
3)วิเคราะห์รูปที่ได้จากการสนทนากลุ่ม การสัมภาษณ์ 
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การสังเกต 
4)วิเคราะห์รูปแบบเดิมเพื่อเป็นข้อมูลในการสร้างสรรค์
รูปแบบใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้บริโภคและคนในชุมชน 
5)วิเคราะห์รูปแบบท่ีได้จากการผสมผสานวัสดุอื่น 
6)วิเคราะห์ด้านการตลาดตามหลัก 4P และวิเคราะห์
ปัญหาทางด้านการตลาดจากสภาพแวดล้อมทางการ
แข่งขันเพื่อให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้น 
 3.2.2 การวิเคราะห์แบบจาแนกชนิดข้อมูล คือ 
การแยกข้อมูลออกเป็นประเภทตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
และลักษณะของข้อมูล และใช้ทฤษฎีทางวัฒนธรรม 
เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เป็นแนวทางในการวิเคราะห์ 
เพื่อให้เกิดผลสูงสุดในการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ชุมชน
ต้นแบบจากผ้าชาวญ้อ การสร้างมูลค่าเพิ่ม และการจา
หนา่ยต่อไป 
4.การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ในการนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลใช้การ
นาเสนอเชิงพรรณนา ตามระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ

เปรียบเทียบข้อมูลทางวิชาการ เช่น ทฤษฎีต่าง ๆ ทั้งที่
เป็นประวัติศาสตร์ ลวดลายผ้าพื้นเมือง การพัฒนา
ลวดลายผ้า รูปแบบผ้า สีสันผ้า คติความเช่ือ วัสดุ ของ
กลุ่มทอผ้าแต่ละกลุ่ม ด้านการจัดการ ด้านการตลาด นา
มาเปรียบเทียบเป็นลาดับให้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน 
เพื่อทาการออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชนต้นแบบจากผ้าที่
เป็นอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวญ้อจังหวัดสกลนคร
และสอดคล้องกับตลาดผู้บริ โภคในปัจจุบัน  ด้ วย
องค์ประกอบ ดังนี้ 
 4.1 ภาพถ่ายลวดลายผ้า 
 4.2 ผลิตภัณฑ์ชุมชนต้นแบบ จานวน 5 แบบ 
สรุปผลการวิจัย ตามวัตถุประสงค์การวิจัยได้ดังนี้ 
 1.เพื่อรวบรวมและศึกษาความเป็นมาของอัต
ลักษณ์ลายผ้าชาวญ้อจังหวัดสกลนคร 
ลายผ้าที่เป็นอัตลักษณ์ของกลุ่มทอผ้าลายมุกบ้านทับสอ 
จากการรวบรวมลายผ้าที่เป็นอัตลักษณ์ของกลุ่มทอผ้าลาย
มุก บ้านทับสอ หมู่ที่ 2 ตาบลง้ิวด่อน อาเภอเมืองสกลนคร 
จังหวัดสกลนคร พบว่า ลวดลายผ้าทอลายมุก มี 1 ลาย 
จะแตกต่างกันเฉพาะสี ลายตุ้มผสมขาเปียสีดายกขาว เป็น
ผ้าทอยกลายในตัว โดยใช้เส้นยืนพิเศษ 2 ชุด เพิ่มจากเส้น
ยืนปกติบนกี่ทอผ้า ลายมุกบนผ้าเกิดจากการใช้ตะกอยก 
ซึ่งด้ายยืนพิเศษชุดนี้ต่างกับขิดและจกตรงที่ใช้ด้ายพุ่ง
พิเศษ เส้นยืนพิเศษ 2 ชุดนั้นประกอบไปด้วย ชุดแรกใช้
เส้นด้ายยืนสีเดียวหรือหลายสี ทอเป็นลายขัดธรรมดา ชุด
ที่ 2 ใช้เส้นด้ายยืนท่ีเพิ่มพิเศษจากเส้นด้ายยืนธรรมดา มีสี
เดียวหรือหลายสี 
ลักษณะของลวดลาย : ลายเรขาคณิต 
 เทคนิคการทอ : ยกมุก การสร้างลายมุกสร้าง
จากเขาหูกพิเศษที่ร้อยด้ายเส้นยืนต่างสีจากด้ายเส้นยืนสี
พื้นที่ร้อยกับเขาหูกธรรมดา เมื่อทาการทอจะมีการยกเขา
หูกพิเศษ ทาให้เกิดลายนูนบนผืนผ้าในทางยืน ลายผ้าที่
เป็นอัตลักษณ์ของกลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านหนองแข้ กลุ่ม
ทอผ้าพื้นเมืองบ้านโพนแคกลาง กลุ่มสตรีทอผ้าย้อมคราม
บ้านบะหว้า จากการรวบรวมลายผ้าที่เป็นอัตลักษณ์ 
พบว่า เป็นผ้ามัดหมี่ ลวดลายไม่มีความแตกต่างกันมาก 
ลวดลายที่พบมี 3 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ 1) ลายหลักหรือลาย
ต้นแบบ 2) ลายเรขาคณิต 3) ลายประดิษฐ์ลายหลักหรือ
ลายต้นแบบ คือ กลุ่มลายพื้นฐานที่เกิดขึ้นด้วยกรรมวิธี
การทอโดยการมัดหมี่ขึ้นบางส่วน เพื่อให้เกิดลายขึ้นบน
ผืนผ้าเรียบ ๆ ลายในกลุ่มนี้จัดได้ว่าเป็นลายที่สร้างขึ้น
อย่างง่ายที่สุด และจัดเป็นลายพื้นฐานของผ้าทอมัดหมี่
ทั้งหมด คือ ลายจุด เรียกช่ือว่า ลายเม็ด ลายเส้นตรง 
เรียกช่ือลายว่า ลายหลัก และลายเส้นโค้ง ซึ่งต่อมาลาย
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เหล่านี้ได้กลายเป็นส่วนประกอบของลายประดิษฐ์ต่าง ๆ 
ที่เกิดขึ้นภายหลัง 
 ลายเรขาคณิต เป็นกลุ่มลายที่พัฒนาแบบมา
จากกลุ่มลายพื้นฐาน เมื่อช่างทอมีประสบการณ์ และ
ความชานาญในการทอมากขึ้น การมัดหมี่ขึ้นเพื่อทา
ลวดลายสามารถจัดรวมกลุ่มได้มากและกาหนดรูปทรงให้
เป็นรูปสามเหลี่ยมหรือรูปสี่ เหลี่ยมทรงต่าง ๆ เช่น 
สี่เหลี่ยมผืนผ้า สี่เหลี่ยมจัตุรัส และสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด 
ซึ่งสามารถทอได้ทั้งทึบและโปร่ง การขึ้นรูปสามเหลี่ยม
หรือสี่เหลี่ยมทาง่ายกว่าการขึ้นรูปวงกลมซึ่งยากแก่การทอ 
ดังนั้นความพยายามที่จะทาให้เกิดรูปวงกลม จึงเป็น
พื้นฐานทาให้เกิดลายที่มาจากเส้นโค้งอีกประเภทหนึ่ง 
กล่าวคือลายที่มีพื้นฐานเป็นรูปสามเหลี่ยมหรือเรียกกันใน
ลักษณะที่ เป็นแม่ลายว่า “ลายกาบ” ลายที่ทอเป็น
สี่เหลี่ยม เรียก “ลายหน่วย” ส่วนลวดลายที่จะพยายาม
ทาให้เป็นลายวงกลมนั้นทาให้เป็นลายโค้งเรียกว่า “ลาย
ขอ” ลายประดิษฐ์ เป็นลายที่เกิดขึ้นหลังสุดของลาย
พื้นฐานและลายเรขาคณิต เป็นการพัฒนาลายมัดหมี่
ออกมาเป็นรูปแบบจริง โดยที่ผู้ทอสามารถนาเอาลาย
ดังกล่าวข้างต้น มาผสมผสานให้เกิดรูปร่างตามที่ต้องการ 
ต้องอาศัยความชานาญเป็นอย่างมาก ลายที่ประกอบเป็น
รูปทรงเหล่านี้ สะท้อนให้เห็นถึงวิธีการดาเนินชีวิตใน
ความคิดและค่านิยมตลอดแรงบันดาลใจทางความเช่ือ
และยึดมั่นในศาสนา ดังนั้น ลายผ้ามัดหมี่สามารถบ่งบอก
เรื่องราวเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีและศาสนาในท้องถิ่น
ได้เป็นอย่างดี ลวดลายเหล่านี้ได้แก่ ลายนาค ลายช้าง 
ลายม้า ลายคน   
 ลายผ้ากลุ่มทอผ้าสี่เขาลายดอกแก้วบ้านนา
อ่าง ผ้าสี่เขาลายลูกแก้วสีเขียว แนวคิดในการประดิษฐ์
ลาย ได้แนวคิดจากลูกแก้วสีสันสวยงามซ้อนวงกลมเล็ก
วงกลมใหญ่ ผู้ทอต้องอาศัยความชานาญเพราะมีถึง 4 
ตะกอ และมีการผสมสีเพื่อให้เกิดมิติตามแต่เทคนิคของผู้
ทอ 
2. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา ของอัตลักษณ์ผ้าชาวญ้
อจังหวัดสกลนคร จากการสนทนากลุ่มทาให้ทราบสภาพ
ปัจจุบันและปัญหาของผ้าทอพื้นบ้านจากกลุ่มตัวเอย่างท้ัง 
5 กลุ่ม คือผ้าไม่ได้รับความนิยมจากคนสมัยใหม่ ทาให้ผ้า
อาจจะถูกละเลยไม่ได้รับการสืบทอดไปสู่ลูกหลานซึ่งเป็น
คนรุ่นใหม่  ถ้าผ้า เหล่านี้นามาประยุกต์พัฒนา เป็น
ผลิตภัณฑ์ในระบบการขายโดยการออกแบบผลิตภัณฑ์ใน
รูปแบบเครื่องแต่งกาย เครื่องใช้สอยและนาไปส่งเสริมการ
ขายทาง OTOP จะทารายได้กับชุมชน เนื่องจากชุมชนมี
ทุนทางวัฒนธรรมเรื่องราวเดิม มีประวัติศาสตร์ที่มาของ

ตัวผ้าพื้นบ้าน มีความเช่ือ ลวดลายที่ปรากฏบนผืนผ้าเป็น
เอกลักษณ์ สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องราวที่จะบอกกล่าวที่มาของ
ผ้า นาไปสู่ความคิดสร้างสรรค์ในการที่จะใช้ความคิดของ
คนรุ่นใหม่ในการออกแบบ ที่จะคานึงถึงลักษณะของ
เทคนิคภูมิปัญญาแล้วก็ถ่ายทอดเรื่องราว ผ้าทอที่เป็น
ผลงานเชิงสร้างสรรค์ มีนวัตกรรมและตอบสนองต่อ
รสนิยมของชีวิตผู้บริโภคร่วมสมัย เป็นการสร้างงานให้กับ
ชุมชนและยังเป็นการอนุรักษ์ลวดลายผ้าชาวญ้อให้คงอยู่
กับชาวญ้อตลอดกาล 
3. เพื่อศึกษาแนวทางการอนุรักษ์อัตลักษณ์ผ้าชาวญ้อ 
จังหวัดสกลนคร จากการสัมภาษณ์กลุ่มผู้รู้ กลุ่มผู้ปฏิบัติ 
กลุ่มผู้ให้ข้อมูลทั่วไป เพื่อให้ทราบข้อมูลด้านรูปแบบ 
ลวดลาย สีสัน และความต้องการผลิตภัณฑ์จากผ้าชาวญ้อ 
จากผู้บริโภคทั่วไป พบว่า 1)กลุ่มทอผ้าลายมุกบ้านทับสอ 
หมวก 2)กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านหนองแข้ ชุดผ้าไหม 3)
กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านโพนแคกลาง ที่วางของ 4)กลุ่มทอ
ผ้าสี่เขาลายดอกแก้วบ้านนาอ่าง แจกัน 5)กลุ่มสตรีทอผ้า
ย้อมครามบ้านบะหว้า โคมไฟ 
4. เพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชนต้นแบบจากอัตลักษณ์ผ้า
ชาวญ้อ เชิงพาณิชย์ จังหวัดสกลนคร การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ การออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชนต้นแบบจากอัต
ลักษณ์ผ้าเชิงพาณิชย์ จังหวัดสกลนคร จานวน 5 กลุ่ม 
กลุ่มละ 1 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ 1)กลุ่มทอผ้าลายมุกบ้านทับ
สอ เป็นผลิตภัณฑ์ หมวก 2)กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านหนอง
แข้ เป็นผลิตภัณฑ์ ชุดผ้าไหมลายรวงผึ้ง 3)กลุ่มทอผ้า
พื้นเมืองบ้านโพนแคกลาง เป็นผลิตภัณฑ ์ที่วางของและตัง้
ประดับโชว์จากผ้ามัดหมี่ย้อมสี 4)กลุ่มทอผ้าสี่เขาลายดอก
แก้วบ้านนาอ่าง เป็นผลิตภัณฑ์ แจกันหุ้มผ้าสี่เขาลายดอก
แก้ว ผ้าสี่ตะกอ 5)กลุ่มสตรีทอผ้าย้อมครามบ้านบะหว้า
เป็นผลิตภัณฑ์ โคมไฟ จากผ้าย้อมครามลายต้นสน 
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2541. 
[5] สุภางค์ จันทวานิช. วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ. พิมพ์ครั้ง
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มหาวิทยาลัย, 2551. 
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การสื่อสารทางการตลาดและภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจซื้อ 
ประกันชีวิตควบการลงทนุของบริษัทเอไอเอ จ ากัด 

Marketing Communication and Product Image Affecting the Decision Making 
on Buying Life Insurance with Investment of AIA Limited 
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1*มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ คณะเทคโนโลยีสังคม  ที่อยู่ 62/1 ถนนเกษตรสมบูรณ์ ตําบลกาฬสินธุ์  

อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ ์รหัสไปรษณีย์ 46000  
*trakulchai_32@hotmail.com : E-mail 

 
บทคัดย่อ  

การวิจัย เรื่องการสื่อสารทางการตลาด และภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตควบ 
การลงทุนของบริษัทเอไอเอ จํากัด ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความสัมพันธ์และผลกระทบของการสื่อสารทางการตลาด
กับการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตควบการลงทุนของสํานักงานเอไอเอ กาฬสินธุ์แห่งที่ 4 และ 2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์และ
ผลกระทบของภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์กับการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตควบการลงทุน ของสํานักงานเอไอเอ กาฬสินธุ์แห่งที่ 4 โดย
ประชากรกลุ่มตัวอย่างท่ีศึกษาในครั้งนี้คือผู้ซื้อประกันชีวิตควบการลงทุนของบริษัท เอไอเอ จํานวน 500 คน เครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถามสถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) การวิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบพหุคูณ (Multiple Correlation Analysis) และการวิเคราะห์การถดถอย
แบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)  

ผลการวิจัยพบว่าผู้ที่ซื้อประกันชีวิตควบการลงทุนของบริษัทเอไอเอจํากัดมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการสื่อสารทาง
การตลาดโดยรวมอยู่ในระดับมาก ภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์โดยรวมอยู่ในระดับมาก และการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตควบการลงทุน
โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุดและระดับมาก ด้านการสื่อสารทางการตลาดแต่ละด้านมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อประกันชีวิต
ควบการลงทุนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติในทิศทางเดียวกัน และพบว่าการสื่อสารการตลาดมีผลกระทบต่อการตัดสินใจซื้อประกันชีวิต 

ภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์แต่ละด้านมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตควบการลงทุนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ   
ในทิศทางเดียวกัน และพบว่าภาพลักษณ์มีผลกระทบต่อการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตควบการลงทุน  

 
ค ำหลัก: การสื่อสารทางการตลาด, ภาพลักษณผ์ลติภณัฑ์, การตัดสนิใจซื้อประกันชีวิต 
 
Abstract 

The study of marketing communication and product image affecting the decision making on 
buying life insurance with investment of AIA Limited had the purposes which were: 1) to study the 
relationship and impact marketing communication with the decision making on buying life insurance with 
investment of AIA Limited, and 2) to study the relationship and impact product image with the decision 
making on buying life insurance with investment of AIA Limited. The samples were 500 people. The research 
instrument used in gathering data was questionnaire. The statistics used in analyzing data were percentage, 
mean, standard deviation, Multiple Correlation Analysis, and Multiple Regression Analysis. 
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The results resealed that. The overall opinions of people who bought life insurance with 
investment of AIA Limited were in the high level. The product image was in the high level. The overall 
decision making on buying life insurance was in the high level. Each aspect of marketing communication had 
the significant relationship with the decision making on buying life insurance in the same direction. In addition, 
marketing communication has an impact on buying life insurance with investment. Finally, product image 
effects on buying life insurance with investment. 

 
Keywords: Marketing Communication, Product image, Buying Life Insurance  

 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
          ธุรกิจประกันภัยมีพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่องจากอดีต
ถึงปัจจุบัน โดยการประกันภัยเกิดขึ้นในประเทศไทยตั้งแต่สมัย
รัชกาลที่ 5 มีการเติบโตมากขึ้นจนภาครัฐต้องเข้ามาดูแล และ
ร่วมมือกับสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันชีวิต(คปภ.) ได้กําหนดนโยบายและ
ร่วมมือกับบริษัทประกันภัยในการจัดทําผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในทุกระดับช้ัน เช่น
กรมธรรม์รายย่อยกรมธรรม์แบบบํานาญ หรือกรมธรรม์   
ประกันชีวิตที่มีการลงทุน (Unit-Linked, Universal Life) ซึ่ง
เป็นกรมธรรม์ประกันชีวิตที่มีทั้งส่วนของการประกันและการ
ลงทุนร่วมกันเป็นการลดความเสี่ยงของความไม่แน่นอนในชีวิต 
จึงต้องมีการประชาสัมพันธ์ทําความเข้าใจเพิ่มมากขึ้นเพื่อ
กระตุ้นให้ประชาชนได้ตระหนักถึงประโยชน์และความจําเป็น 
ที่ จ ะ ขั บ เ ค ลื่ อ น ก า ร เ ติ บ โ ต ท า ง เ ศ ร ษฐ กิ จ ใ ห้ เ กิ ด ขึ้ น             
(ทัศนี  ดวงรัตน์. 2560:เว็บไซต์)  
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
1.เพื่อศึกษาการสื่อสารทางการตลาดประกันชีวิตควบการลงทุน 
2.เพื่อศึกษาภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตควบการลงทุน  
3.เพื่อศึกษาการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตควบการลงทุน  
4.เพื่อศึกษาความสัมพันธ์และผลกระทบของการสื่อสารทาง
การตลาดกับการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตควบการลงทุนและ  
5.เพื่อศึกษาความสัมพันธ์และผลกระทบของภาพลักษณ์
ผลิตภัณฑ์กับการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตควบการลงทุนของ
สํานักงานเอไอเอกาฬสินธุ ์แห่งที่ 4 
สมมุติฐานของการศึกษา 
          1.การสื่อสารทางการตลาดมีความสัมพันธ์กับการ
ตัดสินใจซื้อประกันชีวิตควบการลงทุน 2.ภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์
มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตควบการลงทุน  

3. การสื่อสารทางการตลาดมีผลกระทบต่อการตัดสินใจซื้อ
ประกันชีวิตควบการลงทุน 4.ภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์มีผลกระทบ
ต่อการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตควบการลงทุนของสํานักงานเอ
ไอเอกาฬสินธุ์ แห่งที่ 4 
การทบทวนวรรณกรรม 
      ในการศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษาได้ประยุกต์แนวคิดเกี่ยวกับการ
รับรู้ข่าวสารทางการตลาด ภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์และการ
ตัดสินใจซื้อ โดยมีนิยามศัพท์ที่ใช้ในการศึกษาดังน้ี 
     การสื่อสารทางการตลาด หมายถึง กระบวนการของความ
เข้าใจที่เกิดจากการรับรู้ข่าวสารหรือข้อมูลทางการตลาดผ่าน
สื่อต่างๆ ที่เข้ามาให้ได้รับรู้ได้ฟังได้เห็นหรือได้มีประสบการณ์ 
ทั้งด้านบวกหรือด้านลบ 
     การสื่อสารทางการตลาดด้านการโฆษณา หมายถึงการ
สัมผัส การรับรู้ข่าวสารจากการโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
และผลิตภัณฑ์ ผ่านสื่อโทรทัศน์ วิทยุ นิตยสารและระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการทําประกันชีวิตและ
การประกันควบการลงทุน  
     การสื่อสารทางการตลาดด้านการประชาสัมพันธ์ หมายถึง 
การเข้าร่วมกิจกรรม การสัมผัส การรับรู้ข่าวสาร กิจกรรมการ
ประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทและผลิตภัณฑ์การประกัน
ควบการลงทุน ผ่านเว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ และการให้
สัมภาษณ์ผ่านหนังสือ นิตยสารต่าง ๆ 
     การสื่อสารทางการตลาดด้านการส่งเสริมการขาย 
หมายถึง การรับรู้ข่าวสาร การมีประสบการณ์ หรือเข้าร่วม
กิจกรรม การส่งเสริมการขายเช่น การลดราคา การแจกของ
สมนาคุณ ของขวัญ หรือของที่ระลึกในการซื้อประกันควบการ
ลงทุนที่ถูกต้อง ครบถ้วน 
     การสื่อสารทางการตลาดด้านการขายโดยใช้พนักงาน
ขาย หมายถึงการได้สัมผัสได้รับรู้ข่าวสารจากตัวแทนหรือ

E-26



การประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสกลนคร ครั้งที่ 1 
17 – 19 พฤษภาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร 

 

 

พนักงานขายที่ให้บริการที่บ้านและสถานที่ทํางานของลูกค้า 
และตัวแทนท่ีอยู่ในสํานักงานโดยมีสถานที่ตั้งอยู่ในแหล่งชุมชน
ที่ติดต่อประสานงานได้สะดวกและรวมถึงเผยแพร่ข่าวสารของ
พนักงานขายตรงผ่านสื่อเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ 
     ภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์ หมายถึง ภาพที่เกิดขึ้นในใจของ
ลูกค้าท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัท   
     ภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์ด้านการด าเนินธุรกิจ หมายถึงการ
รับรู้ในใจของลูกค้าท่ีมีต่อการออกแบบผลิตภณัฑ์ประกันชีวิตให้
มีความหลากหลาย มีเงื่อนไขและขั้นตอนในการทําประกันชีวิต
อย่างชัดเจนง่ายต่อการเข้าใจ โดยแจ้งรายละเอียดระยะเวลา
การประกันอย่างชัดเจน   
     ภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์ด้านผลิตภัณฑ์ หมายถึง การรับรู้ของ
ลูกค้าถึงความเหมาะสมของอัตราเบี้ยประกันกับจํานวนเงินเอา
ประกันและความคุ้มครองรวมทั้งสิทธิประโยชน์อื่นที่ได้รับโดย
เบี้ยประกัน 
     ภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์ด้านกิจกรรมทางสังคม หมายถึง 
การรับรู้ถึงการเต็มใจให้บริการ การไม่เอาเปรียบลูกค้า รวมถึง
มีความรับผิดชอบต่อลูกค้า ดูแลและให้บริการ ช่วยเหลือ
รับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และการทําประโยชน์ของ
บริษัทต่อสาธารณชนอย่างสม่ําเสมอ  
     การตัดสินใจซ้ือ หมายถึง การเลือกซื้อประกันชีวิตควบ
การลงทุนของบริษัท AIA 
     ประกันควบการลงทุน (Unit Link) หมายถึง ประกันชีวิต
ควบการลงทุนที่ผู้ซื้อกรมธรรม์จะได้รับความคุ้มครองตาม
กรมธรรม์ประกันชีวิตและได้ลงทุนในกองทุนรวมมีเบี้ยประกัน
ชีวิตที่ผู้เอาประกันจะเป็นผู้ตัดสินใจเลือกประเภทกองทุนรวม
และรับความเสี่ยงจากการลงทุนด้วยตนเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 

ขอบเขตของการศึกษา 
          1. ด้านเนื้อหาผู้วิจัยได้ใช้กรอบแนวคิดในการวิจัยดังนี้
ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) การสื่อสารทาง
การตลาด ประกอบด้วย ด้านการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การ
ส่งเสริมขายและการขายโดยใช้พนักงานขาย ในส่วนภาพลักษณ์
ผลิตภัณฑ์ประกอบด้วย ด้านการดําเนินธุรกิจ ด้านผลิตภัณฑ์   
และด้านกิจกรรมทางสังคมส่วนตัวแปรตาม (Dependent 
Variable) คือ การตัดสินใจซื้อประกันชีวิตควบการลงทุน  

2.ขอบเขตด้านประชากรบวกตัวอย่าง (Sample) 
ได้แก่ ประชาชนท่ีซื้อประกันชีวิตของสํานักงานเอไอเอกาฬสินธุ์ 
แห่งที ่4 จํานวน 500 ราย  

3.ขอบเขตพื้นที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่สํานักงานเอไอเอ 
กาฬสินธุ์แห่งที4่ อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์  

4.ระยะเวลาที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลตั้งแต่ เดือน
ธันวาคม 2560 ถึงเดือนมีนาคม 2561 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย  
          1.เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามชนิดให้
ตอบเอง (Self-Administered Questionnaire) ซึ่งผู้วิจัยได้
แจกแบบสอบถามเองโดยอาศัยแนวคิดทฤษฎีเป็นแนวทางใน
การสุ่ มข้ อถามเพื่ อ เก็บรวบรวมข้อมูลซึ่ งมี  4  ขั้นตอน 
ประกอบด้วย 
     ตอนที่ 1 แบบสอบถามที่เกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ 
เพศ  อายุ สถานะภาพการสมรส การศึกษา และรายได้เฉลีย่ต่อ
เดือน มีลักษณะเป็นแบบสํารวจ (Check list) จํานวน 5 ข้อ  
     ตอนที่  2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการสื่อสารทาง
การตลาด ได้แก่ ด้านการโฆษณา ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้าน
การส่งเสริมการขายและด้านการขายโดยใช้พนักงานขาย 
จํานวน 16 ข้อ 
     ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์ 
ได้แก่ ด้านการดําเนินธุรกิจ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านกิจกรรมทาง
สังคม จํานวน 13 ข้อ  
     ตอนที่ 4 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อ   
ประกันชีวิตควบการลงทุนจํานวน 7 ข้อ โดยปรับปรุงจาก
แบบสอบถามของพนิตสิริ ศิลประเสริฐ (2555) และกาญจนา
ภรณ์  บุญเกิด (2558) 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
          ผู้ศึกษาได้แจกแบบสอบถามด้วยตนเองให้แก่ลูกค้าที่
ซื้อประกันชีวิต จํานวน 500 รายโดยการเก็บท้ังหมดเนื่องจากมี

การส่ือสารทางการตลาด 
1.ด้านการโฆษณา 
2.ด้านการประชาสัมพันธ์ 
3.ด้านการส่งเสริมการขาย 
4.ด้านการขายโดยใช้พนักงาน
ขาย 
(พนิตศิริ ศิลปะระเสริฐ. (2555 : (13-18) 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

ภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์ 
1.ด้านการดําเนินธุรกิจ 
2.ด้านผลิตภัณฑ์ 
3.ด้านกิจกรรมทางสังคม 
 

 

 

การตัดสินใจซื้อประกัน
ชีวิตควบการลงทุน 
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จํานวนไม่มากนัก ตั้งแต่วันท่ี 1-31 มกราคม 2561 รวมเวลาใน
การจัดเก็บ 31 วันแล้วผู้ศึกษาเก็บรวบรวมแบบสอบถามพร้อม
ตรวจทานความถูกต้องของข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 1 
กุมภาพันธ์ 2561 พบว่าอัตราการตอบกลับร้อยละ 100 ข้อมูล
ที่เก็บรวบรวม   
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
          การวิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมได้จากแบบสอบถามด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สํา เร็จรูปโดยแบ่งการวิ เคราะห์       
ข้อมูล ดังนีต้อนท่ี 1 การวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคล โดยใช้สถิติ       
เชิงพรรณนา(Descriptive Statistic) โดยการหาค่าร้อยละ 
(Percentage) และค่าความถี่ (Frequency) ตอนท่ี 2,3 และ 4 
ทดสอบความสั มพันธ์ และผลกระทบ ของการสื่ อสาร            
ทางการตลาดและภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์ที่ ส่ งผลกระทบ                 
ต่อการตั ดสินใจซื้ อประกันชีวิตควบการลงทุนโดยใ ช้วิ ธี         
การวิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบพหุคูณ (Multiple Correlation 
Analysis) การถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression 
Analysis) 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
          1.การหาค่าความเที่ยงตรงโดยสถิติการวิเคราะห์ปัจจัย 
(Factor Analysis) โดยใช้ค่า Factor Loading ซึ่งมีค่าระหว่าง
0.845-0.959 ซึ่งค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามที่ยอมรับ    
ได้ควรมีค่าตั้งแต่ 0.60 (Nunnally,1967:225) 2.การทดสอบ
ความเ ช่ือมั่ นของเครื่ องมือ (Reliability) โดยใ ช้วิธีหาค่ า
สัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha-Coefficient)ตามวิธีของครอนบาค 
(Cronbach) ซึ่งมีค่าระหว่าง 0.920-0.956 3.สถิติที่ใช้ทดสอบ
คุณลักษณะของตัวแปร คือการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่าง   
ตัวแปรอิสระ (Multicollinearity Test) โดยหาค่า Variance 
Inflation Factor (VIFs)โดยงานวิจัยนี้มีค่าอยู่ระหว่าง 2.142-
3.042 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 10 ถือว่าตัวแปรอิสระไม่ทําให้เกิด
ปัญหาเนื่องจากความสัมพันธ์ภายในระหว่างตัวแปรอิสระ      
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย Neter, Wasserman และ Kutner 
(1996:62-80) 4.สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมุติฐาน ได้แก่ การ
วิเคราะห์สหสัมพันธ์พหุคูณ (Multiple Correlation Analysis)
และการวิ เ ค ร าะห์ก ารถดถอยแบบพหุ คูณ  (Multiple 
Regression Analysis) 
          ตรวจสอบความน่ า เ ช่ือถื อ ได้  (Reliability) ของ
แบบสอบถามโดยนําแบบสอบถามไปทดลองใช้ ( try-out)     
กับกลุ่มประชากรที่ศึกษาจํานวน 30 ตัวอย่างแรก จากนั้นนํา

แบบสอบถามมาทดสอบ เพื่อวิเคราะห์หาความเที่ยงตรงของ
แบบสอบถาม โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค 
(Cronbachs Alpha Coefficient) ซึ่งค่าความเช่ือมั่นของ
แ บ บ ส อ บ ถ า ม ที่ ย อ ม รั บ ไ ด้ มี ค่ า ตั้ ง แ ต่ 0.60 ขึ้ น ไ ป 
(Nunnally,1967:225)ผลการคํานวณปรากฏว่ามีค่าความ
เช่ือมั่นระหว่าง 0.920-0.956 ค่าความเที่ยงตรง (Validity)      
ค่าอํานาจจําแนกเป็นรายข้อโดยค่า Factor Loadingต้องมีค่า 
0.40 ขึ้นไปจึงจะผ่านเกณฑ์  (บุญใจ ศรีสถิตนรากูร,2550:232-
236)  ซึ่ ง วิ เ ค ร าะห์ ไ ด้ ค่ า ร ะหว่ า ง 0.845-0.959 แสดงว่ า
แบบทดสอบมีความเที่ยงตรงของการวัด 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
          ผลการศึกษาด้านข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ประชาชนท่ีซื้อประกันชีวิตควบการลงทุน ในการศึกษาในครั้งนี้
จํานวน 500 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีจํานวน 288 คนคิด
เป็นร้อยละ 57.60 อายุน้อยกว่า 41 ปี มีจํานวน 194 คน คิด
เป็นร้อยละ 38.80 สถานภาพสมรสมีจํานวน 312 คนคิดเป็น
ร้อยละ62.40 ระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกว่ามีจํานวน 
257 คน คิดเป็นร้อยละ 51.40 รายได้ต่อเดือนต่ํากว่า 10,000 
บาท มีจํานวน 168คน คิดเป็นร้อยละ33.60 รองลงมามีรายได้
อยู่ระหว่าง 20,001-30,000 บาท มีจํานวน 160 คน คิดเป็น
ร้อยละ 32.00 ตามลําดับ 
          ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์และผลกระทบของการ
การสื่อสารทางการตลาดที่มีต่อการตัดสินใจซ้ือประกันชีวิต
ควบการลงทุน 
          ผลการวิเคราะห์พบว่าการสื่อสารทางการตลาดแต่ละ
ด้านมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตควบการ
ลงทุนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ดังตารางที่ 1 ดังนี ้
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่าง 
การสื่อสารการตลาดกับการตัดสินใจซื้อ 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
จากตารางที ่1 พบว่าตัวแปรอิสระแต่ละด้านมีความสัมพันธ์กัน
ซึ่งอาจเกิดปัญหา Multicollinearity ดังนั้นผู้วิจัยจึงทําการ
ทดสอบ Multicollinearity โดยใช้ค่า VIFs ปรากฏว่าค่า VIFs 

ตัวแปร ADV PUB PRM SAL DEC VIFs 

X  
4.16 4.14 4.14 4.29 4.48  

S.D 0.63 0.70 0.75 0.66 0.61  

ADV  0.774* 0.687* 0.607* 0.621* 3.042 

PUB   0.623* 0.590* 0.548* 2.672 

PRM    0.700* 0.625* 2.518 

SAL     0.668* 2.142 
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ของตัวแปรอิสระมีค่าตั้งแต่ 2.142-3.042 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 10 
ถือว่าตัวแปรอิสระไม่ทําให้เกิดปัญหาเนื่องจากความสัมพันธ์
ภายในระหว่างตัวแปรอิสระ ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจัย
Neter,Wasserman และ Kutner (1996:62-80) เมื่อพิจารณา
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระคือการสื่อสาร
ทางการตลาด พบว่ามีความสัมพันธ์กับตัวแปรตามคือการ
ตัดสินใจซื้อประกันชีวิตควบการลงทุนโดยรวมอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ตั้งแต่
0.548-0.668 โดยมีความสัมพันธ์กับตัวแปรตามในทิศทาง
เดียวกัน ได้แก่ ด้านการขายโดยพนักงานขาย ( r=0.668) 
รองลงมาคือด้านการส่งเสริมการขาย (r=0.625) ด้านการ
โฆษณา (r=0.621) และด้านการประชาสัมพันธ์ (r=0.548)  
ตารางที่ 2 การทดสอบความสัมพันธ์ของสัมประสิทธิ์การ
ถดถอยพหุคูณของการสื่อสารทางการตลาดกับการตัดสินใจซื้อ
ประกันชีวิตควบการลงทุน 

การสื่อสารทางการตลาด 

 

การตัดสินใจซื้อ 
 

t 

 

p-value (B) (S.E) (beta) 

ค่าคงที่ (CONSTANT) 1.251 0.140  8.906 0.000* 

1. ด้านการโฆษณา (ADV)  0.255 0.052 0.262 4.876 0.000* 

2. ด้านการประชาสัมพันธ์ (PUB) 0.013 0.044 0.015 0.305 0.760 

3. ด้านการส่งเสริมการขาย (PRM) 0.137 0.040 0.166 3.400 0.001* 

4. ด้านการขายโดยพนักงานขาย
(SAL) 

0.360 0.042 0.385 8.540 0.000* 

F = 140.425    p = 0.000   Adjusted R2 =  0.528 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

จากตารางที่ 2 การสื่อสารทางการตลาดมีผลกระทบต่อการ
ตัดสินใจซื้อประกันชีวิตควบการลงทุนโดยใช้การวิเคราะห์แบบ
กําหนดตัวแปรเข้าไปในสมการทั้งหมด(Enter) แล้วพบว่า     
ตัวแปรอิสระทั้งหมดที่นํามาศึกษานั้น มีความสามารถในการ
อธิบายผลการตัดสินใจซื้อของประชาชน โดยมีค่าความสัมพันธ์
ร้อยละ52.80 (Adjusted R2=0.528) แสดงว่าตัวแปรอิสระ
ทั้งหมด 4 ตัวนั้นมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้ออย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 และพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าปัจจัย
ด้านการขายโดยใช้พนักงานขาย (SAL) ด้านการโฆษณา (ADV) 
ด้านการส่งเสริมการขาย (PRM) ส่งผลผลกระทบต่อการ
ตัดสินใจซื้อมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ0.05  
          ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์และผลกระทบของ
ภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์ที่มีต่อการตัดสินใจซ้ือประกันชีวิตควบ
การลงทุน  
          ผลการวิเคราะห์พบว่าภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์แต่ละด้าน
มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตควบการลงทุน 

อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ดังตารางที่ 3 ดังนี ้
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่าง
ภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์กับการตัดสินใจซื้อ 

ตัวแปร BUS PRD SOC DEC VIFs 

X  4.38 4.16 4.19 4.48  

S.D 0.65 0.65 0.74 0.61  
BUS  0.715* 0.727* 0.761* 2.751 
PRD   0.635* 0.639* 2.171 
SOC    0.640* 2.249 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
จากตารางที่ 3 พบว่า ตัวแปรอิสระแต่ละด้านมีความสัมพันธ์
กันซึ่งอาจเกิดปัญหา Multicollinearity ดังนั้นผู้วิจัยจึงทําการ 
ทดสอบ Multicollinearity โดยใช้ค่า VIFs ปรากฏว่าค่า VIFs 
ของตัวแปรอิสระมีค่าตั้งแต่ 2.171-2.751 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 10 
ถือว่าตัวแปรอิสระไม่ทําให้เกิดปัญหาเนื่องจากความสัมพันธ์
ภายในระหว่างตัวแปรอิสระ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย Neter, 
Wasserman และ Kutner (1996 : 62-80) 
     เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
อิสระ ภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์ พบว่ามีความสัมพันธ์กับตัวแปร
ตาม คือ การตัดสินใจซื้อประกันชีวิตควบการลงทุนโดยรวม
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ ตั้งแต่ 0.639-0.761 โดยมีความสัมพันธ์กับตัวแปร
ตามในทิศทาง เดี ย วกั น  ไ ด้ แก่  ด้ านการดํ า เนิ นธุ ร กิ จ               
(r = 0.761) รองลงมาคือด้านกิจกรรมทางสังคม (r = 0.640) 
และด้านผลิตภัณฑ์ (r = 0.639)  
ตารางที่ 4 การทดสอบความสัมพันธ์ของสัมประสิทธิ์การ
ถดถอยพหุคูณของภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์กับการตัดสินใจซื้อ
ประกันชีวิตควบการลงทุน 

 

ภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ ์

การตัดสินใจซื้อ 
 

t 

 

p-value (B) (S.E) (beta) 

ค่าคงที่ (CONSTANT) 1.112 0.125  8.924 0.000* 

1.ด้านการดําเนินธุรกจิ (BUS)  0.511 0.044 0.542 11.620 0.000* 

2. ด้านผลิตภัณฑ์ (PRD) 0.151 0.039 0.159 3.836 0.000* 

3. ด้านกิจกรรมทางสังคม (SOC) 0.120 0.035 0.145 3.429 0.001* 

F = 255.546    p = 0.000   Adjusted R2 =  0.605 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
จากตารางที่ 4 ภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์มีผลกระทบต่อการ
ตัดสินใจซื้อประกันชีวิตควบการลงทุนโดยใช้การวิเคราะห์แบบ
กําหนดตัวแปรเข้าไปในสมการทั้งหมด (Enter) แล้วพบว่า      
ตัวแปรอิสระทั้งหมดที่นํามาศึกษานั้น มีความสามารถในการ
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อธิบายผลการตัดสินใจซื้อของประชาชน โดยมีค่าความสัมพันธ์
ร้อยละ 60.50 (Adjusted R2=0.605) แสดงว่าตัวแปรอิสระ
ทั้งหมด 3 ตัวนั้นมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้ออย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยปัจจัยด้านการดําเนินธุรกิจ (BUS) 
ด้ านผลิตภัณฑ์  (PRD)  และด้านกิจกรรมทางสังคมส่งผล
ผลกระทบต่อการตัดสินใจซื้อมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ0.05  

อภิปรายผลการศึกษา 
 ผลการวิเคราะห์พบว่าการสื่อสารทางการตลาดแต่ละด้านมี
ความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตควบการลงทุน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ สามารถอภิปรายรายด้านดังนี ้

1. ด้านการโฆษณา มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจ
ซื้อในทิศทางเดียวกัน โดยพบว่า สื่อและเนื้อหาที่โฆษณามี
ความชัดเจน ครบถ้วนและทันสมั ยและมีการ โฆษณา
หลากหลายช่องทาง ได้แก่ โทรทัศน์ วิทยุ สิ่งพิมพ์ แผ่นพับ 
ป้ายและสื่ออินเตอร์เน็ตโดยมีข้อความที่ชัดเจนสามารถจูงใจให้
เกิดความเช่ือถือต่อผลิตภัณฑ์เป็นที่น่าสนใจและจดจําได้ง่าย                     
ซึ่งสอดคล้องกับไพลิน โพธิ์ม่วง (2555) กล่าวว่า การโฆษณา
ผ่านสื่อต่างๆ ได้แก่ ทางโทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ และ
อินเตอร์เน็ตมีความสัมพันธ์ต่อการซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิต  
        2. ด้านการประชาสัมพันธ์  มีความสัมพันธ์กับการ
ตัดสินใจซื้อในทิศทางเดียวกัน โดยพบว่าบริษัทมีเอกสารที่
แสดงถึงรายละเอียด ราคา เงื่อนไขการประกันควบการลงทุนที่
แสดงข้อมูลเป็นจริงและเปิดเผยง่ายต่อการทําความเข้าใจ และ
ให้ข่าวสารอย่างสม่ําเสมอต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องอภิญญา ช่าง
ยิ้ม (2557) กล่าวว่า บริษัทควรมีการแจ้งข่าวสาร และมีการ
ประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของบริษัทให้ลูกค้าทราบอย่างทั่วถึงใน
รูปแบบต่างๆพร้อมส่งเล่มกรมธรรม์ประกันชีวิตให้ลูกค้าโดยเร็ว
ที่สุดเพื่อลูกค้าจะได้รับรู้ถึงการได้รับความคุ้มครองเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว 

3. ด้านการส่งเสริมการขาย มีความสัมพันธ์กับการ
ตัดสินใจซื้อในทิศทางเดียวกัน ซึ่งสอดคล้องกับนวพร จริยะนัน
ตกุล (2558) กล่าวว่าการส่งเสริมการขายมีความสัมพันธ์กับ
การติดสินใจซื้อ เนื่องจากการส่งเสริมการขายมีผลต่อการ
กระตุ้นการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค 

4. ด้านการขายตรงโดยพนักงานขาย มีความสัมพันธ์
กับการตัดสินใจซื้อในทิศทางเดียวกันซึ่งสอดคล้องกับนวพร    
จริยะนันตกุล (2558) กล่าวว่าการขายโดยพนักงานขายมี

ความสัมพันธ์กับการติดสินใจซื้อ เนื่องจากการขายโดยพนักงาน
ขายนั้นสามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้โดยตรงเป็นการสื่อสารสอง
ทางมีการตอบสนองทันท ี

ด้ านการศึกษาผลกระทบของการสื่ อสารทาง
การตลาดที่มีต่อการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตควบการลงทุน 
พบว่าการสื่อสารทางการตลาดด้านการขายโดยใช้พนักงานขาย 
มีผลกระทบต่อการตัดสินใจซื้อในในทิศทางเดียวกัน เนื่องจาก
บริษัทมีพนักงานขายหรือตัวแทนขายเป็นมืออาชีพด้านการ
วางแผนการเงิน มีบุคลิกภาพดี ยิ้มแย้มแจ่มใส พูดจาดี และ
แต่งกายเหมาะสม ที่ให้เกียรติและต้อนรับลูกค้าเป็นอย่างดี 
สามารถอธิบายกรมธรรม์ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนซึ่งสอดคล้อง
กับนวพร จริยะนันตกุล (2558) กล่าวว่า บริษัทประกันชีวิต
ควรเลือกเครื่องมือสื่อสารการตลาดทางตรงไปยังผู้บริโภคที่มี
ความเหมาะสม สร้างความประทับใจแก่ลูกค้าโดยใช้เทคนิค
การสร้างความประทับใจเพื่อให้ผู้บริโภคบอกต่อในทางที่เป็นด้าน
ที่ดี เพิ่มโอกาสในการหาลูกค้าใหม่โดยการใช้พนักงานขาย ด้าน
การโฆษณา มีผลกระทบต่อการตัดสินใจซื้อในในทิศทาง
เดียวกัน เนื่องจากบริษัทมีสื่อและเนื้อหาที่โฆษณามีความ
ชัดเจน ครบถ้วนและทันสมัย มีการโฆษณาที่หลากหลาย
ช่องทาง เช่น โทรทัศน์ วิทยุ สิ่งพิมพ์ แผ่นพับ สื่อป้ายและสื่อ
อินเตอร์เน็ต โดยโฆษณาผ่านสื่อต่างๆมีข้อความที่ชัดเจน 
สามารถจูงใจให้เกิดความเช่ือถือต่อผลิตภัณฑ์ซึ่งสอดคล้อง
กับพัสวี ไข่มุก (2559) กล่าวว่า การส่งเสริมการตลาดด้านการ
โฆษณาเพื่อนําเสนอภาพลักษณ์ของบริษัทหรือผลิตภัณฑ์
ประกันชีวิตมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตของ
ข้าราชการครูสังกัดสํานักงานเขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 
และด้านการส่งเสริมการขาย (PRM) มีผลกระทบต่อการ
ตัดสินใจซื้อในในทิศทางเดียวกัน เนื่องจากบริษัทมีกิจกรรม
สมนาคุณลูกค้าในวันสําคัญ ได้แก่ วันเกิด วันขึ้นปีใหม่ และรับ
วารสาร Liveทุกๆไตรมาสให้กับลูกค้าที่ ชําระเบี้ยตั้ งแต่ 
250,000-10,000,000บาทจัด โปร โม ช่ันออกบูทตาม ช่ว ง
เทศกาลสําคัญและมีการสมนาคุณแก่ลูกค้าได้แก่ ตั๋วเครื่องบิน
ไปเที่ยวต่างประเทศ มือถือ แหวนทองคํา และเสื้อโปโล และมี
ส่วนร่วมช่วยเหลือสังคม ได้แก่  สมทบการสร้างวัด ให้
ทุนการศึกษาเด็กด้อยโอกาสและกิจกรรมอื่นๆ ตามที่สมควร
อย่างสม่ําเสมอ ซึ่งสอดคล้องกับประดิษฐ์เพชร แซ่ตั้ง (2559) 
กล่าวว่า การส่งเสริมการตลาด โดยการมอบของกํานัลหรือของ
สมนาคุณ เมื่อมีการตัดสินใจซื้อกรมธรรม์ การจัดรายการพิเศษ
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ในโอกาสหรือช่วงเทศกาลสําคัญอย่างสม่ําเสมอ เช่น มหกรรม
ทางการเงิน วันข้ึนปีใหม่ การแจ้งข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์
ส่งถึงลูกค้าอย่างสม่ําเสมอ เป็นกลยุทธ์หนึ่งในการดึงดูดลูกค้า
และมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบ
สะสมทรัพย์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของภาพลักษณ์
ผลิตภัณฑ์แต่ละด้านมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อประกัน
ชีวิตควบการลงทุน สามารถอภิปราย รายด้านดังนี้ 

1.ภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์ด้านการดําเนินธุรกิจมี
ความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อในทิศทางเดียวกัน โดยพบว่า
บริษัทมีผลิตภัณฑ์ที่มีช่ือเสียงและเป็นที่ยอมรับ มีความมั่นคง
เชื่อถือได้และมีหลากหลายรูปแบบ มีการแจกแจงรายละเอียด
ผลิตภัณฑ์ ระยะเวลาการประกันอย่างชัดเจนและมีเง่ือนไข 
ขั้นตอนการทําประกันไม่ซับซ้อนซึ่งสอดคล้องกับแสงเดือน 
วนิชดํารงศักดิ์ (2555) กล่าวว่าภาพลักษณ์องค์กรที่มีความ
มั่นคงเช่ือถือได้และมีการบริหารจัดการที่โปร่งใสสามารถ
ตรวจสอบได้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ 

2 . ภ า พ ลั ก ษ ณ์ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ด้ า น ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ มี
ความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อในทิศทางเดียวกัน โดยพบว่า
บริษัทประกันที่มีผลิตภัณฑ์หลากหลายรูปแบบที่สามารถ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี มีการให้สิทธิ
พิเศษสําหรับกลุ่มลูกค้าเดิม มีอัตราดอกเบี้ยเหมาะสมกับ
จํานวนเงินเอาประกันและความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์อื่น
ที่ได้รับมีผลกระทบต่อการตัดสินใจซื้อ ซึ่งสอดคล้องกับ     
นันท์นภัส สงวนวงษ์ (2558) กล่าวว่า สินค้ามีคุณภาพ มีความ
ปลอดภัยมีราคาที่ เหมาะสมกับประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของลูกค้า  

3. ภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์ด้านกิจกรรมทางสังคม     
มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อ โดยพบว่าหากบริษัทมีการ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขในกรรม์ธรรมอย่างเคร่งครัด ตรงไปตรงมาไม่
บิดพร้อม มีกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุนการศึกษาสําหรับ
เด็กท่ีเรียนดีแต่ขาดโอกาสเป็นประจําทุกปี มีผลกระทบต่อการ
ตัดสินใจซื้อกรรม์ธรรมชีวิต ซึ่งสอดคล้องกับกาญจานาภร     
บุญ เ กิ ด (2558) บ ริ ษั ทมี ก า รดํ า เ นิ น ง าน อย่ า ง ซื่ อ สั ต ย์
ตรงไปตรงมา เคารพกฎหมาย และผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภารกิจ
และนโยบายเป็นรูปธรรมส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันชีวิต  

ด้านการวิเคราะห์ผลกระทบของภาพลักษณ์ที่มีต่อ
การตัดสินใจซื้อประกันชีวิตควบการลงทุน พบว่า ภาพลักษณ์

ผลิตภัณฑ์ด้านการดําเนินธุรกิจ (BUS) มีผลกระทบต่อการ
ตัดสินใจซื้อในในทิศทางเดียวกัน เนื่องจากบริษัทมีผลิตภัณฑ์ที่
มีช่ือเสียงและเป็นที่ยอมรับ มีผลิตภัณฑ์ที่มีความมั่นคงเช่ือถือ
ได้และมีแบบประกันชีวิตให้เลือกหลายรูปแบบซึ่งสอดคล้องกับ
ประดิษฐ์เพชร แซ่ตั้ง(2559)กล่าวว่าบริษัทประกันมีช่ือเสียง
น่าเชื่อถอื มีระยะเวลาของกรมธรรม์เหมาะสมเป็นสิ่งที่ดึงดูดใจ
ให้ผู้บริโภคไว้วางใจและตัดสินใจซื้อกรมธรรม์ ด้านผลิตภัณฑ์  
มีผลกระทบต่อการตัดสินใจซื้อในทิศทางเดียวกัน เนื่องจาก
บริษัทมีผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่หลากหลายและสามารถ
ตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกันได้เป็นอย่างดี ให้สิทธิ
พิเศษสําหรับกลุ่มลูกค้าเดิมและอัตราดอกเบี้ยประกันเหมาะสม
กับจํานวนเงินเอาประกันและความคุ้มครองซึ่งสอดคล้องกับ    
อุสมาน  ฮะบีบุรราห์มาน และคณะ (2556) กล่าวว่าปัจจัยด้าน
ผลิตภัณฑ์ คือ การได้รับประโยชน์จากการทําประกัน มีผลต่อ
การตัดสินใจเลือกซื้อประกันชีวิตกับบริษัทกรุงไทย แอกซา 
จํากัด (มหาชน) ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
และด้านกิจกรรมทางสังคม (SOC) มีผลกระทบต่อการตัดสินใจ
ซื้อในทิศทางเดียวกันเนื่องจากบริษัทมีการปฏิบัติตามเง่ือนไขใน
กรมธรรม์อย่างเคร่งครัด ตรงไปตรงมา ไม่บิดพลิ้ว มีกิจกรรมที่
ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุนการศึกษาสําหรับเด็กที่เรียนดีแต่ขาด
โอกาสเป็นประจําทุกปี และบริษัทมีการจัดอบรมให้ความรู้ด้าน
วินัยทางการเงินกับลูกค้าและบุคคลทั่วไปเป็นประจําซึ่ ง
สอดคล้องกับประดิษฐ์เพชร แซ่ตั้ง (2559) กล่าวว่า ปัจจัยด้าน
กายภาพและการส่งเสริมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจซื้อกรมธรรม์ชีวิตแบบสะสมทรัพย์ ผู้ประกอบการควร
หาพันธมิตรทางการค้า จัดกิจกรรมให้กับผู้ที่ซื้อโดยเน้นการมี
ส่วนร่วมระหว่างบริษัทกับผู้ เอาประกัน สร้างความภักดี        
ในตราสินค้าให้กับบริษัทและสร้างภาพลักษณ์ของบริษัทผ่าน
กิจกรรมที่จัดขึ้น ซึ่งอาจเป็นกิจกรรมเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
หรือ CSR ที่ให้ผู้ซื้อกรมธรรม์เข้าร่วมด้วย 
   
ข้อเสนอแนะเพ่ือการศึกษาคร้ังต่อไป 
 1. ควรศึกษาถึงอิทธิพลที่มีต่อการตัดสินใจซื้อกรมธรรม์ประกัน
ชีวิตควบการลงทุนของผู้บริโภคที่ถือกรมธรรม์ประกันชีวิต
มากกว่า 1 กรมธรรม์ 2. ควรศึกษาถึงอิทธิพลที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านการสัมภาษณ์เชิงลึก
เพิ่มเติม เพื่อให้ได้ข้อมูลที่แม่นยําและชัดเจนมากยิ่ งขึ้น          
3. ควรศึกษาถึงปัจจัยที่สร้างความจงรักภักดีต่อตราสินค้าหรือ
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บริษัทเพราะหากมีการภักดีต่อบริษัทแล้ว ผู้บริโภคอาจมีการ
แนะนําต่อแบบปากต่อปาก ซึ่งถือเป็นแหล่งข้อมูลหนึ่งที่
ผู้บริโภคได้รับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับประกันชีวิต และสร้างผลดี
ให้กับผู้ประกอบการต่อไป 
กิตติกรรมประกาศ 

          วิทยานิพนธ์นี้เสร็จสมบูรณ์เป็นอย่างดีด้วยความกรุณาจาก 
ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อําภาศรี  พ่อค้า อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ ผู้ให้ความอนุเคราะห์ ให้คําปรึกษา ให้คําแนะนํา 
และความรู้ อันมีค่าที่เป็นประโยชน์ต่อการทํางาน พร้อมทั้ง
ช้ีแนะแนวทางในการดําเนินงานและควบคุมคุณภาพตั้งแต่
เริ่มต้นจนเสร็จสมบูรณ์ ผู้ศึกษาจึงขอกราบขอบพระคุณ      
เป็นอย่างสูง  
     ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านที่ได้ประสิทธิ์
ประสาทวิชาความรู้ และประสบการณ์ตลอดจนเจ้าของ
ผลงานวิจัย ตํารา และเอกสารทางวิชาการทุกท่าน ที่ผู้ศึกษา      
ได้นํามาศึกษาก่อให้เกิดแนวคิดอันมีคุณค่าต่อการศึกษาครั้งนี้ 
     ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความอนุเคราะห์สละเวลาให้ข้อมูล
ตอบแบบสอบถามทําให้ผู้ศึกษาได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่าง
ยิ่งต่อการทําวิทยานิพนธ ์
     คุณค่าและประโยชน์จากวิทยานิพนธ์เล่มนี้ ผู้ศึกษาขอมอบ
บูชาพระคุณบิดา มารดา ตลอดจนบูรพาจารย์ และผู้มีพระคุณ
ที่ให้การอบรมสั่งสอน ประสิทธิ์ประสาทวิชา ซึ่งผู้ศึกษาจะได้
นําไปพัฒนาในการปฏิบัติหน้าที่การงานให้ดียิ่ งขึ้น เพื่อ
ประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่นต่อไป 
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บทคัดย่อ 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)  ศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนประสมทางการการตลาดกับการติดสินใจ

บริโภคกาแฟสด ที่ร้านสตาร์บัคส์ สาขาเอ็มไพร์ทาวเวอร์ 2) ศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจบริโภคกาแฟสดที่ร้านสตาร์บัคส์ สาขาเอ็มไพร์ทาวเวอร์  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี คือ ผู้บริโภคกาแฟสดในร้าน
กาแฟสตาร์บัคส์ สาขาเอ็มไพร์ทาวเวอร์  จ านวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล คือ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส าหรับผลการทดสอบสมมติฐานใช้
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันและการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่า 

ผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  มีอายุระหว่าง 21 - 30 ปี  สถานภาพโสด  ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน  ระดับ
การศึกษาปริญญาตรี  และมีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 10,001 – 30,000 บาท ปัจจัยทางการตลาดบริการที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจบริโภคกาแฟสด ท่ีร้านสตาร์บัคส์ สาขาเอ็มไพร์ทาวเวอร์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยผู้บริโภคให้ความส าคัญมากที่สุดใน
ด้านผลิตภัณฑ์และด้านบุคลากร  รองลงมาได้แก่ ด้านลักษณะทางกายภาพ และให้ความส าคัญน้อยที่สุดในด้านราคา  

การทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยทางการตลาดบริการ ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการ และด้านลักษณะทางกายภาพ มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการติดสินใจ
บริโภคกาแฟสด ท่ีร้านสตาร์บัคส์ สาขาเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05  และยังพบอีกว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินบริโภคกาแฟสดที่ร้านสตาร์บัคส์ สาขาเอ็มไพร์ทาวเวอร์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ได้แก่ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านสถานที่ใน
การให้บริการ ด้านการส่งเสริมการตลาด และด้านราคา สามารถร่วมกันท านายการตัดสินใจบริโภคกา แฟสดที่ร้านสตาร์บัคส์ 
สาขาเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ได้ร้อยละ 40.3 (p < 0.05) 
ค ำหลัก: ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด, การตัดสินใจซื้อ, กาแฟสด 
 
 Abstract 
  The objectives of research study were: 1) to study the importance’s level of marketing mix factors and 
customer purchasing decision of fresh coffee at starbuck, Empire Tower. 2) to study marketing mix factors 
influencing to customer purchasing decision of fresh coffee at starbuck, Empire Tower. The populations used 
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in the study were 400 people who were collected their data from questionaires and statistical processing, 
including Frequency Distribution, Percentage, Average and Standard Deviation. The results of hypothesis 
testing used Pearson product-moment correlation coefficient and Multiple regression analysis. The research 
results can be found out that:-  
  Most consumers were female with 21 - 30 years of age, single status, worked in private companies, 
graduated with bachelor’s degree and average incomes 10,001 – 30,000 baht. The marketing mix factors 
influenced customer purchasing decision of fresh coffee at starbuck, Empire Tower found that the overall was 
high level. The highest important was product. Secondly, it was people and the least important was price.  
  Hypothesis testing revealed that the marketing mix factors of product, price, place, promotion, people, 
process and physical evidence had positive correlation with customer purchasing decision of fresh coffee at 
starbuck, Empire Tower at the statistical significant level of 0.05. In addition, the marketing mix factors – 
product, place, promotion and price can predict customer purchasing decision of fresh coffee at starbuck, 
Empire Tower about 40.3 percent (p < 0.05). 
Keywords: Marketing Mix factors, Decision, Fresh Coffee 
 
บทน า 

การเติบโตของร้านกาแฟเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากคนไทย
ยังคงมีอัตราการดื่มกาแฟอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ า ตือ บริโภคเฉลี่ย 
130-150 แก้ว/คน/ปี ในขณะที่แถบเอเชีย อย่างเช่น ญี่ปุ่น ดื่ม
กาแฟ เฉลี่ย 500 แก้ว/คน/ปี หรือชาวอเมริกันดื่มกาแฟเฉลี่ย 
700 แก้ว/คน/ปี [1] ธุรกิจกาแฟของประเทศไทยพบว่ามีผู้
ประกอบธุรกิจร้านกาแฟขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่
รายใหม่เริ่มเข้ามาสู่ตลาดเป็นจ านวนมาก โดยธุรกิจกาแฟไม่ว่า
จะเป็นขนาดเล็ก หรือขนาดใหญ่ เริ่มมีการขยายตัวออกไปตาม
แหล่งชุมชน ย่านเศรษฐกิจ และตามแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ เพื่อ
รองรับความต้องการของบริโภคกาแฟท่ีเพิ่มขึ้น ซึ่งแสดงให้เห็น
ถึงภาพรวมธุรกิจร้านกาแฟในช่วง 3-4 ปีนี้มีความเปลี่ยนแปลง
ถึงการบริโภคกาแฟที่มีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้นถึงร้อยละ 11 
จากปี พ.ศ. 2555 [2] การดื่มกาแฟของคนไทย เรียกว่าได้ว่า
เป็นการบริโภคในชีวิตประจ าวันไปแล้ว ผู้บริโภคหากมีเวลา
ส่วนใหญ่จะนิยมบริโภคกาแฟสด เพราะว่ามีคุณภาพที่ดีกว่า 
หากมีเวลาน้อยจะบริโภคกาแฟส าเร็จรูปแทน ร้านกาแฟส่วน
ใหญ่มีคู่แข่งทางการตลาดมาก การตัดสินใจที่จะเลือกบริโภค
กาแฟสดร้านใดร้านหนึ่งที่มีรสชาติถูกปาก ซึ่งผู้บริโภคก็ให้
ความส าคัญกับปัจจัยด้านต่างๆไม่น้อย ร้านกาแฟส่วนใหญ่จะ
สร้างความประทับให้กับผู้บริโภค โดยท าให้ผู้บริโภครับรู้ถึง
รสชาติของกาแฟที่สั่งว่า “เป็นมากกว่ากาแฟถ้วยเดียว” 

ผู้บริโภคสามารถสั่งกาแฟได้ตามใจชอบในเรื่องของสูตรกาแฟ
ตามที่ตัวเองต้องการ [3] ซึ่งแต่ละบุคคลมีความชอบที่แตกต่าง
กันออกไป เป็นการสร้างความรับรู้ถึงคุณภาพของกาแฟที่
ผู้บริโภคต่างให้ความส าคัญ นอกจากนี้ผู้บริโภคยังค านึงถึงด้าน
การบริการต่างๆ ที่จะสามารถตอบสนองความความต้องการ
ของตัวผู้บริโภคว่าคุ้มกับค่าเงินที่เสียไป อาทิเช่น การดื่มกาแฟ
มีคุณภาพ ซึ่งท าให้ผู้บริโภครับรู้ถึงรสชาติที่ดี หรือบรรยากาศ
ภายในร้าน ตั้งแต่ก้าวแรกที่เดินเข้าร้านท าให้ผู้บริโภครู้สึกผ่อน
คลายกับกลิ่นของกาแฟสดใหม่ และจ านวนสาขาของร้านกาแฟ
มีจ านวนมากพอส าหรับการใช้บริการ   

เจ้าของธุรกิจกาแฟสดรายใหญ่อย่าง “สตาร์บัคส์” ถือ
เป็นธุรกิจกาแฟสดเกรดพรีเมี่ยม (Premium) ต่างให้ความ
สนใจที่จะเข้ามาลงทุนประกอบกิจการ ร้านกาแฟสตาร์บัคส์เดมิ
มาจากประเทศสหรัฐอเมริกา มีการขยายกิจการมาลงทุนใน
ประเทศไทยปี พ.ศ.2541 มีสาขาทั้งหมด 179 สาขา  แต่
กระแสความนิยมของการดื่มกาแฟที่มากขึ้น เริ่มท าให่มีคู่แข่ง
ทา งด้ า นธุ ร กิ จ ก าแฟ  ซึ่ ง ก ร ะแสความนิ ย มนั้ นท า ให้
ผู้ประกอบการต้องมีการพัฒนาด้านกลยุทธ์ทางการตลาด 
โดยเฉพาะด้านช่องทางการรับออเดอร์ จ าหน่ายสินค้า และขั้น
การตอนการชงกาแฟให้ตรงตามความชอบของลูกค้ามีความ
พิถีพิถันสูง รวมถึงการสร้างสรรค์วัฒนธรรมของการดื่มกาแฟ 
(Coffee Cultrue) ส่วนใหญ่สตาร์บัคส์จะเปิดบริการในพื้นที่ที่
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เป็นย่านออฟฟิต หรือแหล่งชุมชุน ห้างสรรพสินค้า ในสถานที่
นั้นๆภายในตัวร้านจะมีการตกแต่งที่แตกต่างออกไปตาม
รสนิยมของผู้บริ โภคโดยส่วนมากของพื้นที่ นั้ นๆ  จาก
ความส าคัญของปัญหาข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา
ปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจบริโภคกาแฟสด
ที่ร้านสตาร์บัคส์ สาขาเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ซึ่งผลการวิจัยในครั้งนี้
จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบการร้านกาแฟสดสตาร์บัคส์ เพื่อ
น าไปเป็นแนวทางในการพัฒนาทางคุณภาพกาแฟและการ
บริการด้านต่างๆ ตลอตจนประสิทธิภาพของการด าเนินงาน
เพื่อให้ตอบโจทย์ตอบควาต้องการของผู้บริโภคมากท่ีสุด 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาระดับความส าคัญของปัจจัยส่วนประสม
ทางการการตลาดบริการกับการตัดสินใจบรโิภคกาแฟสด ที่ร้าน
สตาร์บัคส์ สาขาเอ็มไพร์ทาวเวอร์ 

2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาดบริการกับการตัดสินใจบริโภคกาแฟสดที่ร้าน
สตาร์บัคส์ สาขาเอ็มไพร์ทาวเวอร์  
กรอบแนวคิด 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สมมติฐานการวิจัย 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการมีอิทธิพลต่อการ

ตัดสินใจบริโภคกาแฟสดร้านสตารบ์ัคส์ สาขาเอ็มไพร์ทาวเวอร์ 
 

แนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ 7P’s  

คอตเลอร์ Kotler [4] กล่าวว่า ส่วนประสมทาง
การตลาดของธุรกิจการให้บริการ ซึ่งเรียกส่วนประสมทาง
การตลาดว่า 7Ps เพื่อใช้ในการก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาด 
ประกอบด้วย 

1. ด้านผลิตภัณฑ์ (Product)  หมายถึง สิ่งของที่ธุรกิจ
ได้ท าการเสนอขาย เพื่อตอบสนองในเรื่องของความจ าเป็นและ
ความต้องการขของลูกค้าเพื่อให้เกิดความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ 
ซึ่งผลิตภัณฑ์มีทั้งจับต้องได้ และจับต้องไม่ได้ มีความแตกต่าง
ทั้งทางด้านรูปแบบ บรรจุภัณฑ์ คุณภาพ สี ราคาสินค้า หรือ
อาจจะเป็นบุคคล การบริการ ความคิด หรือสถานที่ จะมีตัวตน
หรื อ ไ ม่ มี ตั ว ตนก็ ไ ด้  ผ ลิ ตภัณฑ์ ที่ เ ส นอขายนั้ น ต้ อ ง มี
อรรถประโยชน์ (Utility) มีคุณค่า (Value) ในสายตาลูกค้า ซึ่ง
จะส่งผลท าให้ผลิตภัณฑน์ั้นสามารถขายได้ 

2. ด้านราคา (Price) หมายถึง จึงนวนเงินที่จ่ายเพื่อให้
ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ เป็นคุณค่าของผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในรูปแบบของ
ตัวเงิน Price เกิดขึ้นจาก Product ซึ่งเป็นราคาของต้นทุน 
(Cost) ซึ่งผู้บริโภคจะเปรียบเทียบระหว่างคุณค่า (Value) ของ
ผลิตภัณฑ์และราคา (Price) [6] ซึ่งผู้บริโภคยอมจ่ายเงินเพื่อที่
แลกกับผลประโยชน์ที่จะได้รับจากผลิตภัณฑ์ หรือการบริการ 
ซึ่งผู้บริ โภคจะตระหนักถึงการรับรู้ ในคุณค่า (Perceived 
Value)   

3. ด้านการจัดจ าหน่าย (Place หรือ Distribution) 
โครงสร้างและช่องทางที่อ านวยการความสะดวกในการ
เคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดเป้าหมาย โดยใช้ตลาดในการ
ช่วยกระจายสินค้า ซึ่งพิจารณาจาก การขนส่ง การคลังสินค้า 
และการรักษาสินค้าท่ียู่ในคงคลัง 

4. ด้านการส่งสริมการตลาด (Promotion) เครื่องมือ
ส าหรับการใช้แรงจูงใจ (Persude) เพื่อให้เกิดความต้องการใน
ผลิตภัณฑ์ โดยส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อ ความเช่ือ และ
ความรู้สึก ซึ่งเป็นการติดต่อระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อ เพื่อสร้าง
ทัศนคติที่ ดี ให้กับผู้ซื้ อโดยผ่านพนักงานขาย (Personal 
selling) เพื่อท าการขาย หรือท าการขายโดยไม่ใช้คน 
(Nonperson selling) แต่เป็นการศึกษาโดยผ่านสื่อโฆษณา 
(Advertising) เครื่องมือท่ีช่วยในการติดต่อสื่อสารนั้นมีหลายวธิี 

ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดบริการ 
1. ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์  
2. ปัจจัยด้านราคา   
3. ปัจจัยด้านสถานท่ีใน
การให้บริการ  
4. ปัจจัยด้านการส่งเสริม
การตลาด  
5. ปัจจัยด้านบุคลากร  
6. ปัจจัยด้านกระบวนการ
ให้บริการ 
7. ปัจจัยด้านลักษณะ
กายภาพภายนอก [4] 

 

ก า ร ตั ด สิ น ใ จ
บริโภคกาแฟสดที่
ร้ า น ส ตา ร์บั ค ส์ 
สาขาเอ็มไพร์ทาว
เวอร์ [5] 
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โดยพิจารณาจากความเหมาะสมทางด้านผลิตภัณฑ์ ลูกค้า 
คู่แข่ง เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายร่วมกัน 

5. ด้านบุคลากร (People) พนักงาน (Employees) 
หมายถึง ที่ผ่านการคัดเลือก (Selection) การฝึกอบรม 
(Training) การจูงใจ (Motivation) [7] พนักงานต้องมีความรู้
ความสามารถ มีทัศนคติที่ดีและสามารถสื่อสารกับลูกค้าได้ 
สร้างความน่าเชื่อถือ สามารถแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นได้ เพื่อให้
เกิดความพึงพอใจอันสูงสุดให้กับลูกค้า 

6. ด้านกระบวนการให้บริการ (Process) หมายถึง 
ขั้นตอนในการส่งมอบคุณภาพของการให้บริการอย่างรวดเร็ว
ให้กับลูกค้า เพื่อสร้างความประทับใจ และท าให้เกิดความพึง
พอใจกับลูกค้า (Customer satisfaction) อาทิเช่น การบริการ
ที่มีความรวดเร็ว สินค้าที่ส่งมีความถูกต้อง และแม่นนย า เป็น
ต้น  

7. ด้านการน าเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical 
Evidence and Presentation) หมายถึง ลักษณะทาง
กายภาพที่มีการพัฒนาการให้บริการในรูปแบบต่างๆ พร้อมทั้ง
สิ่งอ านวยความสะดวกภายในร้าน เช่น บรรยากาศภายในร้าน 
กลิ่นหอมกาแฟอ่อนๆชวนเพิ่มอรรถรสในการดื่มกาแฟ ซึ่งถือว่า
เ ป็ น ก า ร ส ร้ า ง คุ ณ ค่ า ใ ห้ กั บ ลู ก ค้ า  ( Customer-value 
proposition) 

จากแนวคิดปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ 
7P’s ข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดบริการ ประกอยด้วย ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการ
จัดจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด บุคคลากร กระบวนการ 
ให้บริการ และการน าเสนอลักษณะทางกายภาพ ทุกปัจจัยมี
ความส าคัญต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค ดังนั้นผู้วิจัยจึง
น ามาก าหนดเป็นปัจจัยทีม่ีอิทธิพลต่อการตัดสินใจบริโภคกาแฟ
สด ที่ร้านสตาร์บัคส์ สาขาเอ็มไพร์ทาวเวอร์ 
กระบวนการตัดสินใจซ้ือ 

ชิฟแมนและคานุค [5] กล่าวว่า กระบวนการตัดสินใจ
ซื้อ หมายถึง ขั้นตอนของการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์มากกว่าหนึ่ง
ทางเลือกขึ้นไป โดยพฤติกรรมของผู้บริโภคจะพินิจพิจารณา
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการตัดสินใจ ทั้งด้านความรู้สึกนึก
คิด และพฤติกรรมทางกายภาพภายนอก การซื้อเป็นกิจกรรม
ด้านความรู้สึกนึกคิด และทางกายภาพมักจะเกิดในช่วงเวลา
หนึ่ง  กิจกรรมเหล่านั้นท าให้เกิดการซื้อ และท าให้เกิดพฤติกก

รมการซื้อตามของบุคคลอื่น ขั้นตอนการตัดสินใจซื้อ (Buying 
Decision Process) เป็นขั้นตอนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค 
พบว่าผู้บริโภคผ่านกระบวนการ 5 ข้ันตอน ดังนี้ 

1 . ขั้ น ต อ น ก า ร รั บ รู้ ถึ ง ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร  ( Need 
Recognition) หรือการรับรู้ปัญหา (Problem Recognition) 
หมายถึง การที่บุคคลรับรู้ความต้องการภายในของตนเองที่
อาจจะเกิดขึ้นเองจากภายในหรืออาจจะเกิดจากสิ่งกระตุ้นจาก
ภายนอก เช่น ความหิวจากการเดินผ่านร้านอาหารที่มีภาพ
อาหาร  

2. ขั้นตอนการค้นหาข้อมูล (Information Search)   
[8] เมื่อผู้บริโภคทราบถึงความต้องการ ผู้บริโภคจะท าการ
ค้นหาข้อมูลสินค้าท่ีสามารถตอบสนองต่อความต้องการได้  

3.  การประเมินทางเลือก  (Evaluation of 
Alternatives) หลังจากผู้บริโภคได้รับข้อมูลแล้ว ผู้บริโภคจะมี
ความเข้าใจและประเมินทางเลือกทางด้านต่างๆ นักการตลาดมี
ความจ า เป็นที่ จะต้องรู้ ถึ งวิ ธีต่ างๆที่ผู้ บริ โภคใ ช้ในการ
ประเมินผลของทางเลือก ตามกระบวนการของขั้นตอน ดังนี้ 
(1) คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ (Product Attributes) (2) 
ผู้บริโภคจัดน้ าหนักความส าคัญของคุณสมบัติผลิตภัณฑ์ (3) 
ผู้บริโภคจะพัฒนาและมีความเช่ือถือเกี่ยวกับตราสินค้านั้น
ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของผู้บริโภค (4) ผู้บริโภคจะมีทัศนคติ
ต่อการเลือกตราสินค้า  

4. การตัดสินใจซื้อ (Purchase Decision) หลังจากมี
การประเมินผลทางเลือกจากขั้นตอนท่ี3 สามารถเป็นตัวช่วยให้
ผู้บริโภคก าหนดความพอใจของผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เป็นทางเลือก
โดยทั่วไป ท าให้การตัดสินใจซื้อเกิดขึ้นหลังจากมีการประเมิน
ทางเลือกแล้ว (Evaluation of Alternatives) และเกิดความ
ตั้งใจที่จะซื้อ (Purchase Decision) แต่ก่อนที่จะตัดสินใจซื้อมี
ปัจจัย 3 ประการ ท่ีผู้บริโภคต้องค านึงถึง คือ  (1) ทัศนคติของ
บุคคล (Attiudes of Others) (2) สถานการณ์ที่คาดคะเนไว้ 
(Anticipated Situational Factors) (3) สถานการณ์ที่ไม่ได้
คาดคะเนไว้ (Unanticipated Situational Factors)  

5. พฤติกรรมหลังการซื้อ (Post Purchase Feeling)  
[9] กล่าวว่า พฤติกรรมหลังการซื้อจะเกิดขึ้นต่อเมื่อผู้บริโภคได้
ท าการซื้อหรือใช้ผลิตภัณนั้นไปเรียบร้อยแล้ว ถ้าหากว่าเป็นไป
ตามที่คาดหวังไว้ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นคือความพึงพอใจ แต่ถ้าหาก
ผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามที่คาดหวังไว้ผลลัพธ์ก็คือความไม่พึงพอใจ 
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จากแนวคิดกระบวนการตัดสินใจซือ้ข้างต้น สามาถสรุป
ได้ว่า ขั้นตอนการตัดสินใจซื้อของผุ้บริโภคมีกระบวนการ 5 
ขั้นตอน คือ (1) ขั้นตอนการรับรู้ถึงความต้องการ (2) ขั้นตอน
การค้นหาข้อมูล (3) ขั้นตอนการประเมินทางเลือก (4) การ
ตัดสินใจซื้อ และ (5) พฤติกรรมหลังการซื้อ ซึ่งขั้นตอนเหล่านี้
จะน าไปสู่การตัดสนิใจบริโภคกาแฟสดของผู้บริโภค ที่ร้านสตาร์
บัคส์ สาขาเอ็มไพร์ทาวเวอร์  

 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

กชพงษ์ หอมดอก (2558) ศึกษาส่วนประสมทาง
การตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจบริโภคกาแฟสด กรณีศึกษา 
จังหวัดแพร่ ผลวิจัยพบว่า ด้านพฤติกรรมของผู้บริโภคส่วนใหญ่
ชอบประเภทกาแฟสด คือ ชาเขียว ชามะนาม ชานม ร้อยละ
24.5 และรองลงมาคือ คาปูชิโน่ ร้อยละ 16.8  ดังนั้น ส่วน
ประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจบริโภคกาแฟสด
อันดับ 1 คือด้านกายภาพของร้าน  รองลงมาคือด้านการ
บริการ ด้านผลิดภัณฑ์ และด้านราคาตตามล าดับ 

ภูรีภัทร ช่ังจันทร์ (2558) ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจใน
การใช้บริการร้านกาแฟสดstarbuck ที่เซ็นทรัลพลาซ่า ปิ่น
เกล้า ผลวิจัยพบว่า ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่า
เพศชาย  มีอายุระหว่าง 20-30ปี สถานภาพ โสด เป็นพนักงาน
บริษัทเอกชน นิยมใช้บริการกับเพื่อน และใช้บริการในวันเสาร์
เฉลี่ยเดือนละ 1-2ครั้ง ระหว่างช่วงเวลา 18.00 20.00น. และ
พบว่า ระดับความพึงพอใจต่อการใช้บริการมากที่สุด รองลงมา
คือด้านบุคลากร และกระบวนการบริการ   

ศิรประภา นพชัยยา (2558) ศึกษาการปัจจัยที่มีอทธิ
พลต่อการตัดสินใจซื้อกาแฟจากร้านคาเฟ่อเมซอน ในสถานี
น้ ามัน ปตท พบว่า ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อกาแฟจากร้านคาเฟ่ อเมซอน คือ ปัจจัยด้าน
ผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
ปัจจัยด้านการส่งเสริมทางการตลาด ปัจจัยด้านการน าเสนอ
ทางกายภาย และปัจจัยด้านบุคลากรบริการ จากผลการวิจัย
พบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือนไม่ต่างกัน ไม่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อกาแฟจากร้านคาเฟ่ 
อเมซอน ในสถานีบริการน้ ามัน 

มัทวัน กุสลอภิบาล (2555) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการใช้บริการร้านกาแฟสดของ

ผู้บริโภคในอ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ผลวิจัยพบว่า ผู้บริโภค
ให้ความสนใจต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ที่มีผลต่อการ
เลือกใช้บริการร้านกาแฟสดโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีลักษณะ
ทางประชากรศาสตร์ทีสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการใช้บริการร้าน
กาแฟสดแตกต่างกันตามลักษณะประชากรศาสตร์ อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดสัมพันธืกับ
พฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟสดของผู้บริโภคในอ าเภอ
เมือง จังหวัดราชบุรีที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

1. ประชากร ได้แก่ บริโภคที่เคยบริโภคกาแฟสด ท่ีร้าน
สตาร์บัคส์ สาขาเอ็มไพร์ทาวเวอร์ 

2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย เนื่องจากไม่ทราบ
จ านวนของผู้บริโภคร้านกาแฟสด ที่ร้านสตาร์บัคส์ สาขาเอ็ม
ไพร์ทาวเวอร์ ที่แน่นอน ดังนั้น ผู้วิจัยจึงใช้วิธีการก าหนดขนาด
ของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรค านวณแบบไม่ทราบจ านวน
ประชากรของ Cochran W.G. [14] จ านวน 400 ตัวอย่าง 

3. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัย
ครั้ งนี้  คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยแบ่ง
แบบสอบถามออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 เป็นข้อมูล
เกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล   ส่วนท่ี 2  เป็นข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัย  
ส่วนประสมทางการตลาด    ส่วนที่ 3 เป็นข้อมูลเกี่ยวกับการ
ตัดสินใจบริโภคกาแฟสดที่ร้านสตาร์บัคส์ สาขาเอ็มไพร์ทาว
เวอร์ 
 
สรุปผลการวิจัย 

ผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 52.5  มี
อายุระหว่าง 21 - 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 52.3  สถานภาพโสด 
คิดเป็นร้อยละ 64.5  ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน คิดเป็น
ร้อยละ 50.5  ระดับการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 76.0  
มีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 10,001 – 30,000 บาท คิดเป็นร้อย
ละ 70.3  

ผู้บริโภคให้ระดับความคิดเห็นที่มีต่อการตัดสินใจ
บริโภคกาแฟสดที่ร้านสตาร์บัคส์ สาขาเอ็มไพร์ทาวเวอร์ อยู่ใน
ระดับมาก  

ผู้บริโภคให้ความส าคัญต่อปัจจัยทางการตลาดบริการที่
มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจบริโภคกาแฟสด ที่ร้านสตาร์บัคส์ 
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สาขาเอ็มไพร์ทาวเวอร์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
รายละเอียดในแต่ละด้านพบว่า ผู้บริโภคให้ความส าคัญมาก
ที่สุดในด้านผลิตภัณฑ์และด้านบุคลากร รองลงมาได้แก่ ด้าน
ลักษณะทางกายภาพ และให้ความส าคัญน้อยที่สุดในด้านราคา 
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับ
ความส าคัญต่อปัจจัยทางการตลาดบริการ ที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจบริโภคกาแฟสด ที่ร้านสตาร์บัคส์ สาขาเอ็มไพร์ทาว
เวอร์  

ปัจจัยทางการตลาด X  S.D. 
ระดับ 
ความ 
ส าคัญ 

 ด้านผลิตภัณฑ์  4.09 .642 มาก 
 ด้านราคา  3.64 .660 มาก 
 ด้านสถานท่ีการให้บริการ 3.83 .647 มาก 
 ด้านการส่งเสริมการตลาด 3.77 .699 มาก 
 ด้านบุคคลากร 4.09 .676 มาก 
 ด้านกระบวนการให้บริการ 3.85 .661 มาก 
 ด้านลักษณะทางกายภาพ 3.99 .626 มาก 

รวม 3.89 .509 มาก 
 
การหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาดกับการตัดสินใจบริโภคกาแฟสดที่ร้านสตาร์บัคส์ 
สาขาเอ็มไพร์ทาวเวอร์ พบว่า   

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์และการตัดสินใจบริโภคกาแฟสดที่
ร้านสตาร์บัคส์ สาขาเอ็มไพร์ทาวเวอร์ มีความสัมพันธ์กันอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และเป็นความสัมพันธ์เชิง
บวกในทิศทางเดียวกันระดับสูง 

ปัจจัยด้านราคาและการตัดสินใจบริโภคกาแฟสดที่ร้าน
สตาร์บัคส์ สาขาเอ็มไพร์ทาวเวอร์ มีความสัมพันธ์กันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเป็นความสัมพันธ์เชิงบวกใน
ทิศทางเดียวกันระดับปานกลาง 

ปัจจัยด้านสถานที่ในการให้บริการและการตัดสินใจ
บริโภคกาแฟสดที่ร้านสตาร์บัคส์ สาขาเอ็มไพร์ทาวเวอร์ มี
ความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเป็น
ความสัมพันธ์เชิงบวกในทิศทางเดียวกัน ระดับปานกลาง  

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดและการตัดสินใจ
บริโภคกาแฟสดที่ร้านสตาร์บัคส์ สาขาเอ็มไพร์ทาวเวอร์ มี

ความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเป็น
ความสัมพันธ์เชิงบวกในทิศทางเดียวกัน ระดับปานกลาง 

ปัจจัยด้านบุคลากรและการตัดสินใจบริโภคกาแฟสดที่
ร้านสตาร์บัคส์ สาขาเอ็มไพร์ทาวเวอร์ มีความสัมพันธ์กันอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเป็นความสัมพันธ์เชิงบวก
ในทิศทางเดียวกันระดับปานกลาง 

ปัจจัยด้านกระบวนการการให้บริการและการตัดสินใจ
บริโภคกาแฟสดที่ร้านสตาร์บัคส์ สาขาเอ็มไพร์ทาวเวอร์ มี
ความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเป็น
ความสัมพันธ์เชิงบวกในทิศทางเดียวกันระดับปานกลาง 

ปัจจัยด้านลักษณะกายภาพภาพนอกและการตัดสินใจ
บริโภคกาแฟสดที่ร้านสตาร์บัคส์ สาขาเอ็มไพร์ทาวเวอร์ มี
ความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเป็น
ความสัมพันธ์เชิงบวกในทิศทางเดียวกันระดับปานกลาง  
ตารางที่ 2 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาดกับการตัดสินใจบริโภคกาแฟสดที่ร้านสตาร์บัคส์ 
สาขาเอ็มไพร์ทาวเวอร์  

* p-value < 0.05 
การวิ เคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple 

Regression Analysis) ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดและการตัดสินใจบริโภคกาแฟสดที่ร้านสตาร์บัคส์ 
สาขาเอ็มไพร์ทาวเวอร์ พบว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านสถานท่ี
ในการให้บริการ ด้านการส่งเสริมการตลาด และด้านราคา มี
ความสัมพันธ์กันแบบพหุ โดยสามารถร่วมกันท านายกการ
ตัดสินใจบริโภคกาแฟสดที่ร้านสตาร์บัคส์ สาขาเอ็มไพร์ทาว
เวอร์ ได้ร้อยละ 40.3 ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05  

ปัจจัยส่วนประสม 
ทางการตลาด 

การตัดสินใจบริโภค
กาแฟสด 

r 
Sig. 

(2-tailed) 
ด้านผลิตภณัฑ ์ .533 .000* 
ด้านราคา .425 .000* 
ด้านสถานท่ีการให้บริการ .499 .000* 
ด้านการส่งเสริมการตลาด .447 .000* 
ด้านบุคคลากร .365 .000* 
ด้านกระบวนการให้บริการ .407 .000* 
ด้านลักษณะกายภาพภายนอก .417 .000* 
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ตารางที ่3  การวเิคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ 

* p-value < 0.05 
 
อภิปรายผล 

ผู้บริโภคกาแฟสดที่ร้านสตาร์บัคส์ สาขาเอ็มไพร์ทาว
เวอร์ให้ความส าคัญต่อปัจจัยทางการตลาดบริการที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจบริโภคกาแฟสดโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งให้
ความส าคัญในเรื่ องของผลิตภัณฑ์  บุคลากร และด้ าน
กระบวนการให้บริการเป็น 3 อันดับแรก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
ร้านกาแฟสตาร์บัคส์ เป็นร้านกาแฟสดที่มีช่ือเสียงเป็นที่รู้จักมา
อย่างยาวนาน มีสาขามากมายทั่วประเทศ ตัวเมล็ดกาแฟมี
คุณภาพ มีกลิ่นหอม มีความสดใหม่และรสชาติได้มาตรฐานทุก
วัน ประกอบกับการให้บริการของพนักงานที่มีมารยาทดี มี
มนุษย์สัมพันธ์ มีระเบียบวินัยและเต็มใจในการให้บริการกับ
ลูกค้า รวมถึงความรวดเร็วในการให้บริการด้วย จึงท าให้
ผู้บริโภคที่ร้านสตาร์บัคส์ สาขาเอ็มไพร์ทาวเวอร์ให้ความส าคัญ
ต่อปัจจัยทางการตลาดบริการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจในการ
บริโภคอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับ กชพรรณ ประถมบุตร 
[15] ได้ศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจบริโภคกาแฟสดในสถานีบริการน้ ามัน บริเวณเลียบ
ทางด่วนรามอินทรา-อาจณรงค์ ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 
ระดับความส าคัญของปัจจัยทางการตลาดบริการในการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านกาแฟสดในสถานีบริการน้ ามัน โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก และผู้บริโภคให้ความส าคัญกับด้าน
กระบวนการให้บริการ ด้านผลิตภัณฑ์ และด้านบุคลากร อยู่ใน
สามล าดับแรกเช่นกัน และสอดคล้องกับ มัทวัน กุสลอภิบาล 
[16] ศึกษาเรื่อง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการ
ใช้บริการร้านกาแฟสดของผู้บริโภคในอ าเภอเมือง จังหวัด

ราชบุรีพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการ
เลือกใช้บริการร้านกาแฟสดโดยรวมอยู่ในระดับมาก 

 ความสัมพันธ์ ระหว่ างปัจจัยส่ วนประสมทาง
การตลาดบริการกับการตัดสินใจบริโภคกาแฟสดที่ร้านสตาร์
บัคส์ สาขาเอ็มไพร์ทาวเวอร์ พบว่า ปัจจัยทางการตลาด
บริการทุกด้านมีความสัมพันธ์เชิงบวกในทิศทางเดียวกันกับ
การตัดสินใจบริโภคกาแฟสดที่ร้านสตาร์บัคส์ สาขาเอ็มไฟร์
ทาวเวอร์ นั่นหมายความว่า หากผู้บริโภคเห็นถึงคุณค่าและมี
ความพอใจต่อร้านสตาร์บัคส์ มาก ในด้านผลิตภัณฑ์ ราคา 
สถานที่การให้บริการ การส่งเสริมการตลาด บุคลากร 
กระบวนการให้บริการ และลักษณะทางกายภาพ ก็จะส่งผลให้

เกิดการตัดสินใจบริโภคกาแฟสดมากขึ้นตามไปด้วย ทั้งนี้
เนื่องจากปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดเป็นส่วนส าคัญต่อการ
กระตุ้นความต้องการซื้อของผู้บริโภค ดังที่คอตเลอร์ [4] ได้
กล่าวไว้ว่า หากธุรกิจบริการใดมีการตอบสนองตามความ
ต้องการของลูกค้าให้พึงพอใจในผลิตภัณฑ์และการบริการได้ 
และเกิดคุณค่าในสายตาของลูกค้า ก็จะท าให้ผลิตภัณฑ์และ
บริการนั้นขายได้  สอดคล้องกับ ฉัตรชัย วัฒนวชิรกุล [17] ได้
ศึกษา ปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภค
กาแฟสด  กรณี ศึ กษา ร้ า นกาแฟสดขนาด เ ล็ ก ใน เ ขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยทางการตลาดบริการ ด้าน
ผลิตภัณฑ์ ราคา สถานที่การให้บริการ การส่งเสริมการตลาด 
บุคลากร กระบวนการให้บริการและลักษณะทางกายภาพ มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคกาแฟในร้านกาแฟสด
ขนาดเล็ก โดยมีความสัมพันธ์เชิงบวก ในระดับปานกลาง   

 
ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 

1 .ด้ านปั จจั ยทางการตลาด  ผู้ บ ริ โ ภคให้ ระดั บ
ความส าคัญที่มีต่อปัจจัยทางการตลาด ในด้านการส่งเสริม
การตลาดน้อยที่สุด อาจจะเป็นเพราะว่าร้านสตาร์บัคส์ 
ค่อนข้างจะมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ และการจัดโปรโมช่ัน
น้อย จึงท าให้ผู้บริโภคไม่ค่อยได้รับรู้ถึงการส่งเสริมการตลาด
เท่าที่ควร  จากการศึกษากลุ่มผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงที่
มีช่วงอายุอยู่ระหว่าง 21 – 30 ปี  ดังนั้นทางร้านอาจจะจัด
โปรแกรมส่งเสริมการขายให้เหมาะสมกับกลุ่มนี้ 

Dependent Variable: การตัดสินใจบริโภคกาแฟสดท่ีร้านสตาร์บัคส์ 
สาขาเอ็มไพร์ทาวเวอร์, R Square = 0.403, Adjusted R2 = 0.397, 
Constant (α) = - 0.553 

Independent 
Variables 

r b Beta 
Std. 
Error 

t Sig Tol. VIF 

ด้านลิตภัณฑ์  .533 .464 .343* .343 7.640 .000 .753 1.329 
ด้านสถานท่ี  .499 .258 .192* .192 3.758 .000 .578 1.730 
ด้านการส่งเสริม
การตลาด  

.447 .206 .166* .166 3.427 .001 .648 1.543 

ด้านราคา  .425 .157 .119* .119 2.381 .018 .604 1.654 
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2. ด้านความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจบริโภค จะเห็นได้
ว่าผลิตภัณฑ์ สถานที่ในการให้บริการ การส่งเสริมการตลาด 
และราคา เป็นปัจจัยส าคัญที่จะส่งผลต่อการตัดสินใจบริโภค
กาแฟสตาร์บัคส์มากที่สุด ดังนั้นจึงควรพัฒนาปัจจัยเหล่านี้ให้
ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค เช่น สร้างสรรค์ประเภท
กาแฟรูปแบบใหม่ ๆ  รสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เด่นชัดมากขึ้น 
เพื่อเพิ่มทางเลือกให้หลากหลาย  จัดสถานที่ในการให้บริการ
ตามเทศกาลเพื่อเพิ่มความน่าสนใจ การจัดโปรแกรมส่งเสริม
การขายให้ตรงกับกลุ่มลูกค้าบ่อยครั้งมากขึ้น  และเพิ่มกลุ่ม
สินค้าท่ีมีราคาถูกลงเพื่อเพิ่มทางเลือกให้ส าหรับกลุ่มผู้บริโภคที่
มีรายได้ปานกลาง  
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 

1. การศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาเฉพาะการตัดสินใจ
บริโภคกาแฟสดที่ร้านสตาร์บัคส์ สาขาเอ็มไฟร์ทาวเวอร์ เท่านั้น  
ในการศึกษาครั้งต่อไป ควรเลือกศึกษาสาขาที่อยู่ในพื้นที่อื่น
ด้วย  เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครอบคลุมและเป็นแนวทางในการ
พัฒนาการบริการให้ดียิ่งข้ึน   

2. การศึกษาครั้งนี้ ใช้เพียงตัวแปรด้านปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดเพื่อหาความสัมพันธ์กับการตัดสินใจ
บริ โภคกาแฟสดเท่านั้น   ในการวิจัยครั้ งต่อไปควรหา
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับการตัดสินใจบริโภค
ด้วย เพื่อให้ทราบถึงลักษณะประชากรศาสตร์แบบไหนที่จะมี
ผลต่อการตัดสินใจบริโภคกาแฟมากน้อยกว่ากัน จะเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาเพื่อให้ตรงตามความต้องการของ
ผู้บริโภคในแต่ละกลุ่ม  

3. ในการศึกษาครั้งต่อไปควรเพิ่มการเปรียบเทียบ
ความพึงพอใจของผู้บริ โภคที่มีต่อปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดบริการในแต่ละแบรนด์ เช่น Starbucks,  Café 
Amazon,  Black Canyon,  True Coffee, ชาวดอย,  กาแฟ
มวลชน  ให้ทราบถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของแต่ละแบรนด์ เพื่อ
เป็นประโยชน์ในการน ามาประยุกต์ใช้เพื่อปรับปรุงพัฒนาการ
ให้บริการของผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง   

4. ในการศึกษาครั้งต่อไปควรเพิ่มการศึกษาแนวโน้ม
การกลับมาใช้บริการอีกครั้ง เพ่ือน ามาปรับปรุงส่วนประสมทาง
การตลาดบริการให้สอดคล้องกับความพึงพอใจของกลุ่ม
ผู้บริโภค  
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ผลกระทบของการจัดการความรู้และองค์กรแห่งการเรียนรู้ต่อประสิทธิภาพงาน  
การจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดกาฬสินธุ์ 
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บทคัดย่อ  

การวิจัยเรื่อง ผลกระทบของการจัดการความรู้และองค์กรแห่งการเรียนรู้ต่อประสิทธิภาพงานการจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดกาฬสินธุ์ ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  1) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์และผลกระทบของการจัดการความรู้
กับประสิทธิภาพงานการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดกาฬสินธุ์   2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์และ
ผลกระทบขององค์กรแห่งการเรียนรู้กับประสิทธิภาพงานการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดกาฬสินธุ์              
โดยศึกษาจากประชากร  ได้แก่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่หรือผู้รับผิดชอบงานพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดกาฬสินธุ์  
จ านวน 151 คน 

ผลการศึกษาพบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการความรู้ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นในจังหวัดกาฬสินธุ์โดยรวมอยู่ใน
ระดับ ด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับองค์การแห่งการเรียนรู้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
การจัดการความรู้ ด้านการแสวงหาและสร้างความรู้  การจัดเก็บความรู้ การแบ่งปันความรู้  และการประยุกต์ใช้ความรู้  มี
ความสัมพันธ์ในทิศทางบวกกับประสิทธิภาพงานการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดกาฬสินธุ์  องค์การแห่ง
การเรียนรู้ ด้านความรอบรู้แห่งตน แบบแผนความคิดอ่าน วิสัยทัศน์ร่วมกัน การเรียนรู้ของทีม การคิดอย่างเป็นระบบ และการใช้
เทคโนโลยี มีความสัมพันธ์ในทิศทางบวกกับประสิทธิภาพงานการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดกาฬสินธุ์ 
การจัดการความรู้ ด้านการประยุกต์ใช้ความรู้  มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพงานการจัดซื้อจัดจ้างในทิศทางบวก และองค์การแห่ง
การเรียนรู้ ด้านแบบแผนความคิดอ่าน การคิดอย่างเป็นระบบ และการใช้เทคโนโลยี  มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพงานการจัดซื้อ
จัดจ้างในทิศทางบวก 
ค ำหลัก: การจัดการความรู้ , องค์กรแห่งการเรียนรู้ , ประสิทธิภาพงานการจัดซื้อจดัจ้าง   
 
Abstract 

The study of the impact of knowledge management and learning organization on the efficiency of 
procurement affairs of the local administrative organizations in Kalasin province had the purposes which were: 
1) to study the relationship and impact of the knowledge management on the efficiency of procurement 
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affairs of the local administrative organizations in Kalasin province, and 2) to study the relationship and 
impact of learning organization on the efficiency of procurement affairs of the local administrative 
organizations in Kalasin province. The samples were 151 heads.  

The overall opinion on knowledge management of the local administrative organizations in Kalasin 
Province was in the high level. The overall opinion on learning organization of the local administrative 
organizations in Kalasin Province was in the high level. Knowledge management, searching and creating 
knowledge, storing knowledge, sharing knowledge, and applying knowledge had the positive relationship with 
the efficiency of procurement affairs of the local administrative organizations in Kalasin province. Learning 
organization in terms of self-attainment, participatory vision, team learning, systematic thinking, and 
technology implementation had the positive relationship with the efficiency of procurement affairs of the 
local administrative organizations in Kalasin province. The knowledge management in terms of applying 
knowledge had the positive impact on efficiency of procurement affairs and the learning organization in terms 
concept of thought, systematic thinking, and technology implementation had the positive impact on 
efficiency of procurement affairs respectively. 
Keywords: Knowledge Management, Learning Organization, Efficiency of Procurement Affairs 

 
1. บทน า 

กรมบัญชีกลางได้พัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement :  
e-GP) เพื่อเป็นศูนย์กลางข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลการ
จัดซื้อจัดจ้างและพัสดุภาครัฐได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ครบถ้วน
ทั่วถึง โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มความโปร่งใส สะดวกต่อการ
ตรวจสอบ ลดปัญหาทุจริตคอร์รัปช่ัน ลดความผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มีการบังคับใช้และให้ยกเลิก
บทบัญญัติเกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุ 
ในกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศข้อบัญญัติ และ
ข้อก าหนดใด ๆ ของหน่วยงานของรัฐที่อยู่ภายใต้บังคับแห่ง
พระราชบัญญัตินี้ มีผลใช้บังคับในวันที่ 23 สิงหาคม 2560 
บังคับใช้กับหน่วยงานของรัฐที่อยู่ภายใต้บังคับพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ซึ่ง
หมายความรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) คือส่วนราชการ
ที่จัดตั้งขึ้นใหม่ในสังกัดกระทรวงมหาดไทยที่มีบทบาทภารกิจ
ส าคัญในการส่งเสริมสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย
การพัฒนาและให้ค าปรึกษา แนะน าองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การบริหารงาน

บุคคล การเงินการคลัง และการบริหารจัดการ เพื่อให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น มีความเข้มแข็งและมีศักยภาพในการ
ให้บริการสาธารณะ  โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจ
หน้าท่ีหลายประการ และหนึ่งในหน้าท่ีที่ส าคัญคือ การส่งเสริม 
สนับสนุนและประสานการด าเนินงานด้านการเงิน การคลัง 
การงบประมาณ การพัสดุ การจัดเก็บรายได้ และการประกอบ
กิจการพาณิชย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งวาง
ระบบตรวจสอบระบบการเงิน การบัญชี และการพัสดุของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และในการด าเนินงานด้านการ
พัสดุในรอบปี 2559 ที่ผ่านมาพบว่า  ผู้ปฏิบัติงานไม่มีความ
เข้าใจและความช านาญในระบบจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากระบบมี
ความซับซ้อน เข้าใจยากเกิดความสับสนในการปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการเช่ือมโยงของระบบจัดซื้อจัดจ้างกับระบบเบิก
จ่ายเงิน  มีความเสี่ยงในเรื่องคุณภาพของสิ่งที่ต้องซื้อ  ความ
เสี่ยงในเรื่องราคา  ความเสี่ยงเกี่ยวกับผู้ขายหรือผู้รับจ้าง  
ความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตดังนั้น ในการเปลี่ยนแปลง
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 และวิธีท าในระบบจึงส่งผลกระทบต่อการ
ปฏิบัติงานของพนักงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงต้องมี
การเรียนรู้ขั้นตอน และวิธีการท างานในรูปแบบใหม่ เพื่อให้
สอดคล้องกับปัญหา รวมทั้งการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน
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ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด (กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น, 2551) 

จากปัญหาด้านข้อบกพร่องของการท างานด้านจัดซื้อ
จัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงท าให้ผู้วิจัยจึงเห็น
ความส าคัญในการศึกษาผลกระทบของการจัดการความรู้และ
องค์กรแห่งการเรียนรู้ต่อประสิทธิภาพงานการจัดซื้อจัดจ้าง 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดกาฬสินธุ์ ไม่ว่าจะเป็น
ปัจจัยด้านการจัดการความรู้ ซึ่งน าไปสู่การเป็นองค์การแห่ง
การเรียนรู้ เพื่อที่จะได้ทราบถึงประสิทธิภาพงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดกาฬสินธุ์เพื่อเป็นแนวทางในการ
พัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดกาฬสินธุ์  ให้เป็น
องค์กรแห่ งการ เรี ยนรู้  และน า ไปสู่ การปฏิบัติ งานที่ มี
ประสิทธิภาพงาน 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์และผลกระทบของการ
จัดการความรู้กับประสิทธิภาพงานการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดกาฬสินธุ์ 

2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์และผลกระทบขององค์กร
แห่งการเรียนรู้กับประสิทธิภาพงานการจัดซือ้จัดจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดกาฬสินธุ์ 
 
 
 
 
 
3. สมมติฐานของการวิจัย 

1) การจัดการความรู้มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพ
งานการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด
กาฬสินธุ ์

2) การจัดการความรู้มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพงาน
การจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด
กาฬสินธุ ์  

3) องค์กรแห่งการเรียนรู้มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพ
งานการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด
กาฬสินธุ ์

4) องค์กรแห่งการเรียนรู้มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพ
งานการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด
กาฬสินธุ์  
 
4. การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

4.1 ทฤษฎกีารจัดการความรู้ 
Kucza (2001) ได้ให้ความหมายว่า การจัดการความรู้ 

หมายถึง กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ การจัดกระบวนการของการ
สร้างความรู้  การจัดเก็บ และการแบ่งปันความรู้  กล่าว
โดยทั่วไปจะรวมถึงการระบุสภาพปัจจุบันการก าหนดวาม
ต้องการและการแก้ไขปรับรังกระบวนการ ที่จะส่งผลกระทบตอ่
การจัดการความรู้ให้ดีขึ้นเพื่อบรรลุถึงความต้องการ 

Henrie and Hedgepeth (2003) ได้ให้ความหมายว่า 
การจัดการความรู้ หมายถึง ระบบบริหารจัดการทรัพย์สิน
ความรู้ขององค์กรทั้งที่เป็นความรู้โดยนัยและความรู้ที่เห็นได้
อย่างชัดเจน  ระบบการจัดการความรู้ เป็นกระบวนการที่
เกี่ยวพันกับการจ าแนกความรู้การตรวจสอบความรู้การจัดเก็บ
ความรู้ที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว การเตรียมการกรองความรู้ 
และการเตรียมการเข้าถึงความรู้ให้กับผู้ใช้  ทั้งนี้โดยมีหลักการ
ที่ส าคัญคือ ท าให้ความรู้ถูกใช้  ถูกปรับเปลี่ยนและถูกยกระดับ
ให้สูงข้ึน 

กัตติกา ศรีมหาวโร (2555) ได้ให้ความหมายว่า การ
จัดการความรู้ หมายถึง การเรียนรู้รูปแบบใหม่ การประมวล
สังเคราะห์ สารสนเทศ และใช้เป็นเครื่องมือในการบริหาร
องค์การหรือน าความรู้ภายนอกองค์การมาพัฒนาสร้าง เพื่อให้
องค์การบรรลุเป้าหมายของการท างาน การพัฒนาคนและ
พัฒนาองค์การ 

จากความหมายของการจัดการความรู้ข้างต้น สามารถ
สรุปได้ว่า การจัดการความรู้ หมายถึง การจัดกระบวนการของ
การสร้างความรู้ การจัดเก็บ และการแบ่งปันความรู้ เป็น
กระบวนการที่มีการจัดระเบียบเพื่อสร้างสรรค์องค์การและใช้
ความรู้เพื่อสนับสนุนและปรับปรุงองค์การ เป็นการการจัดการ
ความรู้ที่มีอยู่ภายใต้ตัวคน องค์กร และภายนอกตัวคน ซึ่ง
ประกอบไปด้วย 1) การแสวงหาและสร้างความรู้ (Knowledge 
Acquisition and Creation) หมายถึง การค้นหาและเปิดเผย
ความรู้ระหว่างกันในองค์การ การสร้างองค์ความรู้ใหม่ หรือ
แสวงหาความรู้จากภายนอก ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อ
องค์กรนั้นยังไม่มีหรือมีไม่เพียงพอรวมถึงการรักษาความรู้เก่า 

E-44



การประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสกลนคร ครั้งที่ 1 
17 – 19 พฤษภาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร 

 

 

และการก าจัดความรู้ที่ใช้ไม่ได้แล้ว 2) การจัดเก็บความรู้ 
(Codification Knowledge) หมายถึง การวางโครงสร้าง
ความรู้ แบ่งชนิด การจัดหมวดหมู่   จัดกลุ่ม ให้เป็นระบบ และ
การก าหนดวิธีการจัดเก็บและค้นคืน เพื่อให้สืบค้น เรียกคืน
สะดวกต่อการเรียกหาเพื่อน าไปใช้  3)  ก า ร แ บ่ ง ปั น ค ว า ม รู้ 
(Knowledge Sharing) หมายถึง การน าความรู้ที่ได้จากการ
ปฏิบัติงานมาแลกเปลี่ยนเทคนิคการท างาน เทคนิคการ
แก้ปัญหา หรือปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงาน โดยอาจจัดท าเป็น
เอกสาร ฐานความรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศหรืออาจจัดท าเป็น
ระบบทีมข้ามสายงาน กิจกรรมกลุ่มคุณภาพและนวัตกรรม 
ชุมชนนักปฏิบัติ ระบบพี่เลี้ยง การสับเปลี่ยนงาน การยืมตัว
ผู้เช่ียวชาญ หรือเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ เป็นต้น 4) การ
ประยุกต์ใช้ความรู้ (Knowledge Application) หมายถึง การที่
บุคลากรหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้น าองค์ความรู้ที่ได้จากการ
ถอดความรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบอย่าง
ต่อเนื่องโดยสามารถปรับใช้และบูรณาการด้านความคิด การ
กระท าทัศนคติตลอดจนประสบการณ์เดิมมาพัฒนาเป็นแนวคิด
เทคนิคและวิธีการใหม่ๆ 

ดังนั้น การจัดการความรู้ จึงเป็นเป็นเครื่องที่ช่วยให้
กระบวนการจัดเก็บความรู้เป็นไปอย่างมีระบบ และสามารถน า
ความรู้มาใช้ได้สะดวก มีการเรียนรู้รูปแบบใหม่ การประมวล
สังเคราะห์ สารสนเทศ  และใช้เป็นเครื่องมือในการบริหาร
องค์การหรือน าความรู้ภายนอกองค์การมาพัฒนาคนและ
พัฒนาองค์การต่อความเจริญก้าวหน้าและเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันด้วยการพัฒนาการจัดการความรู้ที่เพิ่มขึ้นของ
บุคคลส่งผลต่อประสิทธิผลขององค์การ ช่วยให้องค์การ
ปรับเปลี่ยนไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

4.2 ทฤษฎีองคก์รแห่งการเรียนรู้ 
Peter Senge (1990) แห่ง Massachusetts Institute 

of Technology ได้ให้ความหมายว่า องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
หมายถึง  สถานท่ีซึ่งทุกคนสามารถขยายศักยภาพของตนเองได้
อย่างต่อเนื่องสามารถสร้างผลงานตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ เป็นที่
ซึ่งเกิดรูปแบบการคิดใหม่ ๆหลากหลายมากมาย ที่ซึ่งแต่ละคน
มีอิสระที่จะสร้างแรงบันดาลใจและเป็นที่ซึ่งทุกคนต่างเรียนรู้
วิธีการเรียนรู้ร่วมกัน  

 พนานันท์  โกศินานนท์  (2551)  ได้ให้ความหมายว่า  
องค์กรแห่งการเรียนรู้หมายถึง องค์กรที่มีการจัดการความรู้
อย่างเป็นระบบ ทั้งในระดับบุคคลระดับกลุ่ม และระดับ

องค์การโดยมีการสร้างการสรรหาการถ่ายโอน ตลอดจนการ
จัดเก็บความรู้ที่จะสามารถน าไปก่อให้เกิดประโยชน์ในการ
ท างานให้บรรลุเป้าหมาย และลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน 

ฐาปนีย์  เปริญกุล  (2556) ได้ให้ความหมายว่าองค์กร
แห่งการเรียนรู้  หมายถึง กลยุทธ์ที่สามารถเข้าถึงได้ในทุก
องค์กร ทุกภาคส่วน เน้นไปที่การพัฒนาคนและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลเป็นหลักโดยจะเน้นให้มีการพัฒนาในด้าน
กระบวนการคิดของบุคคล  การท างานร่วมกันการแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์และปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ได้ตลอดเวลา 
เพื่อพัฒนาไปสู่เป้าหมายร่วมกันขององค์กร 

จากความหมายขององค์กรแห่งการเรียนรู้ข้างต้น 
สามารถสรุปได้ว่า องค์กรแห่งการเรียนรู้ หมายถึงกระบวนการ
ในการปรับตัวขององค์กร เพื่อให้สามารถพัฒนาศักยภาพของ
องค์กรได้อย่างต่อเนื่อง สามารถสร้างผลงานตามที่ตั้งเป้าหมาย
ไว้ ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบ 6 องค์ประกอบได้แก่  1) 
ความรอบรู้แห่งตน2) แบบแผนความคิดอ่าน 3) วิสัยทัศน์
ร่วมกัน 4) การเรียนรู้ของทีม  5) การคิดอย่างเป็นระบบ  และ 
6) การใช้เทคโนโลยีที่ซึ่งแต่ละคนมีอิสระที่จะสร้างแรงบันดาล
ใจและเป็นท่ีซึ่งทุกคนต่างเรียนรู้วิธีการเรียนรู้ร่วมกัน  

กล่าวโดยสรุปจะเห็นได้ว่า องค์การแห่งการเรียนรู้ เป็น
องค์การที่มีความปรารถนาในการที่จะเรียนรู้สิ่งต่างๆ เพื่อการ
พัฒนาการท างาน มีการแบ่งปันความคิดในการท างาน มีการ
ปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม มีการทุ่มเททรัพยากรเพื่อลงทุนให้
บุคลากรทุกระดับเกิดการเรียนรู้ตลอดจนสร้างค่านิยมเกี่ยวกับ
การสร้างนวัตกรรมและทดลองท าสิ่งใหม่ๆ จนกลายเป็น
วัฒนธรรมขององค์การ 

4.3 ประสิทธิภาพงานการจัดซ้ือจัดจ้าง 
John D’ Miller (1954) อ้างอิงใน  สมจิตร์ สุวรักษ์ 

2554) ได้ให้ความหมายว่า ประสิทธิภาพงาน หมายถึง ผล
ปฏิบัติงานท่ีก่อให้เกิดความพึงพอใจแก่มวลมนุษย์และได้รับผล
ก าไรจากการปฏิบัติงานดังกล่าว ซึ่งความพอใจนั้นรวมไปถึง 
ความพึงพอใจในการบริการให้กับประชาชน โดยพิจารณาจาก 
การให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน การให้บริการอย่างรวดเร็ว
ทันเวลา การให้บริการอย่างเพียงพอ การให้บริการอย่าง
ต่อเนื่อง และการให้บริการอย่างก้าวหน้า 

ธนัชพร  พัฒนจันทร์ (2558) ได้ให้ความหมายว่า 
ประสิทธิภาพงาน หมายถึง ระดับความส าเร็จตามวัตถุประสงค์
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หรือเป้าหมายของการด าเนินงานที่ประหยัดทั้งงบประมาณ 
ระยะเวลา และทรัพยากรต่างๆ 

นิ่มนวน  ทองแสน (2557)  ได้ ให้ความหมายว่ า 
ประสิทธิภาพงาน หมายถึง การปฏิบัติงานที่ท าให้เกิดความ
พร้อมหลายๆ ปัจจัยรวมกัน เพื่อกระท าการสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้
บรรลุเป้าหมายขององค์กร ของทุกคนที่ร่วมมือกันท างานนั้นๆ 
ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ได้มาตรฐาน และใช้ต้นทุนในการ
ปฏิบัติงานท่ีคุ้มค่าที่สุด 

ดังนั้นสรุปได้ว่า ประสิทธิภาพงานการจัดซื้อจัดจ้าง 
หมายถึง ผลสัมฤทธิ์ของการท างานด้านการจัดซื้อจัดจ้างที่
ถูกต้อง คุ้มค่า ทันเวลา และบรรลุเป้าหมายขององค์กร 

 
5. สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
 5.1 สถิติพื้นฐานท่ีใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ 
 (1) ค่าร้อยละ (Percentage) 
 (2) ค่าเฉลี่ย (Mean) 
 (3) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
 5.2 สถิติที่ใช้ในการทดสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
 (1) การหาค่าอ านาจจ าแนกการวิเคราะห์ปัจจัย 
(Factor Analysis) โดยใช้ค่า Factor Loading  
 (2) การทดสอบความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (Reliability 
Test) โดยใช้วิธีค่าสัมประสิทธ์ิ แอลฟา (Alpha – Coefficient) 
ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) 
 5.3  สถิติที่ใช้ทดสอบคุณภาพของเครื่องมือ คือ การ
ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ  (Multicollinearity 
Test) โดยหาค่า Variance Inflation Factor (VIFs)  
 5.4 สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมุติฐาน ได้แก่ 
 (1) การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ด้วยค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์อย่างง่ายของ Pearson (Pearson  Correlation) 
 (2)  การวิ เคราะห์การถดถอยอย่าง ง่าย (Simple 
Regression) 
 (3) การวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple 
Regression Analysis) 
 
6. วิธีด าเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
หัวหน้าเจ้าหน้าที่หรือผู้รับผิดชอบงานพัสดุขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในจังหวัดกาฬสินธุ์  จ านวน 151 คน โดยผู้วิจัย

ขอรับกลับคืนด้วยตนเองทั้งหมด ซึ่งเป็นการเก็บข้อมูลแบบครั้ง
เดียวเสร็จ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส าหรับการ
วิจัยครั้ งนี้  คือ แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น เพื่อศึกษา
ผลกระทบของการจัดการความรู้และองค์กรแห่งการเรียนรู้ต่อ
ประสิทธิภาพงานการจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในจังหวัดกาฬสินธุ์  ประกอบด้วย 5 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 
1 เป็นค าถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ประกอบด้วยเพศ อายุ ประเภทองค์กร อายุงาน และต าแหน่ง
งาน ตอนที่ 2- ตอนที่ 4 เป็นค าถามเกี่ยวกับการจัดการความรู้ 
องค์กรแห่งการเรยีนรู้และประสิทธิภาพงานการจัดซื้อจัดจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดกาฬสินธุ์  ลักษณะเป็น
แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)           
ซึ่งมีเกณฑ์การให้น้ าหนัก 5 ระดับ เรียงจากน้อยไปมาก และ
ตอนที่  5 เป็นค าถามปลาย เปิดซึ่ ง เป็นค าถามที่ ผู้ ตอบ
แบบสอบถาม แสดงข้อคิดเห็น ปัญหา และข้อเสนอแนะ 
(ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์, 2560) 

โดยน าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
ของผู้เช่ียวชาญและผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา
งานวิจัย และการตรวจสอบความน่าเช่ือถือได้ (Reliability)                      
ของแบบสอบถาม โดยน าแบบสอบถามไปทดลองใ ช้                   
(Try -out) กลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 ตัวอย่างชุดแรก จากนั้นน า
แบบสอบถามมาทดสอบเพื่อวิเคราะห์หาความเช่ือมั่นของ
แบบสอบถาม โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของ ครอนบาค 
(Cronbachs Alpha Coefficient) ซึ่งค่าความเช่ือมั่นของ
แบบสอบถามที่ยอมรับได้มีค่าตั้งแต่ 0.70 ขึ้นไป (บุญชม                
ศรีสะอาด,2545) ค่าอ านาจจ าแนกเป็นรายข้อ โดยค่า Factor 
Loading ต้องมีค่า 0.40 ขึ้นไปจึงจะผ่านเกณฑ์ (บุญใจ          
ศรีสถิตย์นรากูร,  2550) โดยในงานวิจัยค่าความเช่ือมั่นมีค่าอยู่
ระหว่าง 0.730–0.968 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.70 และค่าอ านาจ
จ าแนกเป็นรายข้อ ได้ค่าระหว่าง 0.550–0.981ซึ่งมีค่ามากกว่า 
0.40 แสดงว่าแบบสอบถามมีความเที่ยงตรงของการวัด  

 
7. สรุปและอภิปรายผล 

ผู้ตอบแบบสอบถามประชากรกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ 
เป็นเพศหญิง 130 คน คิดเป็นร้อยละ 86.10 มีอายุอยู่ระหว่าง  
40 – 49  ปี มีจ านวน 66  คน คิดเป็นร้อยละ 43.70 ประเภท
องค์กรเป็นประเภทเทศบาลต าบล มีจ านวน 77 คน คิดเป็นร้อย
ละ 51.00 ส่วนใหญ่มีอายุงาน มากกว่า 15 ปี  มีจ านวน 94 คน 
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คิดเป็นร้อยละ 62.30 และมีต าแหน่งงานเป็น ผอ.กอง/หัวหน้า
กองคลัง มีจ านวน 105 คน  คิดเป็นร้อยละ 69.60  

สมมติฐานที่ 1  การจัดการความรู้มีความสัมพันธ์กับ
ประสิทธิภาพงานการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในจังหวัดกาฬสินธุ ์

 
ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างการ

จัดการความรู้และประสิทธิภาพงานการจัดซื้อจัดจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดกาฬสินธุ์  พบว่า ตัวแปร
อิ ส ร ะ แ ต่ ล ะ ด้ า น มี ค ว า ม สั ม พั น ธ์ กั น ห รื อ เ กิ ด เ ป็ น 
Multicollinearity ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงท าการทดสอบ 
Multicollinearity โดยใช้ค่า VIFs ปรากฏว่าค่า VIFs ของตัว
แปรอิสระมีค่าตั้งแต่ 1.517 – 2.976 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 10 ถือว่า
ตั วแปรอิสระมีความสัมพันธ์กันแต่ ไม่ท า ให้ เกิดปัญหา 
Multicollinearity ซึ่ ง สอดคล้องกับ งานวิ จั ยของ 
Neter,Wasserman และ Kutner (1996) 

เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
อิสระ คือการจัดการความรู้พบว่ามีความสัมพันธ์กับตัวแปรตาม
ในทิศทางเดียวกัน คือประสิทธิภาพงานการจัดซื้อจัดจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดกาฬสินธุ์อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ตั้งแต่ 
0.404 – 0.452  โดยการจัดการความรู้และประสิทธิภาพงาน
การจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด
กาฬสินธุ์ ด้านการจัดเก็บความรู้ (KCK,r=0.452) มากที่สุด 
ร อ ง ล งม า คื อ ด้ า น ก า ร แ บ่ ง ปั น ค ว า ม รู้  ( KCK,r=0.411)                  
ด้านการประยุกต์ใช้ความรู้ (KKA,r=0.411) และด้านการ
แสวงหาและสร้างความรู้ (KKC,r=0.404) ตามล าดับ ดังนั้นจึง
ยอมรับสมมติฐานข้อท่ี 1 

สมมติฐานที่ 2 การจัดการความรู้มีผลกระทบต่อ
ประสิทธิภาพงานการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในจังหวัดกาฬสินธุ ์

 
ผลการวิเคราะห์การถดถอยการจัดการความรู้และ

ประสิทธิภาพงานการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในจังหวัดกาฬสินธุ์ พบว่า การแสวงหาและการสร้าง
ความรู้  การจัดเก็บความรู้  การแบ่งปันความรู้  และการ
ประยุกต์ใช้ความรู้ ที่น ามาศึกษานั้น มีความสามารถในการ
อธิบายผลประสิทธิภาพงานด้านจัดซื้อจัดจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดกาฬสินธุ์ ร้ อยละ 23 .00 
(Adjusted R2 = 0.232) การจัดการความรู้ที่ส่งผลกระทบต่อ
ประสิทธิภาพงานการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในจังหวัดกาฬสินธุ์ มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
และสอดคล้องกับสมมตฐิานของการวิจัยที่ตั้งไว้เรียงจากตัวแปร
ที่ส่งผลกระทบต่อการผันแปรในตัวแปรตามในรูปของคะแนน
ดิบมากท่ีสุดคือการประยุกต์ใช้ความรู้  (KKA) 

EGP =  0.354 KKA 
 จากสมการพยากรณ์ที่ ไ ด้ จากการวิ เคราะห์

สหสัมพันธ์การถดถอย สามารถอภิปรายผลการศึกษาที่ส่งผล
ต่อประสิทธิภาพงานการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในจังหวัดกาฬสินธุ์พบว่าการจัดการความรู้  ด้านการ
ประยุกต์ใช้ความรู้มีผลกระทบกับประสิทธิภาพงานการจัดซื้อ
จัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดกาฬสินธุ์ ใน
ทิศทางเดียวกัน ซึ่งหากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด
กาฬสินธุ์ ต้องการให้การปฏิบัติงานและการด าเนินงานของ
องค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพที่ดีนั้นจ าเป็นต้องพัฒนาการ
ท างานของบุคลากร  มีการน าความรู้ที่ได้ ไปใช้เพื่อการพัฒนา
ตนเอง  และน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้เพื่อปรับปรุงการ
ท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดกาฬสินธุ์เกิด
ประสิทธิภาพงานการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับ
การศึกษาของอทิต  พลจันทึก (2556) ที่ได้ศึกษาเรื่อง การ
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จัดการความรู้ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพด้านการศึกษาของกรม
ยุทธศึกษาของทหารอากาศ พบว่า การประยุกต์ใช้ความรู้                
มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพงาน เพราะการประยุกต์ใช้ความรู้
เกิดจากการเรียนรู้ร่วมกันของคนท้ังหมดในกระบวนการท างาน 
มีความหมายในทางลึกได้มาจากการดึงความรู้ที่มีอยู่ในแต่ละ
บุคคล ออกมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้น าความรู้ที่ได้นั้นไปจัดเก็บ
แล้ววิเคราะห์ความรู้เพื่อน าไปท าคลังข้อมูล รอการถ่ายโอนและ
เผยแพร่ความรู้ให้องค์กรสามารถประยุกต์ใช้ในการพัฒนาใน
หน่วยงานต่อไป   

สมมติฐานที่ 3 องค์กรแห่งการเรียนรู้มีความสมัพันธ์กบั
ประสิทธิภาพงานการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในจังหวัดกาฬสินธุ ์

 
ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างองค์กรแห่ง
การเรียนรู้และประสิทธิภาพงานการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดกาฬสินธุ์ พบว่า ตัวแปรอิสระ      
แต่ละด้านมีความสัมพันธ์กันหรือเกิดเป็น Multicollinearity 
ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงท าการทดสอบ Multicollinearity โดยใช้ค่า 
VIFs ปรากฏว่าค่า VIFs ของตัวแปรอิสระ ได้แก่ ความรอบรู้
แห่งตน แบบแผนความคิดอ่าน วิสัยทัศน์ร่วมกัน การเรียนรู้
ของทีม การคิดอย่างเป็นระบบ และการใช้เทคโนโลยี มีค่า
ตั้งแต่ 1.442 – 3.966  ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 10 ถือว่าตัวแปรอิสระ
มีความสัมพันธ์กันแต่ไม่ท าให้เกิดปัญหา Multicollinearity ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Neter, Wasserman และ Kutner 
(1996) 

เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
อิสระ คือ องค์กรแห่งการเรียนรู้ พบว่า มีความสัมพันธ์กับตัว
แปรตามในทิศทางเดียวกัน คือประสิทธิภาพงานการจัดซื้อ               
จัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดกาฬสินธุ์ อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 โดยมีค่ าสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ์ตั้งแต่ 0.298 – 0.498 โดยองค์กรแห่งการเรียนรู้มี
ความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพงานการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดกาฬสินธุ์ด้านแบบแผนความคิด
อ่าน (OMM,r=0.498) มากที่สุด รองลงมาคือ ด้านการใช้
เทคโนโลยี (OTA,r=0.455) ด้านการคิดอย่างเป็นระบบ (OST, 
r=0.429)..ด้ านการ เรี ยนรู้ ขอ งที ม . . (OTL, r=0.421)..ด้ าน
วิสัยทัศน์ร่วมกัน (OSV,r=0.338) และด้านความรอบรู้แห่งตน 
(OPM,r= 0.298) ตามล าดับดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานข้อท่ี 3 

สมมติฐานที่ 4 องค์กรแห่งการเรียนรู้มีผลกระทบต่อ
ประสิทธิภาพงานการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในจังหวัดกาฬสินธุ ์ 

 
ผลการวิเคราะห์การถดถอยองค์กรแห่งการเรียนรู้และ

ประสิทธิภาพงานการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในจังหวัดกาฬสินธุ์ พบว่า ตัวแปรอิสระทั้งหมดที่น ามา
ศึกษานั้น มีความสามารถในการอธิบายผลประสิทธิภาพงาน
การจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด
กาฬสินธุ์  ร้อยละ 32.00 (Adjusted R2 = 0.323) องค์กรแห่ง
การเรียนรู้ที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพงานการจัดซื้อจัดจ้าง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดกาฬสินธุ์ มีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 และสอดคล้องกับสมมติฐานของการวิจัย
ที่ตั้งไว้เรียงจากตัวแปรที่ส่งผลกระทบต่อการผันแปรในตัวแปร
ตามในรูปของคะแนนดิบมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด..1) แบบแผน
ความคิดอ่าน .(OMM) 2).การคิดอย่างเป็นระบบ.(OST)             
3) การใช้เทคโนโลยี (OTA)  

EGP = 0.234 OMM + 0.178 OST + 0.194 OTA 
จากสมการพยากรณ์ที่ได้จากการวิเคราะห์สหสัมพันธ์

การถดถอย สามารถอภิปรายผลการศึกษาที่ส่ งผลต่อ
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ประสิทธิภาพงานการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในจังหวัดกาฬสินธุ์ พบว่า องค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้าน
แบบแผนความคิดอ่าน การคิดอย่างเป็นระบบ  และการใช้
เทคโนโลยี  มีผลกระทบกับประสิทธิภาพงานการจัดซื้อจัดจ้าง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดกาฬสินธุ์ในทิศทาง
เดียวกัน ซึ่งหากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดกาฬสินธุ์
มีความเข้าใจเกี่ยวกับงานสามารถเช่ือมโยงการท างานของ
ตนเองกับภาพรวมองค์กร และพัฒนาความคิดของตนให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น  ซึ่งมีความสัมพันธ์กับ
ประสิทธิภาพงานการจัดซื้อจัดจ้าง  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ทอฝัน  เพ็ชรดี   และสุพาดา สิริกุตตา  (2556)  ศึกษา
เรื่อง องค์กรแห่งการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อการเกิดประสิทธิภาพการ
ท างานของพนักงานบริษัทตัวแทนจ าหน่ายรถยนต์โตโยต้าแห่ง
หนึ่ง ในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานครพบว่า  พนักงานส่วน
ใหญ่มีความคิดเห็นต่อปัจจัยทางด้านการวินัย 5 ประการต่อ
การพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ ได้แก่ ความรอบรู้แห่งตน 
แบบแผนความคิด  วิสัยทัศน์ร่วม  การเรียนรู้เป็นทีม  และการ
คิดอย่างเป็นระบบ อยู่ในระดับมากทุกด้าน  

 
8. ข้อเสนอแนะ 

7.1 ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 
จากการศึกษาเรื่อง ผลกระทบของการจัดการความรู้

และองค์กรแห่งการเรียนรู้ต่อประสิทธิภาพงานการจัดซื้อจัด
จ้าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้วิจัย 
มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดกาฬสินธุ์ ควร
ให้ความส าคัญกับการจัดการความรู้  ด้านการประยุกต์ใช้
ความรู้ เนื่องจากบุคลากรมีการน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้เพื่อ
การพัฒนาในการท างาน และการน าความรู้เดิมมาประยุกต์ใช้
ให้เกิดเป็นนวัตกรรมการด าเนินงาน 

2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดกาฬสินธุ์ ควร
ให้ความส าคัญกับองค์กรแห่งการเรียนรู้  ด้านแบบแผนความคิด
อ่าน  เนื่องจากหากบุคลากรมีความเข้าใจเกี่ยวกับงานบุคลากร
สามารถเช่ือมโยงการท างานของตนเองกับภาพรวมองค์กรได้ 
และสามารถปรับเปลี่ยนและพัฒนาความคิดของตนให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้น 

3) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดกาฬสินธุ์ ควร
ให้ความส าคัญกับองค์กรแห่งการเรียนรู้  ด้านการคิดอย่างเป็น

ระบบ เนื่องจากบุคลากรสามารถหาความสัมพันธ์ระหว่างเหตุ
และผลในการเช่ือมโยงการท างานและผลที่เกิดขึ้น และสามารถ
มองเห็นภาพรวมและส่วนย่อยขององค์กรได้ 

4) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดกาฬสินธุ์          
ควรให้ความส าคัญกับองค์กรแห่งการเรียนรู้  ด้านการใช้
เทคโนโลยี  เนื่องจากองค์กรสามารถน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มา
พัฒนากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเข้าถึงข้อมูลที่ เอื้อ
ประโยชน์ต่อการท างาน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง     
มีประสิทธิภาพ และช่วยอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน 

7.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
1) ในการวิจัยครั้งนี้ได้ศึกษาผลกระทบของการจัดการ

ความรู้และองค์กรแห่งการเรียนรู้ต่อประสิทธิภาพงานการ
จัดซื้อจัดจ้าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด
กาฬสินธุ์ ดังนั้นควรมีการศึกษาปัจจัยด้านการบริหารจัดการ
ขององค์กร และการปฏิบัติงานในระบบจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อเป็น
แนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ 
และขยายผลการวิเคราะห์ให้กว้างขวางยิ่งข้ึน 

2) ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับ กฎหมาย ข้อบังคับ และข้อ
ระเบียบของผู้ประกอบควบคู่กันไป เพื่อให้ผู้ปฏิบัติและ
ผู้ประกอบการรับรู้ถึงปัญหาที่จะส่งผลต่อประสิทธิภาพต่อ
ผู้ปฏิบัติงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อ
ประโยชน์ในการพัฒนาการปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน  

 
9. กิตติกรรมประกาศ 

ในการศึกษาวิทยานิพนธ์ฉบับนี้เสร็จสมบูรณ์เป็นอย่าง
ดีด้วยความอนุเคราะห์และความ กรุณาให้ค าปรึกษา พร้อมท้ัง
ช้ีแนะแนวทางในการด าเนินงานศึกษาวิทยานิพนธ์ตั้งแต่
เริ่มต้นจนเสร็จสมบูรณ ์ตลอดจนให้ความรู้  และประสบการณ์
ที่ดีแก่ข้าพเจ้า  

ขอขอบพระคุณคณะกรรมการการศึกษาวิทยานิพนธ์
รวมถึงคณาจารย์ทุกท่านท่ีกรุณา ถ่ายทอดความรู้ให้การอบรม 
ดูแล และเจ้าหน้าที่คณะเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ์ ซึ่งให้ก าลังใจและช่วยเหลือโดยตลอด 

ขอขอบคุณ พี่ๆ เพื่อนๆ น้องๆ นักศึกษาที่ร่วมศึกษา
ในหลักสูตรปริญญาบริหารธุรกิจ มหาบัณฑิตที่ให้ค าแนะน า  
ให้ก าลังใจและให้ความร่วมมือตลอดมา ประโยชน์ที่เกิดขึ้น
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จากการ  วางงานการศึกษาวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ขอมอบให้แก่
ทุกคนท่ีให้ความรัก และความห่วงใยเรื่อยมา 

ข้าพเจ้าขอกราบขอบพระคุณผู้ให้การสัมภาษณ์ทุก
ท่านที่ได้กรุณาเสียสละเวลาในการตอบค าถามเพื่อเป็น
ประโยชน์ในงานวิจัยครั้งนี้ 

สุดท้ายผลอันเป็นประโยชน์ความดีความงามทั้งปวงที่
เกิดขึ้นจากการศึกษาวิทยานิพนธ์นี้ข้าพเจ้าขอมอบให้บิดา 
มารดา ซึ่งเป็นท่ีรักและเคารพยิ่ง ตลอดจนผู้มีพระคุณทุกท่าน 
และหากมี ข้อบกพร่องของวิทยานิพนธ์นี้ข้าพเจ้าขอน้อมรับไว้
แต่เพียงผู้เดียว ด้วยความขอบคุณยิ่ง 
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บทคัดย่อ  
           การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส ารวจความต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
วิทยาเขตสกลนคร โครงการเปิดสอนหลักสูตรการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) ในเขตจังหวัดสกลนคร โดยวิธีการสุ่มแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) เพื่อให้ได้กลุ่ม
ตัวอย่างครบตามจ านวน 400 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร โครงการเปิดสอนหลักสูตรการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ จ านวน 216 คน คิดเป็นร้อยละ 54 
โดยเหตุผลที่มีความต้องการศึกษาต่อในด้านหลักสูตรพบว่า หลักสูตรมีความทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย ( X = 
4.11) และเหตุผลด้านความเช่ือมั่นที่มีต่อมหาวิทยาลัยฯ พบว่าคณาจารย์มีคุณวุฒิและความเช่ียวชาญในด้านสาขาวิชาชีพเป็นที่
ยอมรับ ( X  = 4.15) 
ค ำหลัก: ความต้องการศึกษาต่อปริญญาตรี, การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่   
 

Abstract 
The purpose of this research was to survey the demand to study for degree of modern trade business 

management project in Rajamangala university technology Isan Sakonnakhon campus. The participants of this 
study were 400 high school students in Sakonnakhon. The participants were selected by accidental sampling 
by questionnaire. The data was analyzed to find percentage, mean, standard deviation. The results of this 
study showed that the participants want to study in modern trade business management 54 percentage. The 
reason for the need to study in the course is modern and keep up with the changes ( X = 4.11) and 
confidence to the university is professors are well-versed in professional fields ( X  = 4.15) 
Keywords: Demand to Study for Undergraduate, Modern Trade Business Management 

 
1. บทน า 

ในปัจจุบันธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (Modern Trade) มี
แนวโน้มการขยายตัวและเติบโตอย่างรวดเร็ ว ทั้งในเขต
กรุงเทพมหานครและเมืองหลักต่างๆ ท่ีรัฐบาลไทยมีนโยบายให้

ชาวต่างชาติเข้ามาลงทุนในธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ได้มากขึ้น 
(พูลสุข นิลกิจศรานนท์และปิยะนุช สถาพงศ์ภักดี, 2560 :
ออนไลน์) [1]  และเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการค้าปลีก
สมัยใหม่ซึ่งมีมูลค่าสูงถึง 2.2 ล้านล้านบาทในปี 2559 หรือคิด
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เป็นสัดส่วนราว 15% ของ GDP ของประเทศ รองจาก
อุตสาหกรรมการผลิตที่มีสัดส่วน 27.4% (สมาคมศูนย์การค้า
ไทย, 2560 :ออนไลน์) [2] นอกจากนั้นยังเป็นระบบการค้าที่มี
ประสิทธิภาพสูง สะดวกสบาย และมีต้นทุนต่ าเนื่องจากการ
ประหยัดต่อขนาด มีการน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการบริหาร
จัดการเพื่อสิ่งอ านวยความสะดวกให้กับผู้บริโภค จุดเด่นของ
ธุรกิจการค้าสมัยใหม่ เช่น ความหลากหลายของสินค้า แบ่งเป็น
กลุ่มสินค้าบริโภคและอุปโภค  มีการบริหารจัดการโดยความรู้ 
ความช านาญอย่างมืออาชีพ ตกแต่งร้านที่สวยงามสะอาดตา มี
การจัดเรียงสินค้าหลากหลายชนิดอย่างเป็นระเบียบเพื่อให้
ผู้บริ โภคสามารถตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการได้อย่าง
สะดวกสบาย มีการจัดรายการส่งเสริมการขายที่จูงใจและมีการ
ใช้ระบบการสื่อการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้เกิ ด
ประสิทธิผลในการท างานที่ดี  มีท าเลที่ตั้งอยู่ในการจราจรที่
เดินทางไปมาได้อย่างสะดวก ประหยัดเวลาในการจับจ่ายใช้
สอย เป็นต้น เมื่อมองภาพรวมในระดับประเทศถือได้ว่าธุรกิจ
การค้าสมัยใหม่ช่วยให้เกิดการขยายตัวของชุมชนเมืองออกไป
อย่างกว้างขวาง เพราะช่วยให้เกิดการจ้างงาน รัฐบาลสามารถ
จัดเก็บภาษีได้มากขึ้น  และยังส่งผลต่อสังคมและชุมชนอีกด้วย 
เช่น สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับท้องถิ่น ชุมชนมีงานท าและ
รายได้เพิ่มขึ้น สร้างความสัมพันธ์อันดีต่อสังคม  ส่งเสริมการมี
มาตรฐานการครองชีพท่ีดีขึ้น   

ปัจจุบันบริษัทขนาดใหญ่ที่ประกอบธุรกิจการค้า
สมัยใหม่ มีการขยายตัวออกสู่ตลาดประเทศเพื่อนบ้าน เช่น 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  กัมพูชา และพม่า ท า
ให้เกิดการจ้างงานระหว่างประเทศ สร้างรายได้ให้กับนักบริหาร 
นักลงทุน ท าให้ประเทศไทยมีการพัฒนาประเทศในหลายๆ 
รูปแบบ โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ ท าให้สถานะทางเศรษฐกิจ
โดยรวมของประเทศมีแนวโน้มไปในทางที่ดีขึ้น ประชาชนมี
ความสามารถในการจับจ่ายใช้สอย เกิดการขยายตัวอย่าง
รวดเร็ว รวมทั้งมีความต้องการแรงงานทางด้านนี้เติบโตใน
อนาคต (สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา, 
2559: ออนไลน์) [3] นอกจากนั้นยังได้มีการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจที่เข้าไปสู่ส่วนท้องถิ่นมากขึ้น ท าให้ยิ่งมีการขยายตัว
ของธุรกิจประเภทนี้เข้าไปยังท้องถิ่นต่างๆ อย่างทั่วถึง ผู้ที่จะ
ประกอบอาชีพด้านธุรกิจการค้าสมัยใหม่จ าเป็นจะต้องมี
ความสามารถอย่างสูง ดังนั้นจึงท าให้ความต้องการแรงงานใน
สาขานี้เติบโตตามล าดับและส่งผลสะท้อนไปยังมหาวิทยาลัยที่

จะต้องปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนให้มีความทันสมัย
และสามารถพัฒนาก าลังคนเข้าสู่ตลาดแรงงานและรองรับการ
ขยายตัวของเศรษฐกิจของประเทศ 

ปัจจุบันจะเห็นว่าหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับ
มหาวิทยาลัยต่างๆ แต่ละแขนงวิชามีการพัฒนาและปรับปรุง
เพื่อให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานของประเทศ      มีความ
ทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลงของพลวัฒน์โลก สอดรับกับทิศทาง
นโยบายของรัฐบาลในการขับเคลื่อนประเทศเพื่อให้เข้าสู่การ
เป็นประเทศที่มีรายได้สูง (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 12 :ออนไลน์) [4] ซึ่งจะเห็นว่าในมหาวิทยาลัย
ต่างๆ มีการเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรใหม่ๆ เพิ่มขึ้น โดย
อีกหนึ่งหลักสูตรที่มีความทันสมัยและตรงกับความต้องการของ
ตลาดแรงงานของประเทศคือหลักสูตรการจัดการธุรกิจการค้า
สมัยใหม่ เนื่องจากเป็นหลักสูตรที่สอดรับไปกับทิศทางนโยบาย
ของประเทศ ทั้งนี้หลักสูตรดังกล่าวมีสถาบันและมหาวิทยาลัย
ในประเทศไทยได้เปิดท าการเรียนการสอนแล้ว ได้แก่ คณะ
บริหารธุรกิจ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ,  มหาวิทยาลัย
ทักษิณ วิทยาเขตสงขลา และคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
กรุงเทพ แต่ก็ยังไม่แพร่หลายในระดับอุดมศึกษา และคาดว่าจะ
มีความต้องการเรียนสาขานี้เพิ่มขึ้นของนักเรียนที่อยู่ในภูมิภาค
ต่างๆ เพราะผลกระทบของธุรกิจการค้าสมัยใหม่มีการขยายตัว
และการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน 
ดังท่ีได้กล่าวมาแล้วข้างต้น 

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร จึงได้มีแผนที่จะ
เปิดสอนหลักสูตรการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ขึ้น คาดว่าจะ
เปิดการเรียนการสอนใน พ.ศ. 2562 ต้องการผลิตบัณฑิตสาขา
วิชาชีพท่ีสามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานในอนาคตและสามารถเป็น
ผู้ประกอบการได้เอง โดยมีความพร้อมด้านอาจารย์ประจ า
หลักสูตรที่มีความรู้ ความเช่ียวชาญ และประสบการณ์ต่างๆ 
พร้อมที่จะถ่ายทอดความรู้อย่างเต็มที่  และมีห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ เพียงพอและการให้บริการการศึกษาอ่ืนๆ อย่าง
ทั่วถึง ดังนั้นการขอเปิดโครงการเปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ผู้วิจัย
ต้องการทราบว่ากลุ่มเป้าหมายซึ่ งได้แก่  นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) และระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) ในเขตจังหวัดสกลนคร มีความต้องการเรียน
หลักสูตรนี้มากน้อยเพียงใด และมีเหตุผลใดที่ต้องการศึกษาต่อ
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หลักสูตรนี้ เพื่อให้การเปิดโครงการสอนหลักสูตรนี้เป็นไปอย่าง
สมเหตุสมผล และสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อ
พัฒนาก าลังคนเข้าสู่ตลาดแรงงานและรองรับการขยายตัวของ
เศรษฐกิจของประเทศต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
    เพื่อส ารวจความต้องการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีใน
โครงการเปิดสอนหลักสูตรการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ที่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร 
     
3. การทบทวนวรรณกรรม 
   3.1 ความต้องการตามแนวคิดของมาสโลว์ ซึ่งมีทั้งหมด 5 
ขั้น ดังนี้ (อนิชวัง แก้วจ านงค์, 2552) [5] 
        ล าดับขั้นที่ 1 ความต้องการทางสรีระ (physical 
needs) คือความต้องการตอบสนองความหิวกระหาย ความ
เหนื่อย ความง่วง ความต้องการทางเพศ ความต้องการขับถ่าย 
ความต้องการมีกิจกรรมทางร่างกาย และความต้องการสนอง
ความสุขของประสาทสัมผัส 
       ล าดับขั้นที่ 2 ความต้องการความปลอดภัย (safety 
needs) คือความต้องการการคุ้มครองปกป้องรักษา ความ
อบอุ่นใจ ความปราศจากอันตราย และต้องการหลีกเลี่ยงความ
วิตกกังวล 
       ล าดับขั้นที่ 3 ความต้องการความเป็นเจ้าของ และความ
รัก (belongingness and love needs) คือความอยากมี
เพื่อน มีพวกพ้อง มีกลุ่ม มีครอบครัว และมีความรัก ขั้นนี้
จัดเป็นความต้องการทางสังคม 
       ล าดับขั้นที่ 4 ความต้องการเป็นที่ยอมรับ ยกย่อง และ
เกียรติยศช่ือเสียง (esteem needs) คือความอยากมีช่ือเสียง 
มีหน้ามีตา มีคนยกย่องเลื่อมใส มีความเด่นดัง และต้องการ
ความรู้สึกท่ีดีของคนอ่ืนต่อตน 
        ล าดบัขั้นที่ 5 ความต้องการความส าเรจ็หรือความ
สมบูรณ์แบบในชีวิต (self-actualization needs) ขั้นนี้ถือว่า
เป็นความต้องการสูงสดุแห่งความเป็นมนุษย์ ซึ่งจะเกดิขึ้นนี้ได้
ต้องปูพ้ืนฐานให้บุคคลได้ตอบสนองความต้องการของตนใน
ล าดับขั้นท่ี 1 เป็นล าดับมาจนถึงระดับสูง หรือสร้างความรูส้ึก 
“พอ” ในความเป็นเขาเสียก่อน ซึง่บุคคลประเภทน้ีมักไดร้ับ
ประสบการณ์สูงสดุ คือได้รับประสบการณ์เข้มข้นบางประการ

ด้วยตนเองจนตระหนักในสภาพความเป็นจริงแห่งชีวิต ซึ่งบาง
คนกล่าวว่าเข้าถึงปรัชญาชีวิต หรอืสัจจธรรมแห่งชีวิต 
       3.2 หลักสูตรการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 
            3.2.1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับหลักสูตร 

          เพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจ
การค้าสมัยใหม่  ให้มีความเ ช่ียวชาญและสามารถน ามา
ประยุกต์ใช้งานทางด้านธุรกิจ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพใน
ระบบการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการก าลังคนของประเทศ มีความสอดคล้องกับปรัชญาของ
มหาวิทยาลัยคือ  “ราชมงคลสร้างคนสู่ งาน เ ช่ียวชาญ
เทคโนโลยี” มีการเรียนการสอนที่ เน้นการเรียนรู้จากการ
ปฏิบัติงาน (Work-based Learning) เป็นส าคัญ มีความเป็น
ผู้น า สามารถท างานเป็นทีม มีคุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาชีพ เพราะในปัจจุบันประเทศไทยได้มีการ
พัฒนาประเทศในหลายๆ รูปแบบ โดยเฉพาะการพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ ท าให้สถานะทางเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศมี
แนวโน้มไปทางที่ดีขึ้น ประชาชนมีความสามารถในการจับจ่าย
ใช้สอยมากขึ้น จากผลดังกล่าวธุรกิจการค้าสมัยใหม่จึงได้มีการ
เจริญเติบโตและมีการขยายตัวมากขึ้น รวมทั้งมีความต้องการ
แรงงานทางด้านนี้มากขึ้น เพราะมีแนวโน้มในการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจที่เข้าไปสู่ส่วนท้องถิ่นมากขึ้น ผู้ที่จะประกอบอาชีพ
ด้านธุรกิจการค้าสมัยใหม่จ าเป็นจะต้องมีความสามารถอย่างสูง
ทั้งในด้านทฤษฎีและการปฏิบัติ  จากผลดังกล่าวท าให้มี
ความส าคัญที่จะต้องมีการพัฒนาก าลั งคนในด้านนี้ที่ มี
ความสามารถทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และนอกจากนั้น
ประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประกอบ
กับการที่ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 ตามแนว
ทิศทางนโยบายของการพัฒนาเศรษฐกิจ ธุรกิจการค้าสมัยใหม่
มีการขยายตัวอย่างก้าวกระโดด ดังนั้นบริษัทต่างๆ จึงต้องการ
คนท างานในธุรกิจประเภทน้ีทุกระดับ  

3.2.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
        1. เพื่อให้ผู้ส าเร็จการศึกษา มีความรู้

ความสามารถเชิงวิชาการในงานบริหารธุรกิจที่คุณภาพได้
มาตรฐานและตรงกับความต้องการของธุรกิจการค้าสมัยใหม่และ
ธุรกิจอื่นๆ ที่ตรงกับความต้องการของสังคมโดยเน้นให้นักศึกษา
เรียนรู้ได้มากขึ้น  

        2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการน า
ความรู้ ไปประยุกต์ใช้ในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่
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เกี่ยวข้องกับธุรกิจการค้าสมัยใหม่ได้ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขนั ตลอดจนสามารถสร้างสรรค์ความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ 
ได้       

       3. เพื่อปลูกฝังให้มีความคิดริเริ่ม มีกิจนิสัยในการ
ค้นคว้าเรียนรู้ตลอดชีวิต ปรับปรุงตนเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอ 
สามารถแก้ปัญหาและตัดสินใจด้วยหลักการและเหตุผล 
อ านวยการและปฏิบัติการด้วยหลักวิชาการที่มีการวางแผนการ
ปฏิบัติงาน การแนะงานและการควบคุมงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ อันจะก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายอย่าง
ประหยัด รวดเร็ว ตรงต่อเวลา และมีคุณภาพ ซึ่งสามารถวัดผล
งานนั้นได้ทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ  

      4. เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความมีระเบียบ
วินัย ความซื่อสัตย์สุจริต ความขยันหมั่นเพียร ความส านึกใน
จรรยาอาชีพความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคมตลอดจนธ ารง
ไว้ซึ่ง ขนบธรรมเนียมประเพณ ีศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทย  

3.2.3 ข้อมูลหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
        1. ข้อมูลหลักสูตร 

          หลักสูตรการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ เป็น
หลักสูตรระดับปริญญาตรี (4 ปี) มีจ านวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อย
กว่า 133 หน่วยกิต ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 8 ปีการศึกษา และ
ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 6 ภาคการศึกษาปกติ  ส าหรับการ
ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา หรือใช้เวลาไม่เกิน 12 ปีการศึกษา และ
ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 14 ภาคการศึกษา ส าหรับการ
ลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา ส่วนการเทียบโอนรายวิชาหรือ
เทียบโอนผลการเรียนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ให้เป็นไป
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการและข้อบังคับ มทร.อีสาน ว่า
ด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 และเกณฑ์อื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง (คู่มือการพัฒนาหลักสูตร พ.ศ. 2561) [6] 

     2. อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ตารางที่ 1 แสดงอาจารย์ประจ าหลักสูตรของสาขาวิชาการ
จัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ พ.ศ. 2562 

ต าแหน่ง
วิชาการ 

ช่ือ - สกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา 

อาจารย์ นายชัดชัย รัตนะพันธ์** บธ.ม. 
บธ.บ. 

การตลาด 

การตลาด 

อาจารย์ นางดาริกา  แสนพวง** บธ.ม. 
บธ.บ. 

การตลาด 

ธุรกิจศึกษา-การตลาด 

อาจารย์ นางดวงพร  เทียนถาวร** บธ.ม. 
บธ.บ. 

การตลาด 

ธุรกิจศึกษา-การตลาด 

อาจารย์ นางกนกกาญจน์ วิชาศิลป์ Ph.D. Business 

 
 
 

M.Sc. 
 

บธ.ม. 
บธ.บ. 

Administration 
International 
Marketing 
International 
Marketing 

การตลาด 

การตลาด 

อาจารย์ นางดวงฤดี  อู ๋
 

บธ.ม. 
ศศ.บ. 

การจัดการ 

การบริหารธุรกิจ 

 
3.2.4 โครงสร้างหลักสูตร  

ตารางที่ 2 แสดงโครงสร้างหลักสูตรของสาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจการค้าสมัยใหม่ พ.ศ. 2562 

หมวดวิชา จ านวนหนว่ยกิต 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

1. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
3. กลุ่มวิชาภาษา 
4. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

30 
3 
6 
15 
6 

หมวดวิชาเฉพาะ 
1. กลุ่มวิชาพื้นฐาน 
2. กลุ่มวิชาบังคับ 
3. กลุ่มวิชาเลือก 

97 
36 
46 
15 

หมวดวิชาเลือกเสรี 6 

 
ดังนั้น การขอเปิดโครงการเปิดสอนหลกัสูตรการจัดการ

ธุรกิจการค้าสมัยใหม่ พ.ศ. 2562 ได้ค านึงถึงความต้องการของ
คนในสังคมและผู้ประกอบการเป็นหลัก เนื่องจากปัจจุบันคนใน
สังคมมีความรู้มากขึ้น และระบบสารสนเทศต่างๆ เข้าถึงผู้คน
ได้ง่ายและรวดเร็ว ท าให้ผู้คนเหล่านี้ต้องการการบริการและ
สินค้าที่ดี มีคุณภาพมากกว่าในอดีตที่ผ่านมา ธุรกิจจึงต้องมี
รูปแบบมาตรฐานและสามารถตอบสนองความต้องการของ
ผู้คนในสังคมได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งหมายถึงว่าสถาบันการศึกษาต้องมี
การปรับปรุงหลักสูตรให้นักศึกษาสามารถท างานในองค์กร
การค้าสมัยใหม่ที่มีมาตรฐาน มีความเป็นมืออาชีพในการท างาน
มากขึ้น       เพื่อสนองความต้องการของตลาดแรงงานใน
อนาคตและสามารถเป็นผู้ประกอบการได้เอง 
 

4. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
    4.1 ประชากร คือนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.
4-6) ในเขตจังหวัดสกลนคร จ านวน 43 แห่ง รวม 18,569 คน 
(ส านักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดสกลนคร :
ออนไลน์) [7]   
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    4.2 กลุ่มตัวอย่าง  คือนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
(ม.4-6) ในเขตจังหวัดสกลนคร  จ านวน 400 ตัวอย่าง  โดยไม่
ใช้ทฤษฎีความน่าจะเป็น (Non-Probability Sampling) ซึ่ง
เป็นตัวแทนกลุ่มตัวอย่างที่ผู้วิจัยสะดวกในการเก็บข้อมูล
เนื่องจากมีระยะเวลาในการเก็บข้อมูลเพียงระยะสั้น จึงเลือก
การสุ่มแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) โดยผู้วิจัย
พยายามเก็บตัวอย่างเท่าท่ีจะท าได้ตามที่มีอยู่หรือที่ได้รับความ
ร่วมมือ 
 
5. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา 

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม เพื่อใช้
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาค้นคว้า จ านวนตัวอย่าง 
400 ชุด มีค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามที่ 0.79  สามารถ
แบ่งแบบสอบถามออกเป็น 4 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม คือ 
เพศ ระดับการศึกษา  อายุ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครอบครัว 
และอาชีพในอนาคตที่ต้องการ ซึ่งเป็นค าถามแบบเลือกตอบ 
ตรวจสอบรายการ ( Check List) ใช้ส าหรับการรวบรวมข้อมูล
สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตอนท่ี 2 ข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการศึกษาต่อระดับ
ปริญญาตรีหลักสูตรการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ เป็นแบบ
มาตรส่วนประมาณค่า (Rating Scale) จ านวน 9 ข้อค าถาม ใช้
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 

ตอนที่  3 ข้อมูลเกี่ยวกับความเช่ือมั่นที่ต่อ
มหาวิทยาลัย เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 
จ านวน 8 ข้อค าถาม ใช้มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
      ตอนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการศึกษาต่อหลักสูตร
การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่และความพร้อมที่จะศึกษาต่อ
ของปีการศึกษา 
 

6. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
      ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามขั้นตอน
ดังนี ้ 
      6.1 การส ารวจเอกสาร ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับเรื่องที่วิจัยจากหนังสือ เอกสาร ต ารา วิชาการ 
เอกสารทางราชการ วารสาร ผลงานการวิจัย บทความ ซึ่ง
สามารถค้นคว้าได้จากแหล่งต่างๆ โดยเฉพาะห้องสมุด และ

แหล่ งข้อมูลฐานวิจัยจากอินเตอร์ เน็ต  น ามาสร้ าง เป็น
แบบสอบถาม  
      6.2 การส ารวจภาคสนาม ผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่
สมบูรณ์แล้วไปแจกด้วยตัวเองตามโรงเรียนต่างๆ ในจังหวัด
สกลนครและเก็บรวบรวมกลับคืนมาด้วยตัวเอง ระหว่างวันที่ 1 
- 28 กุมภาพันธ์ 2561 โดยได้แบบสอบถามที่สมบูรณ์รวมทั้ง
สิ้น 400 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100  
 

7.  วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
     7.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ ระดับ
การศึกษา อายุ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครอบครัว และอาชีพท่ี
ต้องการในอนาคต ใช้สถิติความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ 
( Percentage) เพื่ออธิบายตามข้อมูลที่ได้มา                
     7.2 ข้อมูลด้านความต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
หลักสูตรการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่  ในเขตจังหวัด
สกลนคร โดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน(Standard Deviation) เพื่อจัดล าดับความส าคัญ
ของเหตุผลที่ต้องการศึกษาต่อ 
 

8. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
    8.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่ากลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 71.5 ก าลัง
ศึกษาอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย    อายุต่ ากว่าหรือ
เท่ากับ 18 ปี รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่อครอบครัวต่ ากว่าหรือ
เท่ากับ 15,000 บาท ร้อยละ 44.5 อาชีพที่ใฝ่ฝันในอนาคตคือ 
การรับราชการมากที่สุด ร้อยละ 37 รองลงมาคืออาชีพ
ประกอบธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 23.8     
    8.2 ความต้องการและความพร้อมที่จะศึกษาต่อหลักสูตร
การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมี
ความต้องการศึกษาต่อหลักสูตรดังกล่าว จ านวน 216 คน คิด
เป็นร้อยละ 54 และมีความพร้อมที่จะศึกษาต่อในปี พ.ศ. 2562 
จ านวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 33.8  
   8.3 เหตุผลทีต่้องการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของหลักสูตร
การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ มีเหตุผล 3 ด้านที่ส าคัญพบว่า 
ด้านหลักสูตรมีความทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลงตามยุค
สมัย มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ( X = 4.11, S.D. = .759) รองลงมา
คือด้านการฝึกบัณฑิตให้เป็นนักปฏบิัติอย่างแท้จริง ( X = 4.08, 
S.D. = .800) และด้านหลักสูตรที่ตรงกับความต้องการ
ตลาดแรงงานของประเทศ ( X = 4.04, S.D. = .825) 
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    8.4 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความต้องการศึกษาต่อระดับปริญญา
ตรีทีม่หาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร 
พิจารณาในด้านความเช่ือมั่นของนักเรียนที่มีต่อมหาวิทยาลัยฯ 
มี 3 ปัจจัยส าคัญ พบว่า ปัจจัยด้านคณาจารย์มีคุณวุฒิและ
ความเช่ียวชาญในด้านสาขาวิชาชีพ เป็นที่ยอมรับ มีค่าเฉลี่ย
มากที่สุด ( X = 4.15, S.D.=.779) รองลงมาคือปัจจัยด้านการ
ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้  ความสามารถ เข้าสู่ตลาดแรงงานได้ 
( X = 4.12, S.D. =.748) และปัจจัยด้านระบบการจัด
การศึกษามีคุณภาพมาตรฐานได้ รับการยอมรับ  ( X = 
4.10,S.D. =.766) 
 

9. สรุปผลการศึกษา 
    จากการวิจัยครั้งนี้ท าให้ทราบว่าการเปิดหลักสูตรที่มีความ
ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบันที่สอดคล้อง
กับนโยบายและทิศทางของประเทศ นักเรียนมีความต้องการ
เข้าศึกษาต่อที่มากกว่า ในปัจจัยด้านของหลักสูตร เช่น จบ
มาแล้วมีงานท าอย่างแน่นอน ตรงกับความต้องการของ
ตลาดแรงงานประเทศ  ฝึกให้เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติได้จริง มี
ความก้าวหน้าในสายงานอาชีพในอนาคตได้ และนอกจากนั้น
ยังมปีัจจัยด้านความเชื่อมั่นต่อมหาวิทยาลัยการที่มีคณาจารย์มี
คุณวุฒิและความเช่ียวชาญในด้านสาขาวิชาชีพ เป็นที่ยอมรับ 

สามารถผลิตบัณฑิตที่ มี ความรู้   ความสามารถ  เข้ าสู่
ตลาดแรงงาน และมี ระบบการจัดการศึกษามีคุณภาพ  
มาตรฐาน ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง มีผลต่อการ
ตัดสินใจเข้าศึกษาต่อ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัชชา 
สุวรรณวงศ์ (2560) [8] ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา (ระบบโควตา) 
ประจ าปีการศึกษา 2560 พบว่าหลักสูตรและสาขาวิชาที่ตรง
ตามความต้องการของนักเรียน มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้า
ศึกษาต่อในหลักสูตรนั้นๆ 
 

10. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
     10.1 ควรมีการศึกษาแรงจูงใจและปัจจัยที่เข้าศึกษาต่อ
หลักสูตรการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ เปรียบเทียบจาก
หลักสูตรสถาบันปัญญาภิวัฒน์ที่ด าเนินการเปิดการเรียนการ
สอนไปเรียบร้อยแล้ว เพื่อท าให้ทราบถึงความคาดหวังและ
เป้าหมายหลังจากท่ีได้เข้าศึกษา แล้วน ามาเปรียบเทียบกับกลุ่ม

ที่ยังไม่ได้เข้าศึกษา เพื่อดูถึงความแตกต่างของผลลัพธ์ของผู้ที่
คาดว่าต้องการศึกษาต่อและผู้ที่ได้เข้าศึกษาแล้ว 
    10.2 ควรมีการบรรยายให้ความรู้นักเรียนเกี่ยวกับหลักสูตร
นี้ก่อน เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจให้มากขึ้น ก่อน
ตัดสินใจที่จะเลือกศึกษาต่อหลักสูตรนี้หรือไม่ เพื่อท าให้ทราบ
ความต้องการหลักสูตรนี้อย่างแท้จริง 
11. กิตติกรรมประกาศ 
     ในการศึกษาค้นคว้ าวิ จั ย ในครั้ งนี้  ขอขอบคุณทาง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ที่
เอื้ออ านวยความสะดวกในการท าวิจัย และผู้ร่วมวิจัยทั้ง 4 ท่าน 
ที่ช่วยในการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง  ตลอดจนนักเรียน
ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) ที่อยู่ในเขตจังหวัดสกลนคร ท่ีให้ความร่วมมือใน
การตอบแบบสอบถามเป็นอย่างดี เพื่อให้ผู้วิจัยสามารถน าผล
การวิเคราะห์ข้อมูลไปปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้มีความ
ทันสมัยกับยุคสมัยและตรงกับความต้องการของประเทศต่อไป 
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บทคัดย่อ  

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์แหนมของผู้บริโภคในเขตอําเภอพาน จังหวัด

เชียงราย โดยศึกษาลักษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพ รายได้ต่อเดือน และจํานวน

สมาชิกในครอบครัว ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์แหนมของผู้บริโภค และศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางกา รตลาด 

ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือก

ซื้อผลิตภัณฑ์แหนมของผู้บรโิภค กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้บริโภคผลติภัณฑ์แหนมในเขตอําเภอพาน จังหวัดเชียงราย 

จํานวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน คือ T-test และ F-test โดยได้ทําการทดสอบที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 

0.05 พฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์แหนมของผู้บริโภคในเขตอําเภอพาน จังหวัดเชียงราย พบว่า ลักษณะประชากรศาสตร์

ผู้บริโภคส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 20 - 29 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี ส่วนใหญ่เป็น นักเรียน นักศึกษา สถานภาพ

โสด มีรายได้ต่อเดือนต่ํากว่าหรือเท่ากับ 9,000 บาท ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์

แหนมของผู้บริโภคในเขตอําเภอพาน จังหวัดเชียงราย พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ผู้บริโภคให้ความสําคัญ

เกี่ยวกับ ตราของผลิตภัณฑ์มีความชัดเจน ผลิตภัณฑ์มีการปรุงถูกตามหลักโภชนาการ และบรรจุภัณฑ์มีหลากหลายรูปแบบ ด้าน

ราคาผู้บริโภคให้ความสําคัญเรื่องผลิตภัณฑ์มีหลายขนาดหลายราคา ขนาดของผลิตภัณฑ์เหมาะสมกับราคา และราคามีความ

เหมาะสมกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ด้านช่องทางการจัดจําหน่ายผู้บริโภคให้ความสําคัญเรื่อง ผลิตภัณฑ์มีจําหน่าย หลายช่องทาง

วางผลิตภัณฑ์ที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน และสามารถหาซื้อได้ง่าย และด้านการส่งเสริมการตลาดผู้บริโภคให้ความสําคัญเรื่อง 

การส่งเสริมการขายตลอดทุกเทศกาล ลูกค้าสามารถให้คําแนะนํา และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และมีการให้ส่วนลดกับ

ลูกค้าที่ซื้อจํานวนมาก  พฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์แหนมของผู้บริโภคในเขตอําเภอพาน จังหวัดเชียงราย พบว่า ผู้บริโภค

ส่วนใหญ่รับรู้แหล่งข้อมูลจากการที่มีคนเคยซื้อมาฝาก โดยประเภทของผลิตภัณฑ์แหนมที่ผู้บริโภคเลือกซื้อมากที่สุด คือแหนมเนื้อ

หมู ซึ่งวัตถุประสงค์ที่ผู้บริโภคเลือกซื้อผลิตภัณฑ์แหนมเพื่อนําไปรับประทานเอง สถานที่ที่ผู้บริโภคเลือกซื้อผลิตภัณฑ์แหนม คือ 

ตลาดสด และปริมาณการซื้อผลิตภัณฑ์แหนมแต่ละครั้งของผู้บริโภคเพื่อซื้อพอรับประทานในมื้อเดียว 

ค ำหลัก: ผลิตภัณฑ์แหนม, พฤติกรรมการเลือกซื้อ, ผู้บริโภค 
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Abstract 
The purpose of this research was to study the consumer behaviors to select the sour pork products 

in Paan, Chiang Rai. The study was concerned with the demography about gender, age, education, career, 

marital status, income, and family members which effected to the consumer’s behaviors and concerned with 

the marketing mix factors were about products, prices, channel of distribution and the promotion marketing 

which influenced to the consumer’s behaviors to select the sour pork products. The exampling of the study 

were 400 consumers in Paan, Chiang Rai. The research instruments included the questionnaire, the statistics 

to analyze were percentage, average and the standard deviation. The statistics in testing Hypothesis were T-

test and F-test, the statistical significance at the 0.05 level. The results can be summarized as follow;Results 

indicated that almost the demography was the single female pupils/students aged between 20-29 years old 

who graduated the Bachelor Degree and their income was less than or equal 9,000 Baht.Marketing Mix Factors 

influencing the consumer behavior to select the sour pork products in Paan, Chiang Rai indicated that a high 

range of the consumer who realized about the importance of products were the Logo is clearly shown, the 

products are cooked under good nutritional status and the several style of packages. In the price factor, the 

consumer emphasized on many kinds of sizes and prices, the sizes are suitable with the prices, and the prices 

were suitable with the quality. In channel of distribution, the consumer emphasized on many channels to 

buy, the products were clearly at the sight, the convenient sales points to buy products. At last, in the 

promotional marketing, the consumer emphasized on supporting the products to sell in all the time, the 

consumer can give the advice or complaint about the products and sales promotion to discount for the bulk 

orders. The study of the consumer behaviors to select the sour pork products in Paan, Chiang Rai indicated 

that the consumer knew the information about sour pork by getting the souvenir besides the shredded and 

salted products that the consumer bought most was made by pork. Almost the purpose that the consumer 

selected the sour pork was for their meal. They bought the sour pork from the market and the volume of 

order was for a meal in each time   

Keywords: The sour pork products, the behaviors to select products, consumers 

1. บทน า 
 แหนมเป็นผลิตภัณฑอ์าหารแปรรูปพื้นบ้านท่ีมีประวัติ
การผลิตและบริโภคมายาวนานและแพร่หลายในชนชาติต่าง ๆ 
เช่น ลาว กระเหรี่ยง ไทย เป็นต้น แหนมเป็นผลิตภัณฑ์ที่
สามารถใช้วัตถุดิบที่หาง่ายและมีอยู่ในท้องถิ่น ได้แก่ เนื้อหมู 
ข้าวสุก เครื่องเทศ นํามาผสม และหมัก การทําแหนมเป็นการ
แปรรูปและถนอมอาหารที่แสดงถึงภูมิปัญญาของคนไทยที่
สามารถเก็บอาหารประเภทเนื้อได้ในระยะหนึ่ง การผลิตแหนม

สามารถทําได้โดยใช้วิธีการที่ไม่ซับซ้อนและไม่ต้องผ่านความ
ร้อน โดยมีสัดส่วนและองค์ประกอบของวัตถุดิบที่แตกต่างกัน
ไปตามแต่ละท้องถิ่น เนื่องจากทําได้ง่ายและสะดวกกว่ารวมทั้ง
สามารถป้องกันอากาศผ่านเข้าได้เป็นอย่างดี โดยบรรจุเป็น
รูปแบบแท่งขนาดต่าง ๆ หรือบรรจุเป็นก้อนกลม ๆ ขนาดเล็ก
พอดีคําที่เรียกว่าแหนมตุ้มหรือแหนมจิ๋ว และยังมีการใช้วัตถุดิบ
ชนิดต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น เช่น หูหมู กระดูกซี่โครง รวมทั้งการใช้
เนื้อสัตว์อื่นๆ ดังนั้น จึงมีการผลิตแหนมกระจายอยู่ท่ัวไป ส่งผล
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ให้แต่ละชุมชนนั้นหันมาผลิตแหนมกันมากขึ้น อาทิ กลุ่มสตรี
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาหารแปรรูป บ้านเหมืองหลวง ตําบล
ป่าหุ่ง อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย  มีผลิตภัณฑ์แหนมที่ขึ้นช่ือ 
คือ แหนมหมู โดยใช้ช่ือว่า แหนมนันทนีย์ เป็นที่รู้จักกันเป็น
อย่างดีในเขตอําเภอพาน จังหวัดเชียงราย ที่ได้รับรางวัลการ
แปรรูปอาหาร การบริหารจัดการยอดเยี่ยมและได้ขึ้นช่ือเป็น
สินค้า OTOP ระดับ 4 ดาว พ.ศ. 2559 (ณัฐรัตน์ คํามูล : จาก
การสัมภาษณ์ 2560)   ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงมีความสนใจจะ
ศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์แหนมของผู้บริโภค ใน
เขตอําเภอพาน จังหวัดเชียงราย เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยที่มีผลต่อ
การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์แหนม ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการ
วางแผนทางการตลาด การกําหนดกลยุทธ์ การปรับปรุง
ผลิตภัณฑ์ในอนาคต ให้กิจการแหนมนันทนีย์สามารถแข่งขัน
กับคู่แข่งทางธรุกิจนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์
สําหรับผู้ประกอบการหรือกิจการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและสําหรับ
ผู้ที่จะนําไปปรับใช้เพื่อเป็นประโยชน์ 
 
2. วัตถุประสงค์การวิจัย  
    1. เพื่อศึกษาลักษณะประชากรศาสตร์ ท่ีส่งผลต่อพฤติกรรม
การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์แหนมของผู้บริโภคในเขตอําเภอพาน 
จังหวัดเชียงราย 
   2. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อ
พฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์แหนมของผู้บริโภคในเขต
อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย  
   3. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์แหนมของ
ผู้บริโภคในเขตอําเภอพาน จังหวัดเชียงราย 
 
3. วิธีการด าเนินการศึกษาค้นคว้าประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ที่ใช้ในการวิจัย 
 3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างประชากรที่ใช้ในการ
วิจัย 
        ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ ผู้บริโภคผลิตภัณฑ์
แหนมในเขตอําเภอพาน  จังหวัดเชียงราย ซึ่งไม่ทราบจํานวน
ประชากรที่แน่นอนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย กลุ่มตัวอย่างที่
ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  คือ ผู้บริโภค  ผลิตภัณฑ์แหนมในเขต
อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย มีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป กฎหมาย
ได้กําหนดให้บรรลุนิติภาวะ (พ้นจากภาวะผู้ เยาว์ ) ให้มี

ความสามารถใช้สิทธิ์ตามกฎหมายได้ตัวตนเอง และเป็นผู้ที่มี
วิจารณญาณ ในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ จํานวน 400 ตัวอย่าง 
         3.2 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เ ค รื่ อ ง มื อ ที่ ใ ช้ ใ น ก า ร เ ก็ บ ร ว บ ร ว ม ข้ อ มู ล             
เป็นแบบสอบถามเพื่อสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยลักษณะ
ประชากรศาสตร์ของผู้บริโภคที่ซื้อหรือเคยซื้อผลิตภัณฑ์แหนม
ในเขตอําเภอพาน จังหวัดเชียงราย ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาด 4P’s และพฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ ซึ่งผู้วิจัย
สร้างขึ้นจากการศึกษาเอกสาร ทฤษฎี แนวคิดต่างๆ รวมถึง
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ รวมทั้ง
กรอบแนวความคิดที่กําหนดขึ้น เมื่อเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ  
 
การเลือกกลุ่มตัวอย่าง 

การเลือกกลุ่มตัวอย่างสําหรับการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้

ใช้การสุ่มตัวอย่าง 3 ขั้นตอน ดังนี ้

ขั้นที่  1  ใ ช้วิ ธีการสุ่ มตั วอย่ างแบบเจาะจง  (Purposive 

sampling) โดยการเลือกสถานที่ ที่จะเก็บแบบสอบถามโดย

พิจารณาจาก ตลาดสด และ เซเว่น ที่วางจําหน่ายในเขตอําเภอ

พาน จังหวัดเชียงราย 

ขั้นที่ 2 ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบโควตา (Quota Sampling) 

โดยการคํานวณหาจํานวนตัวอย่างที่เก็บข้อมูลในแต่ละสถานที่

ตามขั้นตอนท่ี 1 กําหนดให้สัดส่วนท่ีเท่ากันในแต่ละสถานท่ี 

ขั้นที ่3 ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างโดยใช้วิจารณญาณ (Judgmental 

Sampling) ทําการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถาม 

ที่ ไ ด้ จั ด เตรียมนํา ไป เก็บตามสถานที่ ที่ กํ าหนด  โดยใ ช้

วิจารณญาณสังเกต ได้ครบตามต้องการแล้ว ผู้ วิจัยนํา

แบบสอบถามมาตรวจสอบความครบถ้วนและลงรหัสข้อมูล 

และทําการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ โดยวิเคราะห์หา

ค่าสถิติ  ค่าความถี่  ค่าร้อยละ ของข้อมูลพื้นฐานของกลุ่ม

ตัวอย่าง และวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย  (x̄) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(Standard deviation) โดยได้ทําการทดสอบที่ระดับนัยสําคัญ

ทางสถิติ 0.05 

4. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
     4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูลักษณะทางประชากรศาสตร์ 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้บริโภคผลิตภัณฑ์
แหนมที่ใช้กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้  จํานวน 400 คน
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ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จํานวน 208 คน คิด
เป็นร้อยละ 52.00 และ มีอายุระหว่าง อายุ 20 - 29 ปี จํานวน 
162 คน คิดเป็นร้อยละ 40.50 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี 
จํานวน 173 คน คิด เป็นร้อยละ  43.25 เป็นนักเรี ยน / 
นักศึกษา จํ านวน 141 คน คิด เป็นร้อยละ  35.25 ซึ่ งมี
สถานภาพโสด จํานวน 206 คน คิดเป็นร้อยละ 51.50 และมี
รายได้ต่อเดือนต่ํากว่าหรือเท่ากับ 9,000 บาท จํานวน 199 คน 
คิดเป็นร้อยละ 49.75      
    4.2   ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความสําคัญของปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดที่มผีลต่อพฤติกรรมการเลอืกซื้อผลติภัณฑ์
แหนม ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรม
การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์แหนมของผู้บริโภคในเขตอําเภอพาน 
จังหวัดเชียงราย ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ 
ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย และด้านการส่งเสริม
การตลาด พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.80 เมื่อพิจารณาในแต่ละ
ด้าน 
ตารางที ่1  แสดงความสําคัญของส่วนประสมทางการตลาดที่มี
ผลต่อการพฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์แหนม 
ส่วนประสมทางการตลาด
ผลิตภัณฑ์กล้วยแปรรูป 

  ระดับความส าคัญ 

1.  ด้านผลิตภณัฑ์ 

2.  ด้านราคา 

3.  ด้านชอ่งทางการจัด
จําหน่าย 

4.  ด้านการส่งเสรมิการตลาด 

3.82 

3.87 

3.83 

3.66 

0.53 

0.61 

0.60 

0.62 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

ปั จ จั ย ส่ ว น ป ร ะ ส ม ท า ง
การตลาดโดยรวม 

3.80 0.49 มาก 

 จากตารางที่1 ผลการวิเคราะห์พบว่า ผู้บริโภคให้
ระดับความสําคัญโดยรวมเกี่ยว  กับปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์แหนมของ
ผู้บริโภคในเขตอําเภอพาน จังหวัดเชียงราย อยู่ในระดับมาก 
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.80 และเมื่อพิจารณาแต่ละด้านพบว่า
ระดับความสําคัญมาก ได้แก่ด้านราคา มีค่าเฉลี่ย 3.87 
รองลงมาคือด้านช่องทางการจัดจําหน่าย มีค่า เฉลี่ย 3.83 ด้าน

ผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ย 3.82 และ ด้านการส่งเสริมการตลาด มี
ค่าเฉลี่ย 3.66 ตามลําดับ 
 4.3 ผลการวิเคราะหพ์ฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์
แหนมของผู้บริโภคแหล่งข้อมูลที่ผู้บริโภครับรู้ ผู้บริโภค
ผลิตภัณฑ์แหนม ส่วนใหญ่รู้จักผลิตภัณฑ์แหนมโดย มีคนเคย
ซื้อมาฝาก จํานวน 212 คน คิดเป็นร้อยละ 45.99 รองลงมามี
เพื่อนหรือคนรู้จักเล่าให้ฟัง จํานวน 125 คน คิดเป็น 27.12 
รองลงมารู้จักจากป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ จํานวน 93 คน 
คิดเป็นร้อยละ 20.17 และรองลงมาอื่น ๆ ได้แก่ โดยการซื้อ
รับประทานเอง จํานวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 4.77 และไม่
เคยรู้จักมาก่อน จํานวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 1.95 ตามลําดับ 

5. สรุปผลและอภิปรายผล 
    ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้บริโภคผลิตภัณฑ์แหนมของ
ผู้บริโภคในเขตอําเภอพาน จังหวัดเชียงราย 
 ผู้บริโภคผลิตภัณฑ์แหนมในเขตอําเภอพาน จังหวัด
เชียงราย ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 20 – 29 ปี  มีระดับ
การศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี เป็นนักเรียน / นักศึกษาและมี
รายได้ต่อเดือนอยู่ที่ต่ํากว่าหรือกับ 9,000 บาท ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ ปรัทรวัณ นิรัติศยวานิช (2551) ทําการศึกษา
วิจัยเรื่อง ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์แหนมของผู้บริโภคในอําเภอเมืองเชียงใหม่  พบว่า 
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีอายุในช่วง 20 – 30 ปี 
ระดับการศึกษาอยู่ในช่วงปริญญาตรี และมีรายได้เฉลี่ยน้อยกว่า 
10,000 บาท ต่อเดือน  

ส่วนท่ี 2 ความสําคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่
มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์แหนม 

1. ด้านผลิตภัณฑ์ 
ผู้บริ โภคผลิตภัณฑ์แหนมในเขตอําเภอพาน จังหวัด

เชียงราย ให้ความสําคัญเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาด ด้านผลิตภัณฑ์โดยรวมในระดับมาก ประกอบด้วย                   
ตราของผลิตภัณฑ์มีความชัดเจน บรรจุภัณฑ์มีหลากหลาย
รู ปแบบ  สอดคล้ อ งกั บ  ปิ ย ะชาติ  ญาณ เต ชัส  (2549) 
ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกบริโภค
แหนมไบโอเทค และแหนมแบบดั้งเดิมของผู้บริโภคในเขต
เทศบาลนครเชียงใหม่ พบว่า เลือกยี่ห้อป้าย่นอาจเป็นยี่ห้อที่
เคยชินในการซื้อเป็นประจํา และเป็นผู้ผลิตมาแบบยาวนาน
และมีช่ือเสียง เมื่อนึกถึงแหนมมักจะนึกถึงยี่ห้อแหนมป้าย่น 
เนื่องจากผลิตภัณฑ์แหนมมีหลากหลายยี่ห้อ ยากต่อการเลือก
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ซื้อของผู้บริโภคควรมีการสร้างจุดเด่น เอกลักษณ์เฉพาะให้กับ
ผลิตภัณฑ์แหนมเพื่อให้ผู้บริโภคเกิดการจดจําและเลือกซื้อยี่ห้อ
ผลิตภัณฑ์แหนมได้อย่างถูกต้องตามความต้องการของผู้บริโภค 

2. ด้านราคา 
ผู้บริโภคผลิตภณัฑแ์หนม ให้ความสําคัญทางด้านปัจจัยส่วน

ประสมทางการตลาดในด้านราคาโดยรวมในระดับมาก 
ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์มีหลายขนาดหลายราคา ขนาดของ
ผลิตภัณฑ์เหมาะสมกับราคา ราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพ
ของผลิตภัณฑ์ สอดคล้องกับทฤษฎีของ สุดาภร กุลฑลบุตร  
(2552) เรื่องปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา (Price) 
หมายถึง ราคาของสินค้าหรือบริการที่ผู้บริโภคจะต้องจ่าย
เพื่อให้ได้สินค้านั้น ๆ ราคาจะต้องมีมูลค่าสูงกว่าต้นทุนของ
สินค้าหรือบริการเพื่อจะเกิดส่วนต่างที่เป็นผลกําไรให้แก่กิจการ 
เนื่องจาก การระบุราคาของผลิตภัณฑ์อย่างชัดเจนทําให้
ผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์แหนมได้ทันที  อีกทั้ง
ผลิตภัณฑ์ต้องมีความเหมาะสมกับราคา และคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์กับเงินที่ผู้บริโภคต้องจ่ายไปในการเลือกซื้อแต่ละครั้ง  

3. ด้านช่องทางจัดจําหน่าย 
ผู้บริโภคผลิตภณัฑแ์หนม ให้ความสําคัญทางด้านปัจจัยส่วน

ประสมทางการตลาดด้านช่องทางจัดจําหน่ายโดยรวมในระดับ
มาก ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์มีจําหน่ายหลายช่องทาง สามารถ
หาซื้อได้ง่าย สอดคล้องกับ คธาชัย นิรัติศยวานิช (2553) 
ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง   ปัจจัยด้านการตลาดในการบริโภค
แหนมป้าย่นของผู้บริโภคใน เขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 
พบว่า ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่เห็นว่ามีสถานที่จําหน่ายหลายแห่ง
สะดวกในการซื้อ วางสินค้าเป็นหมวดหมู่เรียบร้อยหาง่ายที่ 
เนื่องจาก สถานท่ีที่จัดจําหน่าย ตลาดในชุมชน และเซเว่น เป็น
สถานท่ีที่ผู้บริโภคสามารถหาซื้อผลิตภัณฑ์แหนมได้ง่ายตรงตาม
ความต้องการของผู้บริโภค 

4. ด้านการส่งเสริมการตลาด  
ผู้บริโภคผลิตภณัฑแ์หนม ให้ความสําคัญทางด้านปัจจัยส่วน

ประสมทางการตลาดในด้านการส่งเสริมการตลาดโดยรวมใน
ระดับมาก ประกอบด้วย การส่งเสริมการขายตลอดทุกเทศกาล 
ลูกค้าสามารถให้คําแนะนําและขอเสนอแนะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ 
มีการให้ส่วนลดลูกค้าท่ีซื้อเป็นจํานวนมาก สอดคล้องกับ ปิยพร  
ศรีกลิ่นสุวรรณ และ มธุดา  อิ่มทรัพย์ (2555) ทําการศึกษา
วิจัยเรื่อง ศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อผลไม้แปรรูปร้านบ้าน
กล้วยตลาดน้ําอัมพวา อําเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม 

พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อผู้บริโภคในการเลือกซื้อส่วนใหญ่ให้
ความสําคัญในด้านโปรโมช่ัน  

6. ข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการวิจัย 
1. ลักษณะประชากรของผู้บริโภคในเขตอําเภอพาน 

จังหวัดเชียงรายผู้บริโภคผลิตภัณฑ์แหนมในเขตอําเภอพาน 
จังหวัดเชียงราย ส่วนใหญ่พบว่าเป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 
20 – 29 ปี มีสถานภาพโสด เป็นนักเรียน / นักศึกษา และมี
รายได้ต่อเดือนต่ํากว่าหรือเท่ากับ 9 ,000 บาท ซึ่งข้อมูล
ประชากรศาสตร์นี้ผู้ประกอบการสามารถนําข้อมูลไปปรับใช้
ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์แหนมให้ตรงกับความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมาย เช่น ความสะอาด ความปลอดภัย และ
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ 

2. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งต่อพฤติกรรม
การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์แหนมของผู้บริโภคในเขตอําเภอพาน 
จังหวัดเชียงราย 
 3. พฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์แหนมของ
ผู้บริโภคในเขตอําเภอพานจังหวัดเชียงราย 
7. ข้อเสนอแนะส าหรับงานวิจัยคร้ังต่อไป 

1. จากการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาพฤติกรรมการ
เลือกซื้อผลิตภัณฑ์แหนมในเขตอําเภอพาน จังหวัดเชียงราย
เท่านั้น ดังนั้นควรศึกษาพฤติกรรม ความต้องการเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑ์แหนมใน อําเภออื่นๆ ของจังหวัดเชียงราย เพื่อให้
ผู้ประกอบการที่ต้องการขยายตลาดจะได้ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้
ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคในอนาคต 

2. จากการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาเรื่องปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดโดยรวมทั้ง 4 ด้าน ดังนั้นควร
ทําการศึกษาเจาะจงในแต่ละด้าน เพื่อจะทําให้ทราบความ
ต้องการของผู้บริโภคให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น อาจต้องมีการ
สัมภาษณ์แบบเชิงลึกกับผู้ประกอบการด้านผลิตภัณฑ์และตรา
สินค้าเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกมากยิ่งขึ้น 

 
8. กิตติกรรมประกาศ 
 คณะผู้วิจัยขอขอบพระคุณท่านผู้ตอแบบสอบถามให้
ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์แหนม
ของผู้บริโภคในเขตอําเภอพาน จังหวัดเชียงราย ที่ได้เสียสละ
เวลาและให้ความช่วยเหลือในการตอบแบบสอบถามเป็นอย่างดี  
สุดท้ายนี้คณะผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่างานวิจัยฉบับนี้จะมีส่วน
ที่เป็นประโยชน์หรือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
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สําหรับผู้ผลิตผลิตภัณฑ์แหนมหรือผลิตภัณฑ์แปรรูปลักษณะอื่น
ที่ใกล้เคียงกัน เพื่อตอบสนองตรงกับความต้องการของผู้บริโภค 
ตลอดจนเป็นประโยชน์สําหรับผู้ที่สนใจจะศึกษาต่อไป 
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ความพร้อมของนกับญัชีธุรกิจ SMEs ในการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในเขตจงัหวดัขอนแก่น 
Readiness of SMEs Accountants to Access ASEAN Economic Community  

In the province of Khon Kaen. 
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บทคัดย่อ  
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพร้อมของนักบัญชีธุรกิจ SMEs ในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในเขต

จังหวัดขอนแก่น จ านวน 310 คน สถิติที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ การหาค่าร้อยละ (Percentage) การหาค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ผลการวิจัยพบว่านักบัญชีธุรกิจ SMEs มีความพร้อมของนักบัญชสีู่ประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.30) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดย 3 ล าดับแรก ดังนี้ ด้านวิชาชีพบัญชี ( X =4.47)  

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( X = 4.45) และด้านกฎหมาย ( X = 4.31)   
 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งตอ่ไป 
 1.ควรศึกษาตัวแปรอื่นๆ ที่ส่งผลต่อความพร้อมของนักบัญชี SMEs เช่น การสร้างความเช่ือมั่น และการด ารงตนใน
วิชาชีพ เป็นต้น เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของนักบัญชี 
 2.ควรศึกษาตัวแปรตามอื่นๆที่สะท้อนถึงความพร้อมของนักบัญช ีSMEs เช่น ความพึงพอใจในงาน การบรรลุเป้าหมาย
ของความส าเร็จ การสร้างบทบาทการมีส่วนร่วมในงาน  
  
ค ำหลัก:  ความพร้อม, นักบัญช,ี ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 
Abstract 
 This research aims to: The study the readiness of SMEs accountants to enter the ASEAN Economic 
Community. There were 310 students in Khon Kaen province. Percentage, Mean, Standard Deviation The 
results of the studies: SMEs had a high level of readiness in accounting for the ASEAN Economic Community 

( X = 4.30). In every level, the first three are as follows: Accounting ( X = 4.47), Information Technology   

( X = 4.45) and laws ( X = 4.31). 
 Suggestions for the next research. 
 1. Other variables should be studied. This affects the readiness of SMEs accountants such as 
confidence building. And to maintain a professional as a guide for the development of the accountant. 
 2. Other variables that reflect the readiness of SMEs accountants such as job satisfaction Achieving 
the goal of success Creating a Participatory Role 
 
Keywords: Readiness, accountant, ASEAN Economic Community 
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1. บทน า 
การเปิดประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) 

ในปีพ.ศ.2558 สิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาคือการเคลื่อนย้าย อย่าง
เสรีของสินค้า แรงงานฝีมือ การบริการ การลงทุน และ เงินทุน 
ตามแผนปฏิบัติการจัดตังประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ 
AEC Blueprint กลุ่มพหุภาคี ส านักเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
ระหว่างประเทศ (2554) ถือเป็นจุดเปลี่ยนของเศรษฐกิจซึ่งมี
วัตถุประสงค์ร่วมกันท าให้ภูมิภาคนี้มีสันติภาพ เสถียรภาพทาง
การเมือง ตลอดจนมีความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรม การเคลื่อนย้ายแรงงานวิชาชีพซึงเป็นส่วนหนึ่งของ
การรวมตัวกันเป็นตลาดและฐานการผลิตเดี ยวกันของ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะเป็นไปในลักษณะของการ
อ านวยความสะดวกในการขอขึ้นทะเบียนและใบอนุญาตท างาน
ของแรงงานวิชาชีพระหว่างประเทศ สมาชิกอาเซียนที่จะต้อง
พัฒนาให้เท่าเทียมนานาประเทศ สาขาวิชาชีพเหล่านี้ ได้แก่ 
วิศวกร แพทย ์พยาบาล นักบัญชี นักส ารวจ ทันต์แพทย์ และผู้
ประกอบวิชาชีพสถาปนิก เพราะสาขาวิชาชีพเหล่านี้เป็นสาขา
วิชาชีพของไทยที่มีความพร้อมสูง โดยต้องปฏิบัติตามกฎและ
ระเบียบภายในประเทศนั้น ๆ ในท านองกลับกันหากคนไทยที่
ประกอบวิชาชีพเหล่านี้ ก็สามารถที่จะไปท างานยังประเทศอื่น
ที่มีค่าจ้างแรงงานท่ีสูงกว่าได้เช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการ
ไทย หรือแรงงานไทย ก็จะมีโอกาสออกไปลงทุนหรือท างานใน
ต่างประเทศมากขึ้น และได้รับค่าตอบแทนที่สูงจากเดิม จุฑา 
เทียนไทย (2548) 

ในอีกมุมท าให้ เกิดการแข่งขันจากกลุ่มประเทศ
สมาชิกอาเซียนมากขึ้น ควรจะมีการพัฒนาศักยภาพของกลุ่ม
อาชีพท่ีมีผลกระทบให้มีทักษะฝีมือเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 
วิชาชีพบัญชีเป็นหนึ่งในเจ็ดวิชาชีพ ซึ่งจะมีการเคลื่อนย้าย
แรงงานอย่างเสรี นั้นก็หมายความว่า ผู้ที่อยู่ในประเทศกลุ่ม
อาเซียนจะสามารถท างานที่ประเทศใดก็ได้โดยไม่มีข้อกีดกัน 
และประเทศนั้นๆ ต้องปฏิบัติต่อผู้ท างานที่มาจากต่างประเทศ 
เสมือนเป็นประชากรของประเทศตนเอง เช่น นักบัญชีจาก 
ประเทศสิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย สามารถเข้ามาท างานใน
วิชาชีพบัญชีในประเทศไทยได้ นักบัญชี ในประเทศไทยก็
สามารถไปท างานในประเทศต่างๆ ได้เช่นกัน ซึ่งท าให้นักบัญชี
ในประเทศไทยมีคู่แข่งขันเพิ่มมากข้ึน 

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ จัดท า
ข้อตกลงร่วมกันในสาขาบัญชี (ASEAN Mutual Recognition 

Arrangement Framework on Accountancy Services) 
MRA Framework สาขาบัญชีมี มีวัตถุประสงค์คือ เพื่ออ านวย
ความสะดวกในการประกอบ วิชาชีพบัญชีภายในกลุ่มประเทศ
สมาชิกอาเซียน เพื่อยกระดับการให้บริการ บัญชีภายในกลุ่ม
ประเทศ สมาชิกอาเซียน เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล เพื่อส่งเสริม 
การยอมรับ แนวปฏิบัติที่ดีท่ีสุดในมาตรฐานและต้องปฏิบัติตาม 
กฎระเบียบ กฎหมาย ต่างๆภายในประเทศผู้รับและยังต้อง
รักษากฎ ระเบียบ การเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ บัญชีภายใน 
ประเทศไทยความพร้อมของนักบัญชีในการเตรียมรับ การเข้า 
สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมากน้อยเพียงใด ซึ่งนักบัญชีไทย
มีความจ าเป็นที่จะต้องศึกษาเรียนรู้ให้เท่า ทันกับสถานการณ์ 
เพื่อให้สามารถ เตรียมพร้อมรับกฎเกณฑ์ 

ดังนั้นวิชาชีพบัญชีก็เป็นวิชาชีพหนึ่งที่ต้องเตรียม
ความพร้อมเพื่อรองรับสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเพื่อรองรับ
กับการเปลี่ยนแปลงจึงเป็นวิชาชีพที่ส าคัญในประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนมีบทบาทส าคัญต่อกระบวนการ พัฒนาระบบ
เศรษฐกิจของไทยในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน เนื่องจากเป็นกลุ่ม
ที่หนุนเสริมระบบเศรษฐกิจท่ีมีมูลค่ามากที่สุดครอบคลุมกิจการ
3 กลุ่มใหญ่ๆ ได้แก่ (1) กิจการการผลิต (Production sector) 
ซึ่งครอบคลุมการผลิตในภาค เกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม
และเหมืองแร่ (2) กิจการการค้า (Trading sector) ครอบคลุม
การค้าส่งและการค้าปลีก และ (3) กิจการบริการ Service 
Sector) ซึ่งถือเป็นกลไกหลักส าคัญในการขับเคลื่อนการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (2554) และเป็นแนวทางในการวางแผนของ
หน่วยงานท้ังหน่วยงานการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 
และผู้บริหารในสถานประกอบการที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล 
เพื่อใช้ในการสร้างเสริม ความรู้ ความเข้าใจ เพื่อจัดการนัก
บัญชีในสถานประกอบการได้มีความพร้อม ธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมสอดคล้องกับธุรกิจ SMEs เป็นธุรกิจที่ส าคัญใน
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ เพราะเป็นธุรกิจที่สร้าง
มูลค่าเพิ่ม ทั้งในแง่การสร้างงาน สร้างรายได้ และเป็นได้ทั้ง
ผู้ผลิต ผู้กระจายสินค้าและผูใ้ห้บริการก่อให้เกิดรายได้กับชุมชน
และประเทศ ท าให้เกิดการแข่งขันในการผลิต สินค้าและบริการ
ให้มีประสิทธิภาพ มีความส าคัญและมีลักษณะที่โดดเด่น 
ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม (2549) 

ท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาในเรื่อง พร้อมของ
นักบัญชีธุรกิจ SMEs ในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
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ในเขตจังหวัดขอนแก่น.เพื่อเป็น แนวทางในการก าหนดทิศ
ทางการพัฒนาตนเองของนักบัญชธีุรกิจ SMEs ให้มีคุณสมบัติที่
เหมาะสมในการ ประกอบวิชาชีพตามความต้องการของผู้
ประกอบกิจการ และพร้อมส าหรับการเปิดประชาคมอาเซียน
ต่อไป 
2. วัตถุปะสงค์งานวจิัย 

เพื่อศึกษาความพร้อมของนักบัญชธีุรกิจ SMEs ใน
การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน ในเขตจังหวัดขอนแก่น  
3.ขอบเขตการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1. ประชากร ได้แก่ นักบัญชีธุรกิจ SMEs ในจังหวัด
ขอนแก่น จ านวน 1,596 คน (ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม.2560: เว็บไซต์) 
   2.กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักบัญชีธุรกิจ SMEs ใน
จังหวัดขอนแก่นจ านวน 310 คน โดยเปิดตาราง Krejcie & 
Morgan บุญชม ศรีสะอาด.(2545)  
ตัวแปรศึกษา 
  ตัวแปรต้น ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์
ท างาน   
  ตัวแปรตาม ได้แก่ ด้านวิชาชีพบัญชี ด้านภาษา ด้านกฎหมาย 
และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
กรอบแนวคิดที่ใช้ในการด าเนินงานวิจัย 

 
 
 
 
 

 
 
4.วิธีการด าเนินการวิจัย 
       เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้เป็น
แบบสอบถาม  (Questionnaire) ซึ่งได้สร้างตามวัตถุประสงค์
และกรอบแนวคิดของการวิจัยที่ก าหนดขึ้น โดยแบ่งเป็น 3 
ตอน ดังต่อไปนี้ 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของนักบัญชีธุรกิจ SMEs ใน
จังหวัดขอนแก่น ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบ

รายการ (Checklist) ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
ประสบการณ์ท างาน   
 ตอนที่ 2 ความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ของนักบัญชีธุรกิจ SMEs ในจังหวัดขอนแก่น ได้แก่ ด้าน
วิชาชีพบัญชี ด้านภาษา ด้านกฎหมาย และด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
  ตอนท่ี 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
การสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือ 

ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามล าดับขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
 1.ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 2.น าผลการศึกษาจากข้อ 1 มาก าหนดโครงร่าง
แบบสอบถามตามประเด็นส าคัญโดยพิจารณาเนื้อหาให้
สอดคล้องกับกรอบแนวคิด ความมุ่งหมาย  
 3. น าแบบสอบถามที่สร้างตามกรอบแนวคิด เสนอ
ทีป่รึกษาเพื่อพิจารณาความเหมาะสม การใช้ส านวนและความ
ถูกต้องของภาษา ที่ครอบคลุมเนื้อหาของการวิจัย แล้วน ามา
ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา   
 4.ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามตามที่ปรึกษาได้
แนะน าแล้วน าเสนอต่อผู้เช่ียวชาญ เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
และครอบคลุมเนื้อหาของการวิจัย  ผู้เชี่ยวชาญ  
 5.ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญ  
แล้วน าเสนอที่ปรึกษาน าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปใช้กลุ่ม
ตัวอย่าง 
การเก็บรวมรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยได้ก าหนดขั้นตอนในการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้ 
 1.ด าเนินการจัดท าแบบสอบถามตามจ านวนกลุ่ม
ตัวอย่าง 
 2. ขอหนังสือจากมหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น  
โดยแนบไปพร้อมกับแบบสอบถามที่ส่งไปยังกลุ่มตัวอย่าง คือ 
นักบัญชีธุรกิจ SMEs ในจังหวัดขอนแก่น จ านวน 310 คน เพื่อ 
ขอความอนุเคราะห์และความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม
และคือแบบสอบถามกลับมายังผู้วิจัยทางไปรษณีย์ โดยอ านวย
ความสะดวกเกี่ยวกับแสตมป์และช่ือผู้รับบนซองพร้อมก าหนด
วันส่งคืนตามที่อยู่ที่ก าหนดให้ 
 3. ด าเนินการส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ให้กับ
กลุ่มตัวอย่าง โดยท าการเริ่มส่งแบบถาม ตามที่อยู่ของนักบัญชี
ในธุรกิจ SMEs ในจังหวัดขอนแก่นโดยแนบซองจดหมายติด
แสตมป์ไปพร้อมกันเพื่อขอความอนุเคราะห์และความร่วมมือใน

ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก ่
 - เพศ  
 - อายุ  
 - ระดับการศึกษา  
 - ประสบการณ์ท างาน  

 

ความพร้อมของนักบัญชี 
ได้แก ่

 - ด้านวิชาชีพบัญชี 
 - ด้านภาษาต่างประเทศ 
 - ด้านกฎหมาย 
 - ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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การตอบกลับทางไปรษณีย์ภายใน 15 วัน หลังจากได้รับ
แบบสอบถาม 
 4. ผู้วิจัยน าข้อมูลจากแบบสอบถามที่ได้รับไป
วิเคราะห์ข้อมูลต่อไป   
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
      สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
 1. ร้อยละ (Percentage) 
 2. ค่าเฉลี่ย (Mean) 
 3.ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
5. ผลการศึกษาพบว่า  
 ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปนักบัญชีธุรกิจ SMEs   

รายการ   จ านวน ร้อยละ 
1.เพศ   
   ชาย 98 31.60 
  หญิง 212 68.40 

รวม 310 100.00 
2.อาย ุ   
 น้อยกว่า 25 ปี 10 3.22 
 อายุ 25 – 35 ปี 66 21.30 
 อายุ 36 – 45 ปี  124 40.00 
 อายมุากกว่า 45 ปี 110 35.48 

รวม 310 100.00 
3.ระดับการศึกษาสูงสุด   
  ปริญญาตร ี   169 54.50 
  ปริญญาโท 138 44.50 
  ปริญญาเอก 3 1.00 

รวม 310 100.00 
4.ประสบการณ์ในการท างาน   
  น้อยกว่า 5 ปี 61 19.67 
  5 - 10  ปี 126 40.64 

  11 - 15  ปี 52 16.77 
  มากกว่า  15  ปี 71 23.10 

รวม 310 100.00 
      

จากตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปนักบัญชีธุรกิจ SMEs  
พบว่าเป็นเพศชายร้อยละ 31.60 และเพศหญิงร้อยละ68.40 
ส่วนใหญ่มีอายุ36 - 45 ร้อยละ 40.00 รองลงมามีอายุ 46 - 55 

ร้อยละ 35.48 ระดับการศึกษาส่วนใหญ่ ระดับปริญญาตรีร้อย
ละ 55.50 และรองลงมาปริญญาโทร้อยละ44.50 ประสบการณ์
ในการท างาน อยู่ ใน  5 – 10 ปีมากที่สุด  ร้อยละ41.18 
รองลงมา มากกว่า 15 ปี ร้อยละ 22.00 ตามล าดับ 
ตารางที่ 2 ความพร้อมของนักบัญชีโดยรวมและเป็นรายด้าน
ของนักบัญชีธุรกิจ SMEsในจังหวัดขอนแก่น 

ความพร้อมของนักบัญช ี X  S.D
. 

ความ
คิดเห็น 

ล าดับ 

1 ด้านวิชาชีพบัญชี 4.47 .43 มาก 1 
2. ด้านภาษาต่างประเทศ 4.10 .45 มาก 4 
3. ด้านกฎหมาย 4.16 .58 มาก 3 
4. ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

4.45 .49 มาก 2 

โดยรวม 4.30 .39 มาก  
 

    จากตารางที่ 2 ความพร้อมของนักบัญชีธุรกิจ SMEs ในการ
เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในเขตจังหวัดขอนแก่น พบว่า 
มีความพร้อมในภาพรวม อยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไป
หาน้อย 3 ล าดับ พบว่า ด้านวิชาชีพบัญชี มีความพร้อมมาก
ที่สุด รองลงมาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและด้านกฎหมาย  
6.สรุปและอภิปรายผล 

ความพร้อมของนักบัญชีธุรกิจ SMEs ในการเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในเขตจังหวัดขอนแก่น มีความ
พร้อมในภาพรวม อยู่ในระดับมาก 

พิจารณาเป็นรายด้าน อยู่ในระดับมากทุกด้าน ใน
ด้านวิชาชีพบัญชี ด้านภาษาต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและด้านกฎหมายซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย เรื่อง
ปัจจัยที่มีผลต่อความพร้อมของบุคลากรทางการบัญชีเพื่อ
รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กรณีศึกษาสถาน
ประกอบการจังหวัดสระบุรี  มีความพร้อมทุกด้าน  นฤมล       
สุมรรคา(2554) สอดคล้องกับนภาพร นาคทิมและทีมงาน 
(2555) กล่าวว่าศักยภาพความพร้อมของนักบัญชีระดับบุคคล
พบว่าผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี มีศักยภาพ ความพร้อมอยู่ใน
ระดับมาก  

ความพร้อมของนักบัญชีธุรกิจ SMEs ในเขตจังหวัด
ขอนแก่น แบ่งออกเป็น 4 ด้านดังนี้ 
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 1.ด้านวิชาชีพบัญชี อยู่ในระดับมาก โดย 3 ล าดับ
แรก ดังนี้ ด้านมุ่งมั่นที่ใช้ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์
ปฏิบัติงานและรักษาจรรยาบรรณอย่างเคร่งครัด รองลงมาเป็น
นักบัญชีให้ความส าคัญกับงานที่ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ 
และด้านตระหนักในความรับผิดชอบต่อผู้อื่น และ ด้านท างาน
ที่ได้มีประสิทธิภาพซึ่งสอดคล้องกับวรรณภา อิมะไชย์ (2555) 
ได้ทาการศึกษาวิจัย เรื่องความสามารถและคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของนักบัญชีของผู้ประกอบการ  SMEs ในเขต
กรุงเทพมหานครให้ระดับความส าคัญมาก 5 อันดับของ
ความสามารถและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ คือ มีคุณธรรมและ
ซื่อสัตย์สุจริตมีความรู้ความเข้าใจมาตรฐานบัญชีและนามา
ปฏิบัติอย่างถูกต้อง 
 2. ด้านภาษาต่างประเทศ อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดย 
3 ล าดับแรก ดังนี้ ท่านมีความสามารถหลายภาษาเป็นอย่างดี
ท่านมุ่งเน้นที่จะพัฒนาด้านภาษาอย่างต่อเนื่อง ท่านตระหนัก
ถึงหน้าที่และความส าคัญของงานที่ปฏิบัติการติดต่อสื่อสารใน
ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดีสอดคล้องบางส่วนงานวิจัยของ สุร
ภา คงกณัฑ์ (2555) กล่าวว่า การเตรียมความพร้อมของผู้
ประกอบวิชาชีพบัญชีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พบว่า ผู้
ประกอบวิชาชีพ บัญชีควรเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษ
และด้านอื่นๆด้วย 
 3.ด้านกฎหมาย อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดย 3 
ล าดับแรก ดังนี้ ท่านมีความรู้ความเข้าใจการยื่นรายการและ
ช าระภาษี ท่านเข้าใจเรื่องกฎหมายทางการบัญชีเป็นอย่างดี
และ ท่านท าตามข้อปฏิบัติกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดซึ่ ง
สอดคล้องกับผลการศึกษาของนฤมล สุมรรคา(2554) ได้ศึกษา
ปัจจัยที่มีผลต่อความพร้อมของบุคลากรทางบัญชีเพื่อรองรับ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน: สถานประกอบการจังหวัดสระบุรี 
 4. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ อยู่ในระดับมากทุกข้อ 
โดย 3 ล าดับแรก  ดังนี้  ท่านมีประสบการณ์ด้านระบบบัญชี
ส าเร็จรูป ท่านให้ความส าคัญกับการเปิดรับเทคโนโลยีใหม่ๆ
เสมอและท่านสามารถประยุกต์ใช้ ITกับระบบบัญชีส าเร็จรูปซึ่ง
สอดคล้องกับผลการศึกษาของสมบูรณ์ กุมาร , ฐิตินันท์ กุมาร
(2553) ได้ทาการศึกษาวิจัย เรื่องคุณสมบัติของนักบัญชีที่พึง
ประสงค์ของสถานประกอบการในจังหวัดน่าน พบว่า เจ้าของ
หรือผู้บริหารสถานประกอบการส่วนใหญ่มีความพึงพอใจใน
ระดับดีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเกี่ยวกับ
งานและเกี่ยวกับตารางค านวณได้ 

ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 
 1. ควรศึกษาตัวแปรอื่นๆที่ส่งผลต่อความผูกพันใน
งาน เช่น การสร้างความเช่ือมั่นและการด ารงตนในวิชาชีพ   
เป็นต้น เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของนักบัญชี 
 2.  ควรศึกษาตัวแปรตามอื่นๆ ที่สะท้อนถึงความ
ผูกพันในงาน เช่น  ความพึงพอใจในงาน การบรรลุเป้าหมาย
ของความส าเร็จ  เป็นต้น 
7. กิตติกรรมประกาศ 

บทความวิจัยนี้ขอขอบคุณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
ขอนแก่น ที่ให้การสนับสนุน คุณค่าและประโยชน์จากการ
ศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยขอมอบเป็นเครื่องบูชา พระคุณบิดา 
มารดา บูรพาจารย์ ภรรยาและบุตรธิดา ตลอดจนบุคคลที่
เคารพรักทุกท่าน 
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บทคัดย่อ  

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจักสานของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มจักสานบ้านเชียงพิณ 
ต้าบลเชียงพิณ อ้าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี  และศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อผลิตภัณฑ์หั ตถกรรมจักสาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การศึกษา คือ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มจักสานบ้านเชียงพิณ ต้าบลเชียงพิณ อ้าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี จ้านวน 15 คน ได้แก่ 
ประธานกลุ่ม จ้านวน 1 คน  สมาชิกวิสาหกิจชุมชนกลุ่มจักสาน จ้านวน 14 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ 
และแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation)  ผลการวิจัย พบว่า การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจักสานของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มจักสานบ้าน
เชียงพิณ ต้าบลเชียงพิณ อ้าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี     สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจักสานเป็นถาดพาฝัน คิดเป็นร้อยละ 
66.67 ความพึงพอใจของกลุ่มผู้ประเมินทั้ง 3 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้เข้าร่วมพัฒนา กลุ่มผู้สนใจ กลุ่มผู้เช่ียวชาญ พบว่ามีความพึงพอใจ
โดยรวมด้านความสวยงาม ด้านรูปแบบ  คุณค่าด้านหัตถกรรม ความเป็นไปได้ในการจ้าหน่าย และประโยชน์ใช้สอย อยู่ในระดับ
มาก ตามล้าดับ 

 
ค ำหลัก: การพัฒนา, การเพิ่มมลูคา่, หัตถกรรม, จักสาน  
 
Abstract 
           The objectives of this research were to develop a model basketry handicraft product of BAN 
CHIANGPHIN community wickerwork group, tambon CHIANGPHIN, Muang district Udonthani province, and 
satisfaction with the handicraft products, community enterprise of BAN CHIANGPHIN, Muang district Udonthani 
province. 15 persons was the sample in this study. The instruments used in the study were open-ended 
questions and questionnaires. The statistics used for data analysis were percentage, means and standard 
deviation. 

The research found that development of basketry handicraft products of Ban Chiangphin community 
enterprise Tambon Chiangphin Muang district, Udonthani Province, can develop basketry craft product as a 
dream tray in 66.67%. Satisfaction of the three groups of appraisers, the group of participants, the overall 
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satisfaction with the beauty of the value of the craft, the possibility of distribution and utility is at a high level, 
respectively. 
 
Keywords: Development, Value added, Craft, Basketry 
 
1. บทน า 
          ภูมิปัญญาท้องถิ่นชุมชนแต่ละแห่ง มีความแตกต่างกัน
ในด้ านสังคมและวัฒนธรรม   ทั้ งนี้ เพื่อการด้ ารงชีพใน
สภาพแวดล้อมแต่ละแห่ง  ได้มีการสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ อันเป็น
รูปธรรมเพื่อตอบสนองความต้องการในการด้าเนินชีวิต งานจัก
สานเป็นหนึ่งในภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยที่มีความส้าคัญต่อ
การด้ารงชีพของคนไทย ท้ังในด้านของการอ้านวยความสะดวก 
และด้านคุณค่าทางจิตใจจากความประณีตและความเป็น
ท้องถิ่น  อันจะน้าไปสู่ความภาคภูมิใจในความเป็นไทย  อีกทั้ง
ยังสามารถเสริมสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนท้องถิ่น  ดังเช่นงาน
หัตถกรรมจักสานจังหวัดอุดรธานี ซึ่งเป็นงานฝีมือมีความงดงาม
และเป็นเอกลักษณ์ งานเหล่านี้ล้วนเกิดจากภูมิปัญญาของคน
ในท้องถิ่น   มาประดิษฐ์เป็นสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ ในการ
ด้ารงชีวิต รวมถึงสร้างรายได้ให้กับตนเอง และครอบครัว
ตลอดจนสร้างความภาคภูมิใจในชุมชน 
            ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจักสานท้องถิ่น โดยส่วนใหญ่
มุ่งเน้นในด้านประโยชน์ใช้สอยตามสภาพของสังคมนั้นๆ ซึ่งสืบ
เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของสังคมอย่างรวดเร็วท้าให้ความ
จ้าเป็นของการใช้ผลิตภัณฑ์จักสานโดยตรงในชีวิตประจ้าวันลด
น้อยลง ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจักสานท้องถิ่นจึงปรับเปลี่ยนไป
ตามสภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย  มีการน้าประโยชน์
ใช้สอยไปใช้อย่างกว้างขวางมากขึ้น มีการพัฒนารูปลักษณ์ 
ลักษณะด้านกายภาพ และรูปแบบ รวมถึงขนาดให้แตกต่างไป
จากเดิม เพื่อให้เหมาะสมกับประโยชน์ใช้สอยตามสภาพของ
สังคมเพิ่มมากขึ้นตามล้าดับ หัตถกรรมจักสานแต่ละท้องถิ่นมี
ความประสานกลมกลืนกับสิ่งแวดล้อม ตลอดจนรูปแบบของ
งานหัตถกรรมจักสานที่มีลักษณะเฉพาะตัว และเป็นแบบอย่าง
ที่สืบทอดกันมา ผ่านกระบวนการสร้างสรรค์งานจักสานใน
รูปแบบของ หวด กระติบข้าว กระด้ง สุ่ม ตะกร้า  ข้อง ไซ 
อุปกรณ์จับสัตว์น้้า เป็นต้น ซึ่งงานหัตถกรรมเหล่านี้  แสดงถึง
ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวอีสาน และเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว 
ซึ่งหัตถกรรมจักสานมีแหล่งที่ผลิตที่หมู่บ้านเชียงพิณ ต้าบล

เชียงพิณ อ้าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ซึ่งชุมชนดังกล่าว  ได้ท้า
ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจักสาน เป็นอาชีพเสริม  
           จากการลงพื้นที่ หมู่บ้านเชียงพิณ ต้าบลเชียงพิณ 
อ้าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ผู้วิจัยพบว่ารูปแบบของผลิตภัณฑ์
หัตถกรรมจักสานมีรูปแบบที่จ้ากัด ดั้งเดิม ไม่ทันสมัย ถึงแม้ว่า
ผลิตภัณฑ์จักสานจะเป็นสินค้าวิสาหกิจชุมชนจักสานของบ้าน
เชียงพิณ และแสดงเอกลักษณ์ของชุมชนที่ค่อนข้างชัดเจนก็
ตาม (ศรีสุดา  ด้วงสะดี. 15 มิถุนายน 2560 : สัมภาษณ์) แต่
เนื่องจากการแข่งขันทางการตลาดมีกระแสที่รุนแรง และ
รูปแบบผลิตภัณฑ์ยังเป็นแบบดั้งเดิม  ชุมชนจึงมีความต้องการ
ที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความทันสมัย เพื่อสร้างความแตกต่าง 
และทางเลือกใหม่ให้กับกลุ่มผู้บริโภค  ตัวแทนสมาชิกกลุ่มจัก
สาน ได้กล่าวถึงความเป็นมา วัตถุประสงค์ของกลุ่มและปัญหา
ในการด้าเนินงานของกลุ่มไว้ดังน้ี ชุมชนได้ร่วมกันจัดตั้งกลุ่มจัก
สาน วัตถุประสงค์ของการจัดกลุ่มเพื่อต้องการรายได้เสริม
เพิ่มเติมจากอาชีพหลักในท้องถิ่น รวมถึงเป็นการถ่ายทอดภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นให้กับคนรุ่นหลัง กิจกรรมของกลุ่ม คือ งาน
หัตถกรรมจักสาน เช่น การสาน หวด  ตะกร้า กระด้ง ข้อง  
รวมถึงอุปกรณ์จับสัตว์น้้าที่ใช้ในการด้าเนินชีวิตประจ้าวัน เป็น
ต้น ปัญหาของกลุ่มในการด้าเนินงานในขณะนี้ คือ สินค้ามี
รูปแบบดั้งเดิม ไม่ทันสมัย ทางกลุ่มจักสานจึงมีความต้องการที่
จะพัฒนารูปแบบสินค้าให้เหมาะสมกับยุคสมัยนิยม (ศรีสุดา  
ด้วงสะดี. 15 มิถุนายน 2560 : สัมภาษณ์) 
 จากการสัมภาษณ์สมาชิกกลุ่มจักสาน ในประเด็นการ
พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจักสานท้องถิ่นที่ผ่านมาใน
อดีต และการสังเกตของผู้วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบ
ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจักสานท้องถิ่นของกลุ่มจักสาน สรุปได้ว่า
ชุมชนไม่สามารถประยุกต์การจักสานรูปแบบอื่น ๆ ได้นอกจาก
การจักสานผลิตภัณฑ์รูปแบบเดิม แม้ว่าทางกลุ่มผู้ผลิตและกลุ่ม
คนรุ่นใหม่ในชุมชนเริ่มมีการสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์อื่น ๆ 
เช่น ตะกร้า แต่ชาวบ้านยังยึดติดอยู่กับภาพลักษณ์เดิม ๆ ยังคง
จักสานผลิตภัณฑ์รูปแบบเช่นเดิม สมาชิกกลุ่มส่วนใหญ่ 
ต้องการให้เกิดการพัฒนาที่มาจากชุมชนก่อน  โดยการที่ชุมชน
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มีส่วนร่วมในการระดมความคิด และสร้างสรรค์ดว้ยตัวเองก็เป็น
ทางเลือกที่ดี เพราะจะท้าให้ทราบถึงปัญหาและแก้ปัญหาได้
ตรงจุดและถ้าได้รูปแบบใหม่ๆ ที่เกิดจากความคิดของชุมชน
เป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจ ส่วนถ้ามีปัญหาตรงจุดไหนจึงประสาน
เครือข่าย องค์กรที่มีความช้านาญเข้ามาช่วยในกระบวนการ
ต่อไป  จากการที่ชุมชนกลุ่มจักสานมีความต้องการพัฒนา
รูปแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจักสานท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมใน
ทุกขั้นตอนของการท้างาน ชุมชนและผู้วิจัยจึงเกิดแนวคิด
ร่วมกันในการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจักสาน
ท้องถิ่นของกลุ่มจักสานโดยพิจารณาจากศักยภาพของชุมชน 
ดังนี้  ด้านชุมชนเพื่อการประกอบอาชีพ งานหัตถกรรมเป็น
อาชีพเสริมที่ช่วยให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น  จากการท้าอาชีพ
หลัก ซึ่งถ้ามีการพัฒนารูปแบบให้มีความหลากหลายก็จะเป็น
การช่วยในด้านการขยายตลาดได้อีกทางหนึ่ง 
 จากการศึกษาข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจพัฒนารูปแบบ
ผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าหัตถกรรมจักสานท้องถิ่น กรณีศึกษา
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มจักสานบ้านเชียงพิณ ต้าบลเชียงพิณ อ้าเภอ
เมือง จังหวัดอุดรธานี  เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนเกิดการเรียนรู้และ
สามารถพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์    และเพิ่มมูลค่าหัตถกรรม
จักสานท้องถิน่ได้อย่างต่อเนื่องในอนาคต เพื่อความเข้าใจ 
สภาพปัญหา ข้อจ้ากัด ความต้องการ และศักยภาพของชุมชน
โดยมีเป้าหมายให้ชุมชนพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจัก
สานท้องถิ่นภายใต้บริบทของชุมชนน้าไปสู่การพัฒนาของชุมชน
อย่างยั่งยืน 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
    2.1 เพื่อพัฒนารูปแบบผลติภณัฑ์หัตถกรรมจักสาน 
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มจักสานบ้านเชียงพิณ ต้าบลเชียงพิณ อ้าเภอ
เมือง จังหวัดอุดรธาน ี
    2.2 เพื่อศึกษาความพึงพอใจกลุ่มผู้ประเมินทีม่ีต่อ
ผลิตภณัฑ์หัตถกรรมจักสานของวสิาหกิจชุมชนกลุม่จักสานบา้น
เชียงพิณ ต้าบลเชียงพิณ อ้าเภอเมอืง จังหวัดอุดรธานี 
3. ขอบเขตการวิจัย 
         การวิจัยในครั้งน้ี ผู้วิจัยได้ก้าหนดขอบเขตด้านพื้นที่โดย
การเลือกแบบเจาะจง (Purposive Area) โดยผู้วิจัยเลือกศึกษา 
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มจักสานบ้านเชียงพิณ ตั้งอยู่เลขที่ 237 หมู่ที่ 
9 ต้าบลเชียงพิณ อ้าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี  ซึ่งเป็นชุมชนที่
มีความต้องการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจักสาน

ท้องถิ่น จ้านวน 15 คน ได้แก่ ประธานกลุ่ม จ้านวน 1 คน
สมาชิกวิสาหกิจชุมชนกลุ่มจักสาน จ้านวน 14 คน  
4. วิธีการศึกษา 
       เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
        4.2.1   แบบสัมภาษณ์ค้าถามปลายเปิด 
(open-ended questions)  
        4.2.2  แบบสอบถาม  
5. กรอบแนวความคิด 

 
 
6. ผลการศึกษาและสรุป 
     6.1 ผลการศึกษาและสรุป 
      6.1.1 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มจักสานบ้านเชียงพิณ 
เริ่มก่อตั้งกลุ่ม ปี 2556 เริ่มแรกท้ากระติบข้าว หวดเพื่อใช้ใน
การด้าเนินชีวิตประจ้าวัน    จึงได้ปรับปรุงรูปแบบมาเป็นการ
จักสานตะกร้า โดยทางอุตสาหกรรมจังหวัด ได้มาท้าการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลังจากอบรมเสร็จทางกลุ่มจักสานก็ได้
เริ่มจักสาน และหาตลาดเพื่อจ้าหน่ายผลิตภัณฑ์ โดยส่งตัวแทน
กลุ่มไปด้าเนินการหาตลาดต่อไป และได้จดทะเบียนจัดตั้ง
วิสาหกิจชุมชน รหัสทะเบียน อด. 01/48-0011 ตั้งอยู่
บ้านเลขที่ 237 หมู่ที่ 9 บ้านเชียงพิณ ต้าบลเชียงพิณ อ้าเภอ
เมือง จังหวัดอุดรธานี  ในการจักสานผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ สมาชิก
จะน้าผลิตภัณฑ์ไปจักสานเองที่บ้านของสมาชิกแต่ละท่าน และ
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เมื่อจักสานเสร็จก็จะน้าผลิตภัณฑ์มารวมกันที่กลุ่ม เพื่อน้า
ผลิตภัณฑ์ไปจ้าหน่าย โดยมีรูปแบบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิม ดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
         ผลิตภัณฑ์ที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจักสานบ้านเชียงพิณ 
ต้าบลเชียงพิณ อ้าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี มีความต้องการ
พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าหัตถกรรมจักสาน ดังนี้  
ถาดพาฝัน ร้อยละ 66.67 รองลงมาคือ ถาดสปา ร้อยละ 33.33  
ตามล้าดับ 
 

ตารางที่ 1  ตารางแสดงรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่ชุมชนต้องการ 
พัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่า 

ผลิตภัณฑ ์ จ านวน
ผู้สนใจ 

ร้อยละ 

 
                         ถาดพาฝัน 

 
 

 
10 

 
66.67 

 
                          ถาดสปา 

 

 
5 

 
33.33 

รวม 15 100.00 
       6.1.2  ผลการศึกษาความพึงพอใจของกลุ่มผู้
ประเมินที่เป็นผู้เช่ียวชาญ 2 ท่าน ที่มีต่อผลิตภัณฑ์หัตถกรรม
จักสาน ถาดพาฝัน ให้ความเห็นว่าผลิตภัณฑ์มีความเหมาะสม
อยู่ในระดับมาก (  =3.90) ดังรายละเอียดตารางที่ 2 
 

ตารางที่ 2  แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของการ
ประเมินผลงานการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจักสาน
ท้องถิ่นของผู้เชี่ยวชาญ 
 
 

 

รายละเอียด 
ผู้เชี่ยวชาญ  N=2 

 S.D. ระดับความ
เหมาะสม 

1 รูปแบบเหมาะสม 4.50 0.70 มาก 
2 ความเป็นไปได้ในการ   
   จ้าหน่าย 

3.50 0.70 ปานกลาง 

3 คุณค่าด้านหตัถกรรม 4.00 0.00 มาก 
4 ความสวยงาม 4.00 0.00 มาก 
5 ประโยชน์ใช้สอย 3.50 0.70 ปานกลาง 

รวม 3.90 0.42 มาก 
  6.1.3  ผลการศึกษาความพึงพอใจของกลุ่มผู้
ประเมินที่เป็นผู้เข้าร่วมพัฒนารูปแบบ จ้านวน 15 คน ได้แก่ 
ประธานกลุ่ม 1 คน สมาชิกวิสาหกิจชุมชนกลุ่มจักสาน จ้านวน 
14 คน ที่มีต่อผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจักสาน ถาดพาฝัน ให้
ความเห็นว่าผลิตภัณฑ์มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (  = 
4.02) ดังรายละเอียดตารางที่ 3 
 

ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของการ
ประเมินผลงานการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจักสาน
ท้องถิ่นของผู้เข้าร่วมพัฒนารูปแบบ 

รายละเอียด 

ผู้เข้าร่วมพัฒนารูปแบบ  
N=15 

 S.D. ระดับความ
เหมาะสม 

1 รูปแบบเหมาะสม 4.33 0.48 มาก 
2 ความเป็นไปได้ในการ
จ้าหน่าย 

3.73 0.45 มาก 

3 คุณค่าด้านหตัถกรรม 3.86 0.35 มาก 
4 ความสวยงาม 4.60 0.50 มากที่สุด 
5 ประโยชน์ใช้สอย 3.60 0.50 มาก 

รวม 4.02 0.45 มาก 
     6.1.4  ผลการศึกษาความพึงพอใจของกลุ่มผู้
ประเมินที่เป็นกลุ่มผู้สนใจหรือลูกค้า จ้านวน 30 คน ที่มีต่อ
ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจักสาน ถาดพาฝัน ให้ความเห็นว่า
ผลิตภัณฑ์มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (  = 4.24) ดัง
รายละเอียดตารางที่ 4 

รูปที่ 1 ผลิตภัณฑ์ดั้งเดมิ 
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ตารางที่ 4   แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของการ
ประเมินผลงานการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจักสาน
ท้องถิ่นของกลุ่มผู้สนใจหรือลูกค้า 

รายละเอียด 

กลุ่มผู้สนใจ/ลูกค้า   N=30 

 S.D. ระดับ
ความ

เหมาะสม 
1 รูปแบบเหมาะสม 4.23 0.50 มาก 
2 ความเป็นไปได้ในการ  
   จ้าหน่าย 

3.80 0.40 มาก 

3 คุณค่าด้านหตัถกรรม 3.83 0.37 มาก 
4 ความสวยงาม 4.63 0.49 มากที่สุด 
5 ประโยชน์ใช้สอย 3.76 0.43 มาก 

รวม 4.24 0.43 มาก 
     6.1.5  ผลการศึกษาความพึงพอใจของกลุ่มผู้
ประเมินโดยรวม ท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจักสาน ถาดพาฝัน 
โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (  = 3.99) ดัง
รายละเอียดตารางที่ 5 
 

ตารางที่ 5  แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของการ
ประเมินผลงานการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจักสาน
ท้องถิ่นโดยรวม 

รายละเอียด 

ผลรวม 

 S.D. ระดับ
ความ

เหมาะสม 
1 รูปแบบเหมาะสม 4.34 0.56 มาก 
2 ความเป็นไปได้ในการ
จ้าหน่าย 

3.68 0.52 มาก 

3 คุณค่าด้านหตัถกรรม 3.89 0.53 มาก 
4 ความสวยงาม 4.41 0.49 มาก 
5 ประโยชน์ใช้สอย 3.62 0.54 มาก 

รวม 3.99 0.53 มาก 
6.2 สรุป 
     6.2.1 ด้านรูปแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจักสาน
ท้องถิ่นในรูปแบบดั้งเดิมก่อนการด้าเนินการวิจัย เป็นรูปแบบที่
ไม่ทันสมัย หลังจากการด้าเนินการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์

หัตถกรรมจักสานท้องถิ่น  กรอบแนวคิดในการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ (อุดมศักดิ์ สาริบุตร. 2549 : 10) มีเกณฑ์การ
พิจารณา 5 ด้าน คือ 1) ด้านหน้าที่ใช้สอย 2) ด้านความ
สะดวกสบาย 3) ด้านความแข็งแรงปลอดภัย 4) ด้านวัสดุและ
กรรมวิธี การผลิต 5) ความสวยงาม จึงได้ต้นแบบผลิตภัณฑ์คือ
ถาดพาฝัน ซึ่งชุมชนต้องการพัฒนารูปแบบหัตถกรรมจักสานให้
เป็นที่ต้องการของตลาด ภายใต้บริบทของชุมชน ผลการ
ด้าเนินการในขั้นตอนนี้สอดคล้องกับแนวคิดของ  (ไชยรัตน์ 
ปราณี. 2545 : 338) ที่กล่าวไว้ว่า การฟื้นฟูศักยภาพของคน
และชุมชนต้องมีเป้าหมายอยู่ที่ความต้องการของชุมชนอย่าง
แท้จริง 
      6.2.2 ผลการวิจัย ท้าให้ชุมชนเกิดการพัฒนา      
ในการสร้างรูปแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจักสานท้องถิ่นรูปแบบ
ใหม่และสามารถเพิ่มมูลค่าได้ ท้าให้ชุมชนได้ประโยชน์ ได้แก่ 
การใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นอย่างคุ้มค่า การได้พัฒนาอาชีพของ
คนในชุมชน การใช้เวลาว่างให้มีประโยชน์ เป็นต้น สิ่งเหล่านี้
ส่งผลให้ชุมชมเข้มแข็ง และเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยพบว่า
แนวทางการพัฒนาสินค้าให้เกิดความยั่งยืน คือ การสร้างสรรค์
ผลงานหัตถกรรมให้เกิดคุณค่า 4 ประการ ได้แก่ คุณค่าความ
เป็นอัตลักษณ์เฉพาะถิ่น (identityvalues) คุณค่าของวัสดุและ
กรรมวิธีการผลิต (materialand process Values) คุณค่าทาง
ความงาม (aestheticvalues) และคุณค่าทางประโยชน์ใช้สอย 
(functionalvalues) ซึ่งองค์ประกอบพื้นฐานดังกล่าวจะเป็น
กรอบในการสร้างสรรค์ผลงาน หัตถกรรมในแต่ละชุมชน ซึ่งจะ
แฝงไว้ด้วยความเป็นอัตลักษณ์ ภูมิปัญญาและศิลปวัฒนธรรม
ของท้องถิ่น (ตระกูลพันธ์ พัชรเมธา . 2559) รวมถึงการเพิ่ม
มูลค่าของผลิตภัณฑ์นั้น จะแสดงออกมาในรูปแบบการใช้
ประโยชน์ และสร้างความแตกต่างจากสิ่งที่มีอยู่ ความสวยงาม
น่าใช้ ผู้ออกแบบจะสามารถสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ให้มีความ
สวยงาม ควรจัดองค์ประกอบศิลป์ระหว่างรูปทรง สี ลวดลาย 
ผิวสัมผัสให้มีเอกลักษณเ์ฉพาะตัว มีความแปลกใหม่เป็นท่ีน่าซื้อ
น่าใช้ การสร้างความมีคุณค่าในตัวผลิตภัณฑ์ หรือเรื่องราว
ประวัติความเป็นมาของผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่า การสร้างสรรค์
ความ สวยงามจากธรรมชาติของวัสดุ สี พื้นผิว ลาย 
คุณสมบัติเฉพาะมีความงามจากความประณีต ความช้านาญ
ของ ฝีมือช่างผู้ผลิต ที่มีทักษะในการสร้างสรรค์ (รจนา จันทรา
สา. 2554 : 74) 
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บทคัดย่อ  

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลประโยชน์พนักงาน ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 
(ปรับปรุง 2558) ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จ าแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรม เก็บรวบรวมข้อมูลโดย
ใช้แบบส ารวจด้วยตนเอง (Checklist) ช่วงระยะเวลา 4 ปี ระหว่าง พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2559 จ านวน 1,836 บริษัท สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ ได้แก่ ความถี่และร้อยละ 
 จากการศึกษาพบว่า มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน กลุ่ม 2 โครงการผลประโยชน์ที่
ก าหนดไว้มากท่ีสุด จ านวน 1,677 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 31.91 รองลงมา คือ ผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน กลุ่ม 1 
โครงการสบทบเงิน จ านวน 1,586 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 30.20 และผลประโยชน์ระยะสั้นส าหรับพนักงาน จ านวน 1,355 บริษัท 
คิดเป็นร้อยละ 25.79 ส่วนการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ มีการเปิดเผยข้อมูลน้อยที่สุด จ านวน 122 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 2.32 
ค ำหลัก: ผลประโยชน์ของพนักงาน, บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 
Abstract 

The aim of this study was to examine the information disclosed regarding employee benefits in 
accordance with TAS No.19 (revised 2015) by Companies listed on the Stock Exchange of Thailand. The data 
of this study were provided by surveys from 1,836 companies in the years 2013 and 2016. The data were 
quantitatively analyzed to compare employee benefits disclosure by industry. Data collection was done by 
using self checklist. Statistics used in the analysis include frequency and percentage. 

The findings revealed that the highest disclosure in terms of post-employment benefits, was from 
group 2 (defined benefit pension plan) at 1,677 companies or 31.91 percent. Group 1 (defined contribution 
plan) provided the second highest disclosure of benefits, at 1,586 companies or 30.20 percent. The disclosure 
by companies of short term employee benefits was third at 1,355 companies or 25.79 percent. The disclosure 
by companies giving share based payments was the least at 122 companies or 2.32 percent.  
Keywords: Employee benefits, Thai listed companies 
 
1. บทน า 
 สืบเนื่องจากสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้
ออกมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของ

พนักงาน โดยให้ถือปฏิบัติกับงบการเงินของกิจการที่มีส่วนได้
เสียสาธารณะส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 
1 มกราคม 2554 เป็นต้นไป และสนับสนุนให้ถือปฏิบัติได้ก่อน
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บังคับใช้ ทั้งนี้ ได้มีการบังคับให้บริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปฏิบัติตามรอบระยะเวลาบัญชีที่
เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 เป็นต้นไป โดยมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 19  มีวัตถุประสงค์เพื่อก าหนดวิธีการบัญชี
และการเปิดเผยข้อมูลของผลประโยชน์ของพนักงาน รวมถึง
ก าหนดให้กิจการต้องรับรู้หนี้สิน เมื่อพนักงานได้ให้บริการเพื่อ
เป็นการแลกเปลี่ยนกับผลประโยชน์ของพนักงานที่บริษัทจะ
จ่ายในอนาคต และ ค่าใช้จ่ายเมื่อกิจการได้รับผลประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจที่ เกิดจากการให้บริการของพนักงานเป็นการ
แลกเปลี่ยนกับผลประโยชน์ของพนักงาน แม้มาตรฐานการ
บัญชีฉบับนี้ไม่ได้ก าหนดให้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลประโยชน์
ของพนักงานโดยเฉพาะ แต่มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับอื่นอาจก าหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูล เช่น มาตรฐานการ
บัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2558) เรื่องการเปิดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ก าหนดให้เปิดเผย
ข้อมูลเกี่ยวกับผลประโยชน์ของพนักงานส าหรับผู้บริหารส าคัญ
และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การ
น าเสนองบการเงิน ก าหนดให้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย
ผลประโยชน์ของพนักงาน เป็นต้น 

 ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงสนใจศึกษาการเปิดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับผลประโยชน์ของพนักงานตามแนวปฏิบัติของ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 ของบริษัทที่จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยใน ปี 2556 - 2559 
ข้อสนเทศท่ีได้ ท าให้ทราบถึงแนวปฏิบัติที่บริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้มีการเปิดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับผลประโยชน์ของพนักงานตามมาตรฐานฉบับที่ 19 ไว้
ในรายงานทางการเงินอย่างไรบ้าง  
 
2. การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 การศึกษานี้ สนใจศึกษาเฉพาะการเปิดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับประเภทของผลประโยชน์พนักงาน ตามมาตรฐานการ
บัญชีฉบับนี ้[1] ซึ่งจ าแนกออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้ 
 1. ผลประโยชน์ระยะสั้นส าหรับพนักงาน (หากคาดว่า
จะจ่ายช าระทั้งจ านวนก่อน 12 เดือนหลังวันสิ้นรอบระยะเวลา
รายงานประจ าปีที่พนักงานได้ให้บริการที่เกี่ยวข้อง) เช่น ค่าจ้าง 
เงินเดือนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคม เงินที่จ่ายส าหรับ
การลาหยุดพักผ่อนประจ าปีและการลาป่วย ส่วนแบ่งก าไรและ
โบนัส และผลประโยชน์ที่ไม่เป็นตัวเงินที่จ่ายให้แก่พนักงาน

ปัจจุบัน (เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าที่พักอาศัย ค่ายานพาหนะ 
และสินค้าหรือบริการที่ให้เปล่าหรือ ในลักษณะอุดหนุน)  
 2. ผลประโยชน์หลังออกจากงาน เช่น ผลประโยชน์เมื่อ
ออกจากงาน (เช่น บ านาญ และผลประโยชน์ที่จ่ายครั้งเดียว
เมื่อออกจากงาน) ประกันชีวิตหลังออกจากงาน  และ  ค่า
รักษาพยาบาลหลังออกจากงาน 
 3. ผลประโยชน์ระยะยาวอื่นๆ ของพนักงาน
ประกอบด้วย ผลประโยชน์ที่จ่ายจากการท างานเป็นระยะ
เวลานาน ผลประโยชน์ที่จ่ายส าหรับการลาในปีที่ได้รับยกเว้น
การท างาน ผลประโยชน์จากการท างานครบ 50 ปี หรือ
ผลประโยชน์อื่นที่จ่ายจากการท างานเป็นระยะเวลานาน 
ผลประโยชน์ท่ีจ่ายจากการทุพพลภาพเป็นระยะเวลานาน และ 
 4. ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้าง การที่กิจการได้มีการรับ
พนักงานหรือลูกจ้างเข้าท างานเมื่อถึงก าหนดระยะเวลาหนึ่ง
กิจการอาจจะมีการเลิกจ้างพนักงาน หรือเมื่อถึงเวลาหนึ่ง
พนักงานอาจลาออกจากกิจการ หรืออาจจะมีข้อตกลงการจ้าง
ที่ก าหนดระยะเวลาการจ้างไว้ เช่น 1 ปี 5 ปี เมื่อครบก าหนด
จะเลิกจ้างพนักงาน 
 [2] ได้ท าการศึกษาการใช้นโยบายการบัญชีตาม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่องผลประโยชน์ของพนักงาน 
ของบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากรที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จ านวน 27 บริษัท และยังได้ศึกษา
เปรียบเทียบความแตกต่างด้านลักษณะของบริษัทของกลุ่ม
ประชากรในด้านต่างๆ จากการศึกษาพบว่าบริษัทในกลุ่ม
อุตสาหกรรมทรัพยากร เลือกใช้วิธีลดก าไรสะสมต้นงวดมาก
ที่สุด รองลงมาเลือกวิธีปรับงบการเงินย้อนหลัง และวิธีเฉลี่ย
ค่าใช้จ่ายภายใน 5 รอบบัญชี  และวิธีที่เลือกน้อยที่สุด คือวิธี
รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายทั้งจ านวน และเมื่อเปรียบเทียบด้านลักษณะ
ของบริษัทที่แตกต่างกัน การเลือกใช้นโยบายการบัญชี เรื่อง 
การรับรู้ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน ในช่วงที่มีการ
น ามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่องผลประโยชน์ของ
พนักงาน มาใช้เป็นครั้งแรกไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว้แสดงว่า ขนาดของบริษัท สภาพคล่องของ
บริษัท ความสามารถในการด าเนินงาน และความสามารถใน
การท าก าไรไม่ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้บริหารของ
บริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากรที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
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 [3]  ได้ท าการศึกษาการปฏิบัติทางการบัญชีตาม
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 เรื่องผลประโยชน์ของพนักงาน 
ของธนาคารพาณิชย์ไทยจดทะเบียนกลุ่มธนาคารในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระหว่างปี 2553 ถึง ปี 2554  จาก
การศึกษาพบว่ามาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 19 ก าหนดให้กิจการ
รับรู้ต้นทุนทั้งหมดที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ของพนักงาน ซึ่งแต่
เดิมบริษัทจะรับรู้เฉพาะผลประโยชน์ระยะสั้นที่จ่ายเป็นตัวเงิน 
และไม่มีการรับรู้ประมาณการหนี้สินส าหรับผลประโยชน์หลัง
ออกจากงานเมื่อพนักงานท างานเกิน 10 ปี และผลประโยชน์
ระยะยาวอื่น ดังนั้นในปีแรกที่น ามาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 
มาปฏิบัติจึงมีผลกระทบอย่างมีสาระส าคัญต่อรายงานทาง
การเงิน โดยธนาคารพาณิชย์ไทยจดทะเบียนกลุ่มธนาคารใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีผลกระทบจากการรับรู้
ต้นทุนบริการในอดีตในปีแรกที่น ามาปฏิบัติ 
 [4] ได้ท าการศึกษานโยบายการบัญชีที่กิจการเลือกใช้

ในป�ีแรกที่มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 19 เรื่อง ผลประโยชน์�ของ

พนักงานบังคับใช้� และตรวจสอบผลกระทบของมาตรฐานการ

บัญชี ฉบับท่ี 19 ต่�อสภาพหนี้และความสามารถในการท าก าไร

ของบริษัทจดทะเบียนในกลุ่ �มอุตสาหกรรมทรัพยากร จาก
การศึกษาพบว่า บริษัทจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรม

ทรัพยากรส่วนใหญ่ �เลือกใช้ �วิธีค านวณผลสะสมจากการ

เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีผลประโยชน์�พนักงานปรับกับ
ก าไรสะสมต้นงวดนอกจากน้ีการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่ 19 ส่งผลให้�เกิดรายการภาระผูกพันผลประโยชน์�ของ

พนักงานในงบแสดงฐานะการเงินและค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ �
พนักงานในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอัตราส่วนแสดงสภาพหนี้ที่
รวมผลกระทบของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่  19 สูงกว่า
อัตราส่วนแสดงสภาพหนี้ที่เอาผลกระทบของมาตรฐานการ
บัญชีฉบับที่ 19 ออกอย่างมีนัยส าคัญ และ อัตราส่วนแสดง
ความสามารถในการท าก าไรที่รวมผลกระทบของมาตรฐานการ
บัญชี ฉบับท่ี 19 ต่ ากว่าอัตราส่วนแสดงความสามารถในการท า
ก าไรที่เอาผลกระทบของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 ออก
อย่างมีนัยส าคัญ นอกจากนี้ผลการศึกษายังพบว่า ภาระผูกพัน

ผลประโยชน์�ของพนักงานมีความสัมพันธ์�เป็นบวกกับขนาดและ

จ านวนพนักงานอย่างมีนัยส าคัญและค่าใช้�จ่ายผลประโยชน์�ของ

พนักงานมีความสัมพันธ์�เป็นบวกกับขนาดและจ านวนพนักงาน
อย่างมีนัยส าคัญ 

3. ประชากรกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรกลุ่มตัวอย่าง คือ รายงานทางการเงิน และ

รายงานประจ าปี (56-1) ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2559 
ที่เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลประโยชน์พนักงานไว้ โดยอาศัย
ข้อมูลซึ่งเผยแพร่บน Website ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย [5]  

 
ตารางที่ 1 จ านวนรายงานประจ าปีที่มีการเปิดเผยข้อมูล 
เกี่ยวกับผลประโยชน์ของพนักงาน ปี พ.ศ.2556 – พ.ศ. 2559 

ล าดับที ่ ประเภทอุตสาหกรรม จ านวนรายงาน
ประจ าป ี

1 กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรม
อาหาร 

183 

2 กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค 148 
3 กลุ่มธุรกิจการเงิน 225 
4 กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม 322 
5 กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง 329 
6 กลุ่มทรัพยากร 142 
7 กลุ่มบริการ 347 
8 กลุ่มเทคโนโลย ี 140 
 รวม 1,836 

 
4. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา 
 จัดท าแบบเก็บข้อมูลที่ผู้ศึกษาได้สร้างขึ้นเองในรูปแบบ
ตาราง Check list โดยแสดงรายละเอียดการจ าแนกประเภท
ของผลประโยชน์พนักงานและแบบสรุปการเปิดเผยข้อมูล
ผลประโยชน์ของพนักงาน ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 
ดังตารางที่ 2 
 
5. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

เก็บรวบรวมข้อมูลจากรายงานทางการเงินประจ าปี 
2556-2559 รวมถึงหมายเหตุประกอบงบการเงิน และแบบ
แสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) ของบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและยังคงสถานะ
อยู่  
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6. การวิเคราะห์ข้อมูล 
1.  ศึกษามาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 เรื่อง 

ผลประโยชน์ของพนักงาน 
2. ศึกษาการเปิดเผยข้อมูลผลประโยชน์ของพนักงาน

ตามการจัดประเภทในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 โดย
แบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 1) ผลประโยชน์ระยะสั้นส าหรับ
พนักงาน 2) ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 3) ผลประโยชน์
ระยะยาวอื่นๆของพนักงาน และ 4) ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้าง 
รวมถึงได้มีการจ่ายผลประโยชน์ในรูปแบบอื่น ๆ หรือไม่ 
อย่างไร 

3. น าข้อมูลที่ได้จากการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ของพนักงาน มาท าการ Checklist ตามแบบ
แสดงรายละเอียดการจ าแนกประเภทของผลประโยชน์
พนักงานและแบบสรุปการเปิดเผยข้อมูลผลประโยชน์ของ
พนักงาน 

 4. วิเคราะห์ความถี่และร้อยละของการเปิดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับผลประโยชน์ในแต่ละประเภท 

5. สรุปผลการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลประโยชน์ของ
พนักงานในแต่ละประเภท 

 
7. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ตารางที่ 2 แบบสรุปการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลประโยชน์ของพนักงาน ใน 8 กลุ่มอุตสาหกรรมของบริษัทจดทะเบียน ในตลาด 
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ.2556 - 2559 

ล า 
ดับ 
ท่ี 

กลุ่มอุตสาหกรรม 
จ านวน
รายงาน
ประจ าปี 

ผล 
ประโยชน์
ระยะสั้น
ส าหรับ

พนักงาน 

ผลประโยชน์หลังออกจาก
งาน ผล 

ประโยชน์ระยะ
ยาว 

อื่นๆของ 
พนักงาน 

ผล 
ประโยชน์

เมื่อเลิกจ้าง 

หมาย
เหตุ 

วิธีท่ีเปิดเผยมากท่ีสุด กลุ่ม 1 
โครงการ
สมทบ
เงิน 

กลุ่ม 2 
โครงการ

ผลประโยชน์ 
ท่ีก าหนดไว้ 

1 กลุ่มบริการ 347 256 255 311 44 63 22* 
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 
โครงการผลประโยชนท์ี่ก าหนดไว้ 

2 กลุ่มทรัพยากร 142 61 221 126 27 32 2* 
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน  
โครงการสมทบเงิน 

3 
กลุ่มสินค้าอุปโภค
บริโภค 

148 113 113 135 21 18 12* 
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 
โครงการผลประโยชนท์ี่ก าหนดไว้ 

4 
กลุ่มสินค้า
อุตสาหกรรม 

322 233 245 283 56 46 41* 
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 
โครงการผลประโยชนท์ี่ก าหนดไว้ 

5 
กลุ่มเกษตรและ
อุตสาหกรรม
อาหาร 

183 147 145 168 27 20 9* 
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 
โครงการผลประโยชนท์ี่ก าหนดไว้ 

6 กลุ่มการเงิน 225 146 200 212 8 5 3* 
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 
โครงการผลประโยชนท์ี่ก าหนดไว้ 

7 กลุ่มเทคโนโลย ี 140 127 124 129 40 20 6* 
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 
โครงการผลประโยชนท์ี่ก าหนดไว้ 

8 
กลุ่ม
อสังหาริมทรัพย์
และก่อสร้าง 

329 272 283 313 44 43 27* 
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 
โครงการผลประโยชนท์ี่ก าหนดไว้ 

 
รวม  1,836 1,355 1,586 1,677 267 247 122 

 
* จ านวนบริษัทที่มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 
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รูปภาพที่ 1 แผนภูมิแสดงสดัส่วนการเปิดเผยข้อมลูเกีย่วกับผลประโยชน์ของพนักงานใน 8 กลุ่มอุตสาหกรรม พ.ศ. 2556 -2559 

 
จากตารางที่ 2 และ รูปภาพที่ 1 แสดงสรุปผลการ

เปิดเผยข้อมูลผลประโยชน์ของพนักงาน พ.ศ. 2556 -2559  
ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้ง 
8 กลุ่มอุตสาหกรรม พบว่ามีการเปิดเผยข้อมูลผลประโยชน์ของ
พนักงานหลังออกจากงาน ในกลุ่ม 2 โครงการผลประโยชน์ที่
ก าหนดไว้ มากที่สุด จ านวน 1,677 งบ คิดเป็นร้อยละ 31.91 
รองลงมา คือ ผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน ใน
กลุ่ม 1 โครงการสมทบเงิน จ านวน 1,586 งบ คิดเป็นร้อยละ 
30.20 และผลประโยชน์ระยะสั้นส าหรับพนักงาน จ านวน 
1,355 งบ คิดเป็นร้อยละ 25.79 ส่วนการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็น
เกณฑ์ มีการเปิดเผยข้อมูลน้อยที่สุด จ านวน 122 งบ คิดเป็น
ร้อยละ 2.32 
 
8. สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล  
 จากผลการศึกษาการเปิดเผยข้อมูลผลประโยชน์ของ
พนักงานของบริษัทจดทะเบียน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 
2559 ใน 8 กลุ่มอุตสาหกรรม พบว่ามีจ านวน 7 กลุ่ม
อุตสาหกรรม  ที่มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลประโยชน์หลัง
ออกจากงาน กลุ่ม 2 โครงการผลประโยชน์ที่ก าหนดไว้  มาก
ที่สุด  ยกเว้นกลุ่มทรัพยากร เท่านั้นที่มีการเปิดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับผลประโยชน์หลังออกจากงาน กลุ่ม 1 โครงการสมทบ
เงนิ ไว้มากท่ีสุด 
 ทั้งนี้ นอกจากการเปิดเผยข้อมูลตามมาตรฐานการบัญชี 
ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์พนักงาน ไว้ 4 ประเภท ตามที่
ก าหนดไว้ ในมาตรฐานแล้วยั งพบว่า บริษัททั้ ง  8 กลุ่ ม

อุตสาหกรรม  มีการเปิดเผยการจ่ายผลประโยชน์ในรูปแบบ
อื่นๆ ได้แก่ การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 
 
9. ข้อเสนอแนะในการวิจัย 
 ในการศึกษาครั้งนี้มุ่งเน้นเฉพาะการเปิดเผยข้อมูล
ตามแนวปฏิบัติมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  19 เรื่อง 
ผลประโยชน์ของพนักงาน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556-2559 ใน 8 
กลุ่มอุตสาหกรรมของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่ งประ เทศ ไทย เท่ านั้ น  ในการศึ กษาครั้ งต่ อ ไปควร
ท าการศึกษาการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 
เพื่อวัดมูลค่าผลประโยชน์ของพนักงาน 
 
10. บรรณานุกรม 
[1] มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่องผลประโยชน์พนักงาน 
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เร่ือง ผลประโยชน์ของ
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ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย . วิทยานิพนธ์.�
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
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ร้อยละ 25.79 

ร้อยละ 30.20 
ร้อยละ 31.91 

ร้อยละ 5.08 

ร้อยละ 4.70 

ร้อยละ 2.32 ผลประโยชน์ระยะสั้นส าหรับพนกังาน 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน�โครงการ
สมทบเงิน 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน�โครงการ
ผลประโยชน์�ท่ีก  าหนดไว ้
ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนๆของพนงังาน 

ผลประโยชน์เม่ือเลิกจา้ง 

หมายเหตุ 
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บทคัดย่อ 
   
  การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางการตลาดกับการตัดสินใจซื้อ
รองเท้ากีฬายี่ห้อแพน ที่ร้านสปอร์ต ทาวน์ สาขาเซ็นทรัลพระราม 3   2) เพื่อศึกษาปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
ซื้อรองเท้ากีฬายี่ห้อแพน ที่ร้านสปอร์ต ทาวน์ สาขาเซ็นทรัลพระราม 3  กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้บริโภคที่เคยซื้อ
หรือซื้อสินค้าประเภทรองเท้ากีฬายี่ห้อแพน ที่ร้านสปอร์ต ทาวน์ สาขาเซ็นทรัลพระราม 3  จ านวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ การแจกแจงความถี่ ค่ าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ส าหรับผลการทดสอบสมมติฐานใช้สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันและการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ 
ผลการวิจัยพบว่า 
 ผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  มีอายุระหว่าง 41 - 50 ปี ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน  ระดับการศึกษาปริญญาตรี มี
รายได้ต่อเดือนระหว่าง 10,001 – 20,000 บาท  ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรองเท้ากีฬายี่ห้อแพน ที่ร้านสปอร์ต 
ทาวน์ สาขาเซ็นทรัลพระราม 3 พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยผู้บริโภคให้ความส าคัญมากท่ีสุดในด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
รองลงมาได้แก่ ด้านลักษณะทางกายภาพและให้ความส าคัญน้อยที่สุดในด้านความสัมพันธ์กับตราสินค้า  
 การทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการ
ส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านกระบวนการ ด้านความสัมพันธ์กับตราสินค้า  มีความสัมพันธ์เป็นไป
ในทิศทางเดียวกันกับการตัดสินใจซื้อรองเท้ากีฬายี่ห้อแพน ที่ร้านสปอร์ต ทาวน์ สาขาเซ็นทรัลพระราม 3  ที่ระดับนัยส าคัญทาง
สถิติ .05   และยังพบอีกว่าปัจจัยด้านความสัมพันธ์กับตราสินค้า  ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการส่งเสริมการตลาด  ด้านบุคคล และด้าน
ราคา สามารถท านายการตัดสินใจซื้อรองเท้ากีฬายี่ห้อแพน ที่ร้านสปอร์ตทาวน์ สาขาเซ็นทรัลพระราม 3  (p-value < 0.05) 
 

ค ำหลัก: ปัจจัยทางการตลาด, การตัดสินใจซื้อ, รองเท้ากีฬายี่ห้อแพน 
  
Abstract 
   
  The objectives of research study were: 1) to study relationships between the marketing factors and 
customer purchasing decision of sports shoes brand pan at sport town shop central rama 3. 2) to study 
marketing factors influencing decision to buy sports shoes brand pan at sport town shop central rama 3. The 
populations used in the study were 400 people who were collected their data from questionaires and 
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statistical processing, including Frequency Distribution, Percentage, Average and Standard Deviation. The 
results of hypothesis testing used Pearson product-moment correlation coefficient and Multiple regression 
analysis. The research results can be found out that:  

Most consumers were female with 41 - 50 years of age, worked in private companies, graduated with 
bachelor’s degree and their average monthly incomes were 10,001 – 20,000 Baht. The marketing factors 
affected customer purchasing decision of sports shoes brand pan at sport town shop central rama 3 found 
that the overall was high level. The highest important was place. Secondly, it was physical evidence and the 
least important was brand associations.  
  Hypothesis testing revealed that the marketing factors of product, price, place, promotion, people, 
physical evidence, process and brand had positive correlation with customer purchasing decision of sports 
shoes brand pan at sport town shop central rama 3 at the statistical significant level of 0.05. In addition, the 
marketing factors – brand associations, product, promotion, people and price predicted customer purchasing 
decision of sports shoes brand pan at sport town shop central rama 3 (p-value < 0.05). 
 

Keywords: Marketing factors, Decision, Sports shoes brand pan 
 
บทน า 

ในปัจจุบันนี้ ผู้บริโภคต่างให้ความสนใจในเรื่องสุขภาพ
มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการเลือกรับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์
ต่อสุขภาพ อาหารชีวจิต อาหารที่มีไขมันต่ า อาหารเสริมบ ารุง
ร่างกาย รวมทั้งการออกก าลังกาย ซึ่งนิยมอย่างแพร่หลายใน
สังคมปัจจุบัน การที่ผู้บริโภคต่างให้ความสนใจในการออกก าลัง
กายมากขึ้น เพราะว่าผู้บริโภคต่างต้องการให้ตัวเองนั้นมี
สุขภาพดี รูปร่างดี แข็งแรง ความต้องการควบคุมน้ าหนักหรือ
ลดน้ าหนัก หรือการท ากิจกรรมการออกก าลังกายเพื่อสร้าง
ความสุข สนุกสนานให้กับตนเองและผู้ร่วมออกก าลังกาย  
ปัจจัยส าคัญที่ผู้ออกก าลังกายต่างให้ความสนใจเป็นพิเศษ นั่นก็
คือ “รองเท้ากีฬา” ซึ่งการเลือกรองเท้ากีฬานั้นจะต้องเลือก
รองเท้ากีฬาให้เหมาะสมกับการใช้งานหรือประเภทกีฬา เพื่อให้
การออกก าลังกายมีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการลด
อุบัติเหตุเบื้องต้นจากการออกก าลังกายได้ และเมื่อกระแสการ
ออกก าลังกายเป็นที่นิยมมากขึ้น ท าให้ความต้องการรองเท้า
กีฬาของผู้บริโภคก็เพิ่มมากขึ้นเช่นกัน 

ธุรกิจรองเท้ากีฬาในปัจจุบัน มีการขยายตัวในตลาด
เพิ่มสูงขึ้นและยังมีแนวโน้มที่จะเติบโตอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้มี
การแข่งขันสูงขึ้นเพื่อให้ผลิตภัณฑ์เป็นที่พึงพอใจของผู้บริโภค 
การที่ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อรองเท้ากีฬานั้น มาจากหลากหลาย
ปัจจัย อาทิ คุณภาพ ความสวยงาม ราคา รวมถึง ยี่ห้อ ที่เป็น

ทั้งสินค้าระดับสากล อย่างไนกี้ (Nike) , อดิดาส (Adidas) , เอ
สิค (Asics) , รีบ๊อกซ์ (Reebox) เป็นต้น หรือแม้กระทั่งยี่ห้อที่
ผลิตในประเทศไทย อาทิเช่น แพน (Pan) เป็นต้น ซึ่งปัจจัย
ต่างๆ เหล่านี้อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อ
รองเท้ากีฬา ทั้งนี้จะต้องขึ้นอยู่กับความต้องการและทัศนคติ
ของผู้บริโภคว่าจะใช้ปัจจัยใดในการตัดสินใจซื้อ และในปัจจุบัน
อุตสาหกรรมเกี่ยวกับการผลิตรองเท้ากีฬา มีการรับผลิต
รองเท้าของแบรนด์ต่าง ๆ มากมาย รวมไปถึงการคิดค้นเพื่อหา
วิธีการผลิตรองเท้ากีฬาและน าเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยใน
การผลิตรองเท้ากีฬา ซึ่งท าให้รองเท้ากีฬาในปัจจุบันสามารถใช้
งานได้หลากหลายรูปแบบและเหมาะสมกับการใช้งานในแต่ละ
สถานการณ์ พร้อมทั้งยังมีรูปแบบที่ทันสมัยและดูน่าสนใจ มี
นวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับรองเท้ากีฬา
และตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่มีสิ่งอ านวยความ
สะดวกมากยิ่งข้ึน 

ดั งนั้น  ผู้ท าวิจั ยจึ งท าการศึกษาเรื่ องปัจจัยทาง
การตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อรองเท้ากีฬายี่ห้อแพน 
(Pan) ที่ร้านสปอร์ต ทาวน์ สาขาเซ็นทรัลพระราม 3 โดย
แบ่งเป็น ปัจจัยทางการตลาดและตราสินค้า (Brand) ซึ่ง
ประชากรที่ ใช้ในการศึกษางานวิจัยนี้  คือกลุ่มผู้บริโภคที่
ตัดสินใจซื้อหรือเคยซื้อรองเท้ากีฬายี่ห้อแพน ที่ร้านสปอร์ต 
ทาวน์  สาขาเซ็นทรัลพระราม 3 เพื่อใช้ เป็นแนวทางใน
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การศึกษาเพื่อพัฒนาธุรกิจและปรับปรุงกลยุทธ์ทางการตลาด
ของธุรกิจรองเท้ากีฬายี่ห้อแพน ให้มีประสิทธิภาพและ
สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคในสังคมปัจจุบัน 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางการตลาด
กับการตัดสินใจซื้อรองเท้ากีฬายี่ห้อแพน ที่ร้านสปอร์ต ทาวน์ 
สาขาเซ็นทรัลพระราม 3 

2. เพื่อศึกษาปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจซื้อรองเท้ากีฬายี่ห้อแพน ที่ร้านสปอร์ต ทาวน์ สาขา
เซ็นทรัลพระราม 3 

 
กรอบแนวคิด 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด  

ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจ าหน่าย 
การส่ ง เส ริ มการตลาด  บุคคล  ลั กษณะทางกายภาพ 
กระบวนการ และตราสินค้า 

1. ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ เป็นปัจจัยแรกที่จะแสดงว่า
กิจการพร้อมจะท าธุรกิจได้ กิจการนั้นจะต้องมีสิ่งที่จะน าเสนอ
ขายสู่ตลาด โดยเน้นการสร้างความพอใจให้แก่ผู้บริโภคและ
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ ซึ่งอาจจะเป็นสิ่งที่
สัมผัสได้หรือสัมผัสไม่ได้ อาทิเช่น สินค้า บริการ หรือความคิด 

ก็ถือเป็นผลิตภัณฑ์ โดยการแบ่งแยกผลิตภัณฑ์จะเน้นไปที่
ผลิตภัณฑ์ ต้องมีอรรถประโยชน์ (Utility) มีคุณค่า (Value) ใน
สายตาของผู้บริโภค จึงจะมีผลท าให้ผลิตภัณฑ์นั้นสามารถขาย
ได้ 

2. ปัจจัยด้านราคา  เป็นสิ่งส าคัญมากในการด าเนิน
ธุรกิจ ซึ่งหมายถึง คุณค่าผลิตภัณฑ์หรือบริการในรูปของตัวเงิน 
โดยผู้บริโภคจะเปรียบเทียบระหว่างคุณค่าของผลิตภัณฑ์หรือ
บริการกับราคาของผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้น ซึ่งถ้าหากคุณค่า
สูงกว่าราคา ผู้บริโภคก็จะตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ ดังนั้น การ
ก าหนดราคาของผลิตภัณฑ์หรือบริการ จึงเป็นเรื่องที่ส าคัญเป็น
อย่างมาก ต้องค านึงถึงประเด็นต่างๆ เช่น คุณค่าที่รับรู้ใน
สายตาของผู้บริโภค ซึ่งต้องพิจารณาว่าการยอมรับของผู้บริโภค
ในคุณค่าของผลิตภัณฑ์ว่าสูงกว่าราคานั้น ผลิตภัณฑ์นั้น ต้นทุน
สินค้าและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องการแข่งขันและปัจจัยอื่นๆ [3] 

3. ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย เป็นกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับบรรยากาศสิ่งแวดล้อมในการน าเสนอผลิตภัณฑ์
หรือการบริการให้แก่ผู้บริโภค ซึ่งจะต้องพิจารณาในด้านท าเล
ที่ตั้ง (Location) และช่องทางในการน าเสนอบริการ 
(Channels) เนื่องจากในปัจจุบันนี้ ผู้บริโภคให้ความส าคัญกับ
เรื่องของการเดินทางเพื่อเข้าถึงจุดจ าหน่ายสินค้าได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

4. ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด  เป็นการ
ติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับข้อมูลระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภค เพื่อ
สร้างทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อ การติดต่อสื่อสาร อาจจะใช้
พนักงานขายช่วยในการขาย เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสาร แนะน า
และให้ค าปรึกษาผลิตภัณฑ์แก่ผู้บริโภค และการติดต่อสื่อสาร
โดยไม่ใช้คน 

5. ปัจจัยด้านบุคคล ในด้านของบุคคลหรือพนักงาน
จะต้องมีการคัดเลือก การฝึกอบรม การจูงใจ การเรียนรู้
เกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์ เพื่อที่จะได้ให้ข้อมูล ค าแนะน า ให้
ค าปรึกษา เพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ผู้บริโภคได้ และยังเป็น
การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานและผู้บริโภค 

6. ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ คือ สิ่งต่างๆที่
ผู้บริโภคสามารถสัมผัสได้ ไม่ว่าจะเป็นบรรยากาศ กลิ่น สี 
อารมณ์ภายในร้าน พนักงานบริการ เป็นต้น ซึ่งลักษณะทาง
กายภาพเป็นสิ่งที่ส าคัญ เพราะสามารถท าให้ผู้บริโภครู้สึกพอใจ 
หรือไม่พอใจในการมาใช้บริการได้เช่นกัน 

ปัจจัยทางการตลาด 
1. ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ ์
2. ปัจจัยด้านราคา 
3. ปัจจัยด้านช่อง
ทางการจัดจ าหน่าย 
4. ปัจจัยด้านการ
ส่งเสริมการตลาด 
5. ปัจจัยด้านบุคคล 
6. ปัจจัยด้านลักษณะ
ทางกายภาพ 
7. ปัจจัยด้าน
กระบวนการ 
8. ปัจจัยตราสินค้า 
[1], [2], [3], [4] 
 

การตัดสินใจซื้อ
รองเท้ากีฬา 

ยี่ห้อแพน ที่ร้าน
สปอร์ต ทาวน ์
สาขาเซ็นทรลั
พระราม 3 [5] 
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7. ปัจจัยด้านกระบวนการ คือ ข้ันตอนในการให้บริการ 
เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและการบริการที่น่าประทับใจ
ให้แก่ผู้บริ โภค โดยใช้เวลาในการด าเนินงานน้อย เพื่อ
ประหยัดเวลาของผู้บริโภคให้ไดม้ากที่สดุ ตัดขั้นตอนท่ีไม่จ าเป็น
และไม่ก่อให้เกิดคุณค่าออกไป อีกทั้งยังต้องค านึงถึงความ
ถูกต้องอีกด้วย 

8. ตราสินค้า (Brand) คือ การออกแบบช่ือตราสินค้า
ของผลิตภัณฑ์ จะแสดงด้วยตัวอักษร และหรือสัญลักษณ์ ของ
ภาพที่เป็นเอกลักษณ์ของผู้ผลิต มีลักษณะโดดเด่น ชัดเจน 
เหมาะสม จดจ าง่าย และต้องมีความแตกต่างจากคู่แข่ง ซึ่งตรา
สินค้าจะต้องประกอบด้วยคุณลักษณะ ( 1 ) รู ป ร่ า ง ห น้ า ต า
ภายนอกท่ีจะท าให้เกิดการจดจ า (Attribute) (2) คุณประโยชน์ 
(Benefit) (3) สิ่งที่ท าให้รู้สึกว่าใช้ตราวินค้านี้แล้วเกิดความ
ภาคภูมิ ใจ (Value) (4)  บุคลิกภาพของตราสินค้ า 
(Personality) 

จากแนวคิดปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดข้างต้น 
สามารถสรุปได้ว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ประกอย
ด้วย ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจ าหน่าย การส่งเสริม
การตลาด บุคคล ลักษณะทางกายภาพ กระบวนการ และตรา
สินค้า ซึ่งทุกปัจจัยมีส่วนส าคัญต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค
ทั้งสิ้น ดังนั้นผู้วิจัยจึงน ามาก าหนดเป็นตัวแปรอิสระในงานวิจัย
ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อรองเท้ากีฬายี่ห้อแพน (Pan) ที่
ร้านสปอร์ต ทาวน์ สาขาเซ็นทรัลพระราม 3 
การตัดสินใจซ้ือ 

ผู้บริโภคแต่ละคนจะมีความแตกต่างกันในด้านต่างๆ ซึ่ง
มีผลมาจากความแตกต่างกันของลักษณะทางกายภาพ และ
สภาพแวดล้อมของแต่ละบุคคล ท าให้การตัดสินใจซื้อและใช้
บริการของแต่ละบุคคลมีความแตกต่างกัน ดังนั้นจึงจ าเป็นต้อง
ศึกษาถึงปัจจัยต่างๆ โดยที่เราสามารถแบ่งปัจจัยที่จะมีผลต่อ
พฤติกรรมของผู้บริโภคออกเป็น 2 ประการ ได้แก่  

1. ปัจจัยภายใน (Internal Factors) ปัจจัยภายในเป็น
ปัจจัยที่เกิดขึ้นจากตัวบุคคล ในด้านความคิดและการแสดงออก 
ซึ่งมีพื้นฐานมาจากสภาพแวดล้อมต่างๆ โดยที่ปัจจัยภายใน
ประกอบด้วยองค์ประกอบต่างๆ ได้แก่ความจ าเป็น ความ
ต้องการ หรือความปรารถนา แรงจูงใจ บุคลิกภาพ ทัศนคติการ 
รับรู้  

2. ปัจจัยภายนอก (External Factors) หมายถึง ปัจจัย
ที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมรอบตัวของบุคคลซึ่งจะมีอิทธิพลต่อ
ความคิดและพฤติกรรมของผู้บริโภค โดยปัจจัยแบ่งออกเป็น
องค์ประกอบที่ส าคัญ 6 ประการ ได้แก่ (1) สภาพเศรษฐกิจ 
(Economy) เป็นสิ่งที่ก าหนดอ านาจซื้อ (purchasing power) 
ของผู้บริโภค ทั้งในรูปของตัวเงินและปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง (2) 
ครอบครัว (Family) การเลี้ยงดูในสภาพครอบครัวที่แตกต่าง
กันส่งผลให้บุคคลมีความแตกต่างกัน (3) สังคม (Social) กลุ่ม
สังคมรอบๆ ตัวของบุคคลมีผลต่อการปรับพฤติกรรมของบุคคล
ให้เป็นในทิศทางเดียวกัน (4) วัฒนธรรม (Culture) เป็นวิถีการ
ด าเนินชีวิตที่สังคมเช่ือถือว่าเป็นสิ่งดีงามและยอมรับปฏิบัติมา 
ในสังคมเดียวกันจึงต้องยึดถือและปฏิบัติตามวัฒนธรรมแบบ
เดียวกัน (5) การติดต่อธุรกิจ (Business Contact) เป็นโโอกาส
ที่ผู้บริโภคจะได้พบเห็นสินค้าหรือบริการนั้นๆ ซึ่งจะท าให้
ผู้บริโภคมีความไว้วางใจและมีความยินดีที่จะใช้สินค้านั้น  (6) 
สภาพแวดล้อม (Environment) การเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อมทั่วไป ส่งผลให้การตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค
เปลี่ยนแปลงด้วยเช่นกัน [5] 

จากแนวคิดการตัดสินใจซื้อข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า 
การตัดสินใจซื้อของแต่ละบุคคลมาจากผลกระทบที่เกิดขึ้นทั้ง
ด้านลักษณะทางกายภาพและสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน โดย
มีปัจจัยต่าง ๆ ทีส่่งผลต่อพฤติกรรมแบ่งออกเป็น 2 ปัจจัยหลัก 
ได้แก่ ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ซึ่งเป็นตัวก าหนด
พฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อรองเท้ากีฬายี่ห้อแพน (Pan) ที่
ร้านสปอร์ต ทาวน์ สาขาเซ็นทรัลพระราม 3 ในงานวิจัยครั้งนี ้ 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

ศรสวรรค์ สิริวัฒนเศรษฐ์ (2558) ได้ท าการศึกษาเรื่อง 
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อรองเท้ากีฬาไนกี้ (NIKE) 
ของ ผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล มี
วัตถุประสงค์เพื่อสส ารวจพฤติกรรมการซื้อรองเท้า กีฬาไนกี้ 
รวมถึงศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาด (7Ps) ซึ่งประกอบด้วย ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ 
(Product) ปัจจัยด้านราคา (Price) ปัจจัยด้านช่องทางการจัด
จ าหน่าย (Place) ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด
(Promotion) ปัจจัยด้านบุคคล (People) ปัจจัยด้าน
กระบวนการ (Process) และปัจจัยด้านกายภาพ (Physical 
Evidence) และปัจจัยลักษณะทางประชากรศาสตร์ ในเรื่อง
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ของเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
ของผู้บริโภคในเขต กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล การศึกษา
งานวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบการส ารวจ (Survey Research) 
โดยประชากรที่ท าการศึกษา คือ ผู้บริโภคที่เคยซื้อรองเท้ากีฬา
ไนกี้ ที่อาศัยอยู่ในเขต กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยท า
การส ารวจผ่านแบบสอบถาม(Questionnaire) ซึ่งได้รับข้อมูล 
แบบสอบถามตอบกลับที่มีความสมบูรณ์ทั้งหมด 410 ชุด 
ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อรองเท้า
กีฬาไนกี้ (NIKE) มีเพียง ปัจจัยเดียว ได้แก่ ปัจจัยด้าน
ภาพลั กษณ์ ข อ งผ ลิ ตภัณ ฑ์  ใ นส่ วน ของลั กษณ ะทา ง
ประชากรศาสตร์ ผลการวิจัยพบว่า การตัดสินใจซื้อรองเท้า
กีฬา ไนกี้ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 
มีความแตกต่างกันในด้านของเพศเพียงด้าน เดียว โดยเพศหญิง
มีค่าเฉลี่ยในการตัดสินใจซื้อมากกว่าเพศชาย [3] 

ศิริพร ศรีศิริกุล และวรรณัย สายประเสริฐ (2558) ได้
ท าการศึกษาเรื่อง ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร โดยการศึกษาครั้งน้ี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครใน
การเลือกซื้อรองเท้าฟุตบอลและสามารถน าข้อมูลไปใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์รองเท้าฟุตบอล 
เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างเหมาะสม 
โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือหลักในการเก็บตัวอย่างจากผู้
ที่เล่นกีฬาฟุตบอลและเป็นผู้ซื้อรองเท้าฟุตบอลด้วยตนเองใน
กรุงเทพมหานครและได้แบบสอบถามที่สมบูรณ์จ านวน 420 
ตัวอย่าง จากการศึกษาพบว่า ส่วนประสมการตลาดที่ผู้ตอบ
แบบสอบถามให้ความส าคัญในระดับมาก คือ ปัจจัยด้าน
ผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
ปัจจัยด้านส่งเสริมการตลาด โดยปัจจัยย่อยของส่วนประสม
การตลาดที่มีผลต่อผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครในการเลือกซื้อ
รองเท้าฟุตบอลในแต่ละด้ านที่ ผู้ ตอบแบบสอบถามให้
ความส าคัญมีค่าเฉลี่ยสูงสุดล าดับแรก ดั งนี้  ปัจจัยด้าน
ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ความสบายในการสวมใส่ ปัจจัยด้านราคา 
ได้แก่ คุณภาพของวัตถุดิบที่ใช้ผลิต รองเท้าเหมาะสมกับราคา 
ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย คือต้องมีหน้าร้านท่ีสามารถ 
ลองสินค้าได้ ปัจจัยด้านส่งเสริม การตลาด คือมีส่วนลดพิเศษ 
ส าหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ [6]  

ชานนท์ อันสมศรี (2557) ได้ท าการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่
มีความสัมพันธ์ในการเลือกซื้อรองเท้ากีฬาแบดมินตันในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์มีความสัมพันธ์ใน
การเลือกซื้อรองเท้ากีฬาแบดมินตันในเขตกรุงเทพมหานครใน
ระดับมาก โดยกลุ่มตัวอย่างค านึงถึงความกระชับ นุ่ม พอดีเท้า 
และรับแรงกระแทกได้ดี โดยรองเท้าต้องส่งเสริม ประสิทธิภาพ
ในการเล่นมากท่ีสุด รองลงมาคือ ค านึงในเรื่องของช่ือเสียงของ
ตราสินค้า [7] 
วิธีด าเนินการวิจัย 

1. ประชากร ได้แก่ ลูกค้าที่ เคยซื้อหรือซื้อสินค้า
ประเภทรองเท้ากีฬายี่ห้อแพน ที่ร้านสปอร์ต ทาวน์ สาขา
เซ็นทรัลพระราม 3 

2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย เนื่องจากไม่ทราบ
จ านวนของลูกค้าที่เคยซื้อหรือซื้อสินค้าประเภทรองเท้ากีฬา
ยี่ห้อแพน ที่ร้านสปอร์ต ทาวน์ สาขาเซ็นทรัลพระราม 3 ที่
แน่นอน ดังนั้น ผู้วิจัยจึงใช้วิธีการก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
โดยใ ช้สูตรค านวณแบบไม่ทราบจ านวนประชากรข อง 
Cochran W.G. [8] จ านวน 400 ตัวอย่าง 

3. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัย
ครั้ งนี้  คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยแบ่ง
แบบสอบถามออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 เป็นข้อมูล
เกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล  ส่วนที่ 2 เป็นข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัย
ทางการตลาด  ส่วนที่ 3 เป็นข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อ
รองเท้ากีฬายี่ห้อแพน 
สรุปผลการวิจัย 

ผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 66.5 
อายุระหว่าง 41 - 50 ปี คิดเป็นร้อยละ 45.0 ประกอบอาชีพ
พนักงานเอกชน คิดเป็นร้อยละ 77.3  มีระดับการศึกษา
ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 70.5 รายได้ต่อเดือนระหว่าง 
10,001 – 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 59.3 

ผู้บริโภคให้ระดับในการตัดสินใจซื้อรองเท้ากีฬายี่ห้อ
แพนในครั้งต่อไปอยู่ในระดับปานกลาง  

ผู้บริโภคให้ความส าคัญต่อปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อ
การตัดสินใจซื้อรองเท้ากีฬายี่ห้อแพน โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละด้านพบว่า ผู้บริโภคให้
ความส าคัญมากที่สุดในด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย รองลงมา
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ได้แก่ ด้านลักษณะทางกายภาพ และให้ความส าคัญน้อยที่สุด
ในด้านความสัมพันธ์กับตราสินค้า  
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับ
ความส าคัญต่อปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
รองเท้ากีฬายี่ห้อแพน 

ปัจจัยทางการตลาด X  S.D. 
ระดับ 
ความ 
ส าคัญ 

 ด้านผลติภณัฑ์  3.54 .633 มาก 
 ด้านราคา  3.50 .679 มาก 
 ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 3.93 .727 มาก 
 ด้านการส่งเสรมิการตลาด 3.27 .713 ปานกลาง 
 ด้านบุคคล 3.50 .758 มาก 
 ด้านลักษณะทางกายภาพ 3.78 .732 มาก 
 ด้านกระบวนการ 3.48 .700 ปานกลาง 
 ด้านความสมัพันธ์กับตราสินค้า 3.25 .899 ปานกลาง 

รวม 3.53 .558 มาก 
การหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางการตลาดกับการ

ตัดสินใจซื้อรองเท้ากีฬายี่ห้อแพน ที่ร้านสปอร์ต ทาวน์ สาขา
เซ็นทรัลพระราม 3 พบว่า   

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์และการตัดสินใจซื้อรองเท้ากีฬา 
ยี่ห้อแพน ที่ร้านสปอร์ตทาวน์ สาขาเซ็นทรัลพระราม 3 มี
ความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดย
ความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกันในระดับสูง 

ปัจจัยด้านราคาและการตัดสินใจซื้อรองเท้ากีฬา ยี่ห้อ
แพน ที่ ร้ านสปอร์ตทาวน์  สาขาเซ็นทรัลพระราม 3  มี
ความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดย
ความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกันในระดับสูง 

ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายและการตัดสินใจซื้อ
รองเท้ากีฬา ยี่ห้อแพน ที่ร้านสปอร์ตทาวน์ สาขาเซ็นทรัล
พระราม 3 มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 โดยความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกันในระดับปาน
กลาง 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดและการตัดสินใจซื้อ
รองเท้ากีฬา ยี่ห้อแพน ที่ร้านสปอร์ตทาวน์ สาขาเซ็นทรัล
พระราม 3 มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 โดยความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกันในระดับสูง 

ปัจจัยด้านบุคคลและการตัดสินใจซื้อรองเท้ากีฬา ยี่ห้อ
แพน ที่ ร้ านสปอร์ตทาวน์  สาขาเซ็นทรัลพระราม 3 มี
ความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดย
ความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกันในระดับสูง 

ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพและการตัดสินใจซื้อ
รองเท้ากีฬา ยี่ห้อแพน ที่ร้านสปอร์ตทาวน์ สาขาเซ็นทรัล
พระราม 3 มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 โดยความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกันในระดับสูง 

ปัจจัยด้านกระบวนการและการตัดสินใจซื้อรองเท้ากีฬา 
ยี่ห้อแพน ที่ร้านสปอร์ตทาวน์ สาขาเซ็นทรัลพระราม 3 มี
ความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดย
ความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง 

ปัจจัยด้านความสัมพันธ์กับตราสินค้าและการตัดสินใจ
ซื้อรองเท้ากีฬา ยี่ห้อแพน ที่ร้านสปอร์ตทาวน์ สาขาเซ็นทรัล
พระราม 3 มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 โดยความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกันในระดับสูง 
ตารางที่ 2 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทาง
การตลาดกับการตัดสินใจซื้อรองเท้ากีฬายี่ห้อแพน ที่ร้าน
สปอร์ต ทาวน์ สาขาเซ็นทรัลพระราม 3  

ปัจจัยทางการตลาด 

การตัดสินใจซ้ือ
รองเท้ากีฬา ยี่ห้อแพน 

r 
Sig. 

(2-tailed) 
ด้านผลิตภัณฑ์  .667 .000* 

ด้านราคา  .565 .000* 

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย .461 .000* 
ด้านการส่งเสริมการตลาด .555 .000* 
ด้านบุคคล .590 .000* 
ด้านลักษณะทางกายภาพ .527 .000* 

ด้านกระบวนการ .366 .000* 
ด้านความสัมพันธ์กับตราสินค้า .810 .000* 

* p-value < 0.05 
การวิ เคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple 

Regression Analysis) ระหว่างปัจจัยทางการตลาดและปัจจัย
การตัดสินใจซื้อรองเท้ากีฬา ยี่ห้อแพน ที่ร้านสปอร์ตทาวน์ 
สาขาเซ็นทรัลพระราม 3 พบว่า 
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ปัจจัยด้านความสัมพันธ์กับตราสินค้า ด้านผลิตภัณฑ์ 
ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล และด้านราคา มี
ความสัมพันธ์แบบพหุกับการตัดสินใจซื้อรองเท้ากีฬา ยี่ห้อแพน 
ที่ร้านสปอร์ตทาวน์ สาขาเซ็นทรัลพระราม 3 โดยด้าน
ความสัมพันธ์กับตราสินค้า สามารถท านายการตัดสินใจซื้อรอง
ทอง ยี่ห้อแพนได้สูงสุด รองลงมา ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการ
ส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล และด้านราคา ตามล าดับ  

และสามารถร่วมกันท านายการตัดสินใจซื้อรองเท้ากีฬา 
ยี่ห้อแพน ที่ร้านสปอร์ตทาวน์ สาขาเซ็นทรัลพระราม 3 ได้ร้อย
ละ 79.4 ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 

 
ตารางที่ 3 การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ 

Dependent Variable : การตัดสินใจซื้อรองเท้ากฬีา ย่ีห้อแพน ที่ร้านสปอรต์ทาวน์ สาขา

เซ็นทรัลพระราม 3 , R Square = 0.794,  Adjusted R2 = 0.791,  Constant (α)  = -1.311 

Independent Variables r b Beta 
Std. 
Error 

t Sig Tol. VIF 

 ด้านความสัมพันธ์กับตราสินค้า  .810 .566 .549* .899 16.446 .000 .470 2.127 
 ด้านผลิตภัณฑ์  .667 .766 .524* .633 13.518 .000 .348 2.870 
 ด้านการส่งเสริมการตลาด  .555 -.585 -.451* .713 -9.895 .000 .252 3.965 
 ด้านบุคคล   .590 .374 .306* .758 9.321 .000 .486 2.058 
 ด้านราคา   .565 .169 .124* .679 4.434 .000 .673 1.486 

* p-value < 0.05 
อภิปรายผล 

ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรองเท้า
กีฬายี่ห้อแพน ที่ร้านสปอร์ต ทาวน์ สาขาเซ็นทรัลพระราม 3 
พบว่า ผู้บริโภคให้ความส าคัญกับส่วนประสมทางการตลาด
บริการโดยรวมในระดับมาก สอดคล้องกับวรรณภรณ์ สินา
เจริญ [9] ซึ่งท าการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
ซื้อรองเท้ากีฬาอาดิดาส (ADIDAS) ของผู้บริโภคในเขต
กรุ ง เทพมหานคร และปริมณฑล พบว่า  ระดับการให้
ความส าคัญต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการของ
ผู้บริโภคอยู่ในระดับมากเช่นกัน โดยผู้บริโภคที่ตัดสินใจซื้อ
รองเท้ากีฬายี่ห้อแพน ที่ร้านสปอร์ต ทาวน์ สาขาเซ็นทรัล
พระราม 3 เห็นถึงความส าคัญในเรื่องของช่องทางการจัด
จ าหน่าย ลักษณะทางกายภาพ ผลิตภัณฑ์ ราคา และบุคคล 
เป็นเรื่องที่มีความส าคัญในระดับมาก  

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
กับการตัดสินใจซื้อรองเท้ากีฬา ยี่ห้อแพน ที่ร้านสปอร์ตทาวน์ 

สาขาเซ็นทรัลพระราม 3 พบว่า  ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดในทุกด้านมีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซื้อรองเท้า
กีฬายี่ห้อแพน ที่ร้านสปอร์ตทาวน์ สาขาเซ็นทรัลพระราม 3 ซึ่ง
เป็นความสัมพันธ์ที่ส่งผลไปในทิศทางเดียวกัน นั่นหมายความ
ว่า หากบริษัทแพน สามารถปรับปรุงและพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์ 
ราคา ช่องทางการจัดจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด บุคคล 
ลักษณะทางกายภาพ กระบวนการ และความสัมพันธ์กับตรา
สินค้า ให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มลูกค้าให้มากขึ้น ก็จะ
ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อที่มากขึ้นด้วยเช่นกัน และผลจาก
การศึกษายังพบอีกว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่เป็นตัว
ท านายการตัดสินใจซื้อรองเท้ายี่ห้อแพน ที่ร้านสปอร์ตทาวน์ 
สาขาเซ็นทรัลพระราม 3 ซึ่งมีอิทธิพลต่อกันในระดับสูง ได้แก่ 
ด้านความสัมพันธ์กับตราสินค้า ด้านผลิตภัณฑ ์ด้านการสง่เสริม
การตลาด ด้านบุคคล และด้านราคา  

ระดับค่าความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดกับการตัดสินใจซื้อรองเท้ากีฬา ยี่ห้อแพน ที่ร้าน
สปอร์ตทาวน์ สาขาเซ็นทรัลพระราม 3 เป็นความสัมพันธ์ใน
ระดับสูง โดยมีค่า Sig เท่ากับ 0.000 นั่นหมายถึงปัจจัยทาง
การตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัด
จ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้านลักษณะ
ทางกายภาพ ด้านกระบวนการ และด้านความสัมพันธ์กับตรา
สินค้า มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อรองเท้ายี่ห้อแพน ที่
ร้านสปอร์ตทาวน์ สาขาเซ็นทรัลพระราม 3 อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ค่าความเช่ือมั่นที่ร้อยละ 95 ทั้งนี้เป็น
เพราะปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ 
ราคา ช่องทางการจัดจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด บุคคล 
ลักษณะทางกายภาพ กระบวนการ และความสัมพันธ์กับตรา
สินค้า คือ ส่วนประกอบส าคัญที่จะเป็นตัวกระตุ้นความต้องการ
และส่งผลท าให้เกิดการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค รวมทั้งใน
ปัจจุบันเทรนในการออกก าลังกายก าลังเป็นที่นิยมของคนวัย
ท างานส่วนใหญ่ จึงมีความต้องการในการซื้อหาอุปกรณ์
เบื้องต้นในการออกก าลังกายนั่นคือ รองเท้ากีฬากันมากขึ้น ซึ่ง
สอดคล้องกับแบบจ าลองพฤติกรรมผู้ซื้อของ Kotler and 
Amstrong [10] ที่ระบุว่าส่วนประสมทางการตลาดจะเป็น
ตัวกระตุ้นให้ผู้ซื้อเลือกซื้อสินค้าหรือบริการนั้น ๆ สอดคล้องกับ
นัดมน ภู่ทอง [11] ท าการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
การตัดสินใจซื้อรองเท้ากีฬายี่ห้อไนกี้ของผู้บริโภคในเขต
กรุ ง เทพมหานคร พบว่า  ส่ วนประสมทางการตลาดมี
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ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับการตัดสินใจซื้อรองเท้ากีฬา
ยี่ห้อไนกี้ทุกด้าน ที่ระดับปานกลาง ค่า Sig เท่ากับ 0.000 
เช่นกัน 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 
ผู้ ศึกษามีข้อ เสนอแนะเพื่ อ เป็นแนวทางส าหรับ

ผู้ประกอบการใช้ในการพัฒนาและปรับปรุง  ส่วนประสมทาง
การตลาดบริการให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคมากท่ีสุด 
จากปัจจัยท านายที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสูงสุดใน
การศึกษาครั้งน้ี  ดังนี ้

1. ผู้ประกอบการจึงควรให้ความส าคัญกับการสร้าง
ภาพลักษณ์ของตราสินค้าให้สอดคล้องกับรูปแบบสินค้าและ
กลุ่มเป้าหมาย  

2. ควรให้ความส าคัญในการรักษามาตรฐานคุณภาพ
เอาไว้ และเพิ่มการพัฒนาด้านนวัตกรรมด้านความปลอดภัยใน
การสวมใส่ 

3. ด้านการส่งเสริมการตลาด ควรปรับปรุงด้านการ
รับประกันสินค้าและบริการหลังการขายให้ดีขึ้น และจัด
โปรโมช่ันในแต่ละเทศกาล หรือเข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวข้องกับ
เรื่องกีฬา เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าและการตัดสินใจ
ซื้อได้เร็วข้ึน 

4. ด้านบุคคล  ควรจัดฝึกอบรมพนักงานขายในด้าน
ของข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวสินค้า เนื่องจากพนักงานขายที่มีความรู้
และสามารถแนะน าข้อมูลที่ถูกต้องให้กับลูกค้าได้จะเป็นส่วน
ส าคัญที่จะช่วยท าให้ลูกค้าเกิดการตัดสินใจซื้อได้ง่ายมากข้ึน   

ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังต่อไป 
1. ควรท าการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความ

ภักดีในตราสินค้า เพื่อน าข้อมูลมาใช้ในการส่งเสริมและพัฒนา
ปัจจัยเหล่านั้นในการรักษากลุ่มลูกค้าให้อยู่กับสินค้าของเราได้
ยั่งยืนต่อไป 

2. ควรศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจที่มีต่อผลิตภัณฑ์ใน
ด้านต่าง ๆ เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
ส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ให้เป็นท่ีนิยมมากยิ่งขึ้น  
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 ผลกระทบของการปฏิบตัิงานสอบบัญชีอย่างมืออาชีพต่อคุณภาพการสอบบัญชี 
ของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ในประเทศไทย 

Impact of Professional Audit Practices on Audit Quality  
of the Cooperative Auditor in Thailand 

 

นัยนา  โคตรสมบัติ*1 และ ฉัตรรัชดา  วิโรจนร์ัตน์2*   

 

1 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ์ คณะเทคโนโลยีสังคม ที่อยู่ 62/1 ถนนเกษตรสมบูรณ์ ต าบลกาฬสินธุ์  
อ าเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ รหัสไปรษณีย์ 46000 

*Naiyana.nok23@gmail.com : E-mail 
บทคัดย่อ 

การวิจัย เรื่องผลกระทบของการปฏิบัติงานสอบบัญชีอย่างมืออาชีพต่อคุณภาพการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีสหกรณ์    
ในประเทศไทย ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาการปฏิบัติงานสอบบัญชีอย่างมืออาชีพของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ในประเทศ
ไทย 2) เพื่อศึกษาคุณภาพการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ในประเทศไทย 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติงาน
สอบบัญชีอย่างมืออาชีพกับคุณภาพการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีสหกรณ์  ในประเทศไทย 4) เพื่อศึกษาผลกระทบของการ
ปฏิบัติงานสอบบัญชีอย่างมืออาชีพกับคุณภาพการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีสหกรณ์  ในประเทศไทย โดยใช้แบบสอบถามเป็น
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ในประเทศไทย จ านวน 226 ราย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 
ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าความถี่ (Frequency) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การ
วิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบพหุคูณ (Multiple Correlation Analysis) การวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression  
Analysis)  
 ผลการวิจัยพบว่า  ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ในประเทศไทย  มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสอบบัญชีอย่างมืออาชีพ 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก  และมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการสอบบัญชีโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  ผลการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ พบว่า การปฏิบัติงานสอบบัญชีอย่างมืออาชีพ ด้านการศึกษารวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบ ด้านการก าหนด
แผนปฏิบัติงานสอบบัญชี ด้านการประเมินความเสี่ยงในการตรวจสอบ  ด้านการจัดท าแนวการสอบบัญชี  ด้านการปฏิบัติงาน   
สอบบัญชีอย่างมีมาตรฐานและดา้นการสรุปผลงานสอบบัญชี มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับคุณภาพการสอบบัญชี  และผลการทดสอบ
ผลกระทบ พบว่า การปฏิบัติงานสอบบัญชีอย่างมืออาชีพ ด้านการปฏิบัติงานสอบบัญชีอย่างมีมาตรฐาน  ด้านการประเมิน    
ความเสี่ยงในการตรวจสอบและด้านการจัดท าแนวการสอบบัญชี ส่งผลกระทบต่อคุณภาพการสอบบัญชี 

 
ค ำหลัก  :  การปฏิบัติงานสอบบัญชีอย่างมืออาชีพ, คุณภาพการสอบบัญชี, ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ในประเทศไทย 
 

Abstract 
 The study Impact of professional audit practices on audit quality of the cooperative auditor in Thailand 
had the purposes which were: 1) to study the professional audit practices of the cooperative auditor in 
Thailand, 2) to study the audit quality of the cooperative auditor in Thailand, 3) to study the relationship 
between professional audit practices on audit quality of the cooperative auditor in Thailand, and 4) to study 
impact of professional audit practices on audit quality of the cooperative auditor in Thailand.                    
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The respondents were 226 auditors who responded questionnaire. Questionnaire was used collecting data. 
The statistics used in analyzing data were: percentage, frequency, mean, standard deviation, Multiple 
Correlation Analysis, and Multiple Regression Analysis.  
 The results revealed that the cooperative auditor in Thailand had the overall opinions on professional 
auditing practices in the high level. The overall and partial opinions on audit quality in the highest level. The 
professional auditing practice had the relationship with audit quality in terms of systematic collection study, 
determine audit action, risk assessment audit, preparation of audit trail, standard audit practice, and audit 
finding had a positive the relationship with audit quality. That professional auditing practice in terms of 
standard audit practice, risk assessment audit, and preparation of audit trail affected the audit quality. 
 
Keywords: professional audit practices, audit quality, cooperative auditor in Thailand 

  
1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

กรมตรวจบัญชีสหกรณ ์ เป็นองค์กรภาครัฐ  มีภารกิจ
หลักในการตรวจสอบบัญชีของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร โดยมี
ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ 1-10 ก ากับดูแลและ
ควบคุมการปฏิบัติงานของส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจ า
จังหวัด (กรมตรวจบัญชีสหกรณ์, 2560) จากผลการประเมิน
การควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีพบปัญหาจากการปฏิบัติงาน
ของผู้สอบบัญชี หลายด้าน อาทิเช่น  ปัญหาด้านการออก
รายงานล่าช้าไม่ทันตามก าหนดเวลา ปัญหาการสรุปผลใน
รายงานไม่สอดคล้องกับกระดาษท าการ ไม่สามารถรวบรวม
หลักฐานได้อย่างเพียงพอและเหมาะสม  ซึ่งเกิดจากการ
ปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามขั้นตอนหรือแผนงานที่ก าหนดไว้ 
ตลอดจนการเลือกวิธีการตรวจสอบและการประเมินความเสี่ยง
อย่างไม่เหมาะสม  ปัญหาดังกล่าวแสดงถึงการปฏิบัติงานของ
ผู้สอบบัญชีขาดความเป็นมืออาชีพ ซึ่งการปฏิบัติงานสอบบัญชี
อย่างมืออาชีพ (Professional Audit Practices) เป็นการ
ปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีในการรวบรวมข้อมูล ก าหนดแผน 
ก าหนดขั้นตอนในการปฏิบัติงานสอบบัญชีให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปและตามระเบียบ      
นายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด หากการปฏิบัติงานมีความเป็น 
มืออาชีพจะส่งผลให้คุณภาพการสอบบัญชีมีความถูกต้ อง
(บุหลัน ศรีมูล, 2555) คุณภาพการสอบบัญชี (Audit Quality) 
เป็นการวัดผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการปฏิบัติงานตรวจสอบ ในการ
แสดงความเห็นต่องบการเงินของผู้สอบบัญชี  ในลักษณะของ
ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ  เกิดความเช่ือมั่นและเป็นประโยชน์ต่อ
การตัดสินใจของผู้ใช้งบการเงิน (จันทนา  สาขากร, 2551)

ดังนั้น จากปัญหาดังกล่าว เพื่อให้การปฏิบัติงานของผู้สอบ
บัญชีมีความเป็นมืออาชีพและสร้างกระบวนการตรวจสอบที่มี
คุณภาพ ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญที่ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ควรให้
ความสนใจ จึงเป็นที่มาของการศึกษางานวิจัยในครั้งนี้ ที่จะ
ท าการศึกษาผลกระทบของการปฏิบัติงานสอบบัญชีอย่าง     
มืออาชีพต่อคุณภาพการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีสหกรณ์      
ในประเทศไทย ผลลัพธ์ที่ได้จากการวิจัยสามารถใช้เป็นข้อมูล
ในการปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงานสอบบัญชีอย่างมืออาชีพ 
เป็นข้อสนเทศให้กับผู้สอบบัญชีในการพัฒนาคุณภาพการ    
สอบบัญชีเพื่อเพิ่มคุณภาพการตรวจสอบ 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 2.1 เพื่อศึกษาการปฏิบัติงานสอบบัญชีอย่างมืออาชีพ
ของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ในประเทศไทย  
 2.2 เพื่อศึกษาคุณภาพการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
สหกรณ์ ในประเทศไทย  
 2.3 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติงานสอบ
บัญชีอย่าง    มืออาชีพกับคุณภาพการสอบบัญชีของผู้สอบ
บัญชีสหกรณ์ ในประเทศไทย  
 2.4 เพื่อศึกษาผลกระทบของการปฏิบัติงานสอบบัญชี
อย่างมืออาชีพกับคุณภาพการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีสหกรณ์
ในประเทศไทย 
3. ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ได้ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานสอบบัญชีอย่างมืออาชีพและคุณภาพ
การสอบบัญชี ดังนี้ 
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 จริยาภรณ์  เพ็งรักษ์  (2556) การปฏิบัติงานสอบบัญชี  
หมายถึง  กระบวนการของการรวบรวมและประเมินหลักฐาน
เกี่ยวกับสารสนเทศ  เพื่อระบุและรายงานเกี่ยวกับระดับความ
สอดคล้องต้องกันของสนเทศนั้นกับหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
นอกจากนี้ นุชรี มาสภา (2556) ได้ให้ความหมายของการ
ปฏิบัติงานสอบบัญชี (Audit Practices) หมายถึง กระบวนการ
ของการรวบรวมและประเมินหลักฐานเกี่ยวกับสารสนเทศ  เพื่อ
ระบุและรายงานเกี่ยวกับระดับความสอดคล้องต้องกันของ
สนเทศนั้นกับหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้และการสื่อสารผลลัพธ์ให้
ผู้ใช้ที่สนใจ และ ณัฎฐธิดา  จินมอญ (2559)  ได้ให้ความหมาย
ของความเป็นมืออาชีพ หมายถึง ผู้สอบบัญชีใช้ความช านาญใน
การปฏิบัติงาน  ความรู้  ความสามารถ  ที่มีคุณภาพ  มีความ
เป็นอิสระในการด าเนินงาน  ไม่เกิดความผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงานที่เป็นสาระส าคัญ  จากแนวคิดข้างต้น  ผู้วิจัยได้ค า
นิ ย ามของกา รปฏิ บั ติ ง าน สอบบั ญ ชีอย่ า ง  มื ออ า ชี พ 
(Professional Audit Practices) หมายถึงการตรวจสอบเพื่อ
รวบรวมและประเมินหลักฐานการสอบบัญชีตามขั้นตอน
กระบวนการตรวจสอบอย่างเ ช่ียวชาญและเป็นไปตาม
มาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปและตามระเบียบ     
นายทะเบียนสหกรณ์ก าหนดอย่างถูกต้อง โดยประกอบด้วย 6 
ด้าน ได้แก่ ด้านการศึกษารวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบ ด้าน
การก าหนดแผนปฏิบัติงานสอบบัญชี ด้านการประเมินความ
เสี่ยงในการตรวจสอบ ด้านการจัดท าแนวการสอบบัญชี ด้าน
การปฏิบัติงานสอบบัญชีอย่างมีมาตรฐานและด้านการสรุป 
ผลงานสอบบัญช ี
 ปภัสรา ช่างสาร (2555) ได้ให้ความหมายของคุณภาพ
การสอบบัญชี  หมายถึง  การแสดงความเห็นในงบการเงินของ
ผู้สอบบัญชีในรายงานการสอบบัญชีที่มีประสิทธิภาพในการ
สร้างความเช่ือมั่นในส่วนของความถูกต้องและครบถ้วนใน
สาระส าคัญ  เพื่อเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจของผู้ ใ ช้       
งบการเงิน นอกจากนี้ สุนิสา จันทร์เที่ยง (2557) คุณภาพการ
สอบบัญชี  หมายถึง การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ  
ข้อบังคับและมาตรฐานการสอบบัญชีที่ก าหนดไว้   โดย
ครอบคลุมเรื่อง คุณภาพด้านความถูกต้อง คุณภาพด้านความ
ครบถ้วน  คุณภาพด้านความเป็นอิสระ  ด้านความเที่ยงธรรม
และความซื่อสัตย์สุจริต จากแนวคิดข้างต้น  ผู้วิจัยได้ค านิยาม
ของคุณภาพการสอบบัญช ี(Audit  Quality) หมายถึง  ผลการ
ปฏิบัติงาน การรวบรวมประเมินผล การสรุปผล มีความเป็น

อิสระ เที่ยงธรรม ตรงไปตรงมาไม่ปกปิด บิดเบือนข้อเท็จจริง 
รายงานมีความถูกต้อง  ชัดเจน ใช้ภาษาที่เหมาะสมเข้าใจง่าย 
ครบถ้วนตรงประเด็นและเสร็จทันตามก าหนดเวลา 
 จากการศึกษางานวิจัยในอดีต  พบว่าการควบคุม
คุณภาพการสอบบัญชีและคุณภาพงานสอบบัญชีโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก  (สุนิสา  จันทร์เที่ยง, 2557) และศิริพร 
ราชบัวน้อย (2555) พบว่า  ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ในประเทศไทย  
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีมาตรฐานกระบวนการสอบบัญชี
โดยรวมอยู่ในระดับมาก และ พิมพ์รวี  ยามะเทวัน  (2558) 
พบว่า กระบวนการสอบบัญชีที่ดี ด้านการเสร็จสิ้นการสอบ
บัญชีและการออกรายงานการสอบบัญชี ด้านการประเมินผล
จากหลักฐานการสอบบัญชี ด้านการพิจารณารับงานสอบบัญชี 
ด้านการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจของลูกค้า  ด้านการ
ประเมินความเสี่ยงในการสอบบัญชีมีผลเชิงบวกกับคุณภาพการ
สอบบัญชี 
4. สมมติฐานของการวิจัย 
 H1: กา รปฏิ บั ติ ง านสอบบัญ ชีอย่ า งมื ออา ชีพมี
ความสัมพันธ์กับคุณภาพการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ 
ในประเทศไทย  
 H2: กา รปฏิ บั ติ ง านสอบบัญ ชีอย่ า งมื ออา ชีพมี
ผลกระทบต่อคุณภาพการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ใน
ประเทศไทย 
5. กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที ่1 กรอบแนวคิดการปฏิบัติงานสอบบัญชีอย่างมืออาชีพ

และคุณภาพการสอบบัญช ี
6. ระเบียบวิธีวิจัย 
 6.1 กระบวนการและวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร (Population)  ที่ ใ ช้ ในการวิ จัย  ได้แก่      
ผู้สอบบัญชีที่ปฏิบัติ งานสอบบัญชีของสหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกรในประเทศไทย  เป็นข้าราชการของกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ที่ได้รับแต่งตั้งจากนายทะเบียนสหกรณ์ จ านวน 550 

การปฏบิัตงิานสอบบญัชีอยา่งมืออาชพี 
การศึกษารวบรวมขอ้มูลอยา่งเป็นระบบ 
การก าหนดแผนปฏบิัติงานสอบบัญชี 
การประเมินความเส่ียงในการตรวจสอบ 
การจัดท าแนวการสอบบัญชี 
การปฏิบัติงานสอบบัญชีอย่างมีมาตรฐาน 
การสรุปผลงานสอบบัญช ี

คุณภาพ 
การสอบบัญช ี
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คน (กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ , 2560) และกลุ่มตัวอย่าง 
(Sample) ที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้สอบบัญชีที่ปฏิบัติงานสอบ
บัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในประเทศไทย  เป็น
ข้าราชการของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ได้รับแต่งตั้งจาก    
นายทะเบียนสหกรณ์ จ านวน 226  คน โดยเปิดตาราง Krejcie 
และ Morgan (บุญชม ศรีสะอาด, 2535 : 42)  และใช้วิธีการ
สุ่มตัวอย่างแบบช้ันภูมิ (Stratified Random Sampling) 
เครื่ อ งมื อที่ ใ ช้ ในการ รวบรวมข้อมู ลคื อแบบสอบถาม             
มีแบบสอบถามตอบกลับจ านวนท้ังสิ้น 226 ชุด 
 6.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส าหรับการวิจัย
ครั้งนี้คือแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเพื่อ
ศึกษาผลกระทบของการปฏิบัติงานสอบบัญชีอย่างมืออาชีพต่อ
คุณภาพการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีสหกรณ์  ในประเทศไทย  
โดยแบ่งออกเป็น 4  ตอน  ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  ลักษณะ
แบบสอบถามเป็นแบบตัวเลือก(Checklist) จ านวน 7 ข้อ  
ประกอบด้วย  เพศ  อายุ สถานภาพ  ระดับการศึกษา  รายได้
เฉลี่ยต่อเดือนท่ีได้รับในปัจจุบัน ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน
สอบบัญชีและประเภทต าแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งในปัจจุบัน   
 ตอนที่ 2 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับส านักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์ ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตัวเลือก (Checklist)  
จ านวน 3 ข้อ ประกอบด้วย สังกัดส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
ภูมิภาคใด จ านวนผู้สอบบัญชีในหน่วยงานที่สังกัด  และจ านวน
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่อยู่ในความรับผิดชอบ ณ ปัจจุบัน   
 ตอนท่ี 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสอบบัญชี
อย่างมืออาชีพของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ในประเทศไทย  จ านวน  
25  ข้อ ประกอบด้วย 6 ด้าน ได้แก่ ด้านการศึกษารวบรวม
ข้อมูลอย่างเป็นระบบ 4 ข้อ, ด้านการก าหนดแผนปฏิบัติ
งานสอบบัญชี 4 ข้อ, ด้านการประเมินความเสี่ยงในการ
ตรวจสอบ 4 ข้อ, ด้านการจัดท าแนวการสอบบัญชี 4 ข้อ, ด้าน
การปฏิบัติงานสอบบัญชีอย่างมีมาตรฐาน 5 ข้อ และด้านการ
สรุปผลงานสอบบัญช ี4 ข้อ 
 ตอนที่ 4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการสอบบัญชี
ของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ในประเทศไทย  จ านวน  7  ข้อ 
 6.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ให้ กับกลุ่ม
ตัวอย่างที่เป็นผู้สอบบัญชีที่ปฏิบัติงานสอบบัญชีของสหกรณ์/

กลุ่มเกษตรกรในประเทศไทย จ านวน 226 คน ตั้งแต่วันที่ 24  
มกราคม 2561 ถึงวันที่ 23  กุมภาพันธ์ 2561 รวมระยะเวลา  
31  วัน  แล้วผู้วิจัยเก็บรวบรวมแบบสอบถามพร้อมตรวจทาน
ความถูกต้องของข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 
2561  พบว่าอัตราการตอบกลับร้อยละ 100 ของกลุ่มตัวอย่าง 
 6.4 การทดสอบคุณภาพเคร่ืองมือวัด 

 ผู้วิจัยได้ท าการทดสอบความเที่ยงตรง (Factor 
Loading) และความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (Reliability) โดยน า
แบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try-out) กับผู้ตอบแบบสอบถาม 
30 ราย กับประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง และการหาค่าความ
เที่ยงตรงโดยสถิติการวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) โดย
ใช้ค่า Factor Loading ซึ่งมีค่าระหว่าง 0.64 – 0.95 โดยค่า 
Factor Loading ต้องมีค่า 0.40 ข้ึนไปจึงจะผ่านเกณฑ์ (บุญใจ   
ศรีสถิตนรากร, 2550 : 232-236)  และท าการทดสอบความ
เช่ือมั่นของเครื่องมือ (Reliability) โดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธิ์
แ อ ล ฟ า  (Alpha-Coefficient) ต า ม วิ ธี ข อ ง ค ร อ น บ า ค 
(Cronbach) ช่ึงมีค่าระหว่าง 0.77 – 0.93 ซึ่งค่าความเช่ือมั่น
ของแบบสอบถามที่ยอมรับได้มีค่าตั้งแต่  0.70  ขึ้นไป (บุญชม  
ศรีสะอาด, 2545 : 65 ) สถิติที่ใช้ทดสอบคุณลักษณะของตัว
แปร คือการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ 
(Multicollinearity Test) โดยหาค่า Variance Inflation 
Factor (VIFs) โดยงานวิจัยนี้มีค่าอยู่ระหว่าง 2.27 - 5.47 ซึ่ง
ค่าที่ได้ต้องมีค่าไม่เกิน 10 (Hair et al., 2010) 
 6.5 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมได้จากแบบสอบถามด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปโดยแบ่งการวิเคราะห์ข้อมูล 
ดังนี ้ตอนท่ี 1 การวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลและตอนที่ 2 การ
วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ โดยใช้
สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ด้วยการหาค่า    
ร้อยละ (Percentage) ค่าความถี่  (Frequency) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน  (Standard  Deviation) ตอนที่ 3 และ 4 
ทดสอบความสัมพันธ์และผลกระทบของของการปฏิบัติงาน
สอบบัญชีอย่างมืออาชีพที่ส่งผลต่อคุณภาพการสอบบัญชีของ
ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ในประเทศไทย โดยใช้วิธีการวิเคราะห์
สหสัมพันธ์แบบพหุคูณ (Multiple Correlation Analysis) 
และการวิ เ ค ร าะห์ก ารถดถอยแบบพหุ คูณ  (Multiple 
Regression  Analysis) 
 

E-93



การประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสกลนคร ครั้งที่ 1 
17 – 19 พฤษภาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร 

 

 

7. สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 7.1 ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปของผู้สอบบัญชีสหกรณ์
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 190 คน คิดเป็นร้อยละ 84.10  
อายุระหว่าง 30-40 ปี จ านวน 116 คน คิดเป็นร้อยละ 51.30  
สถานภาพสมรส จ านวน 123 คน คิดเป็นร้อยละ 54.40  
ระดับการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 125 คน คิดเป็นร้อยละ 
55.30 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่ได้รับในปัจจุบัน  20,000 – 
25 ,000 บาท จ านวน 84 คน คิด เป็นร้ อยละ  37.20 
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานสอบบัญชี 5-10 ปี จ านวน 75 
คน คิดเป็นร้อยละ 33.20 ต าแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง ณ ปัจจุบัน 
ต าแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชีช านาญการ จ านวน 168 
คน คิดเป็นร้อยละ 74.30   
 7.2 ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปของส านักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์ที่ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ส่วนใหญ่สังกัดส านักงานตรวจ
บัญชีสหกรณ์ที่ 6 จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 13.27  มี
จ านวนผู้สอบบัญชี 5-10 คน จ านวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 
31.90 และจ านวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่อยู่ในความ
รับผิดชอบ มากกว่า 21 แห่งขึ้นไป จ านวน 87 คน คิดเป็น   
ร้อยละ 38.50 
 7.3 ผลการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
สอบบัญชีอย่างมืออาชีพของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ในประเทศไทย 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านมีความ
คิดเห็นด้วยอยู่ในระดับมากท่ีสุด 1 ด้านคือการสรุปผลงานสอบ
บัญชี และมีความคิดเห็นด้วยอยู่ในระดับมาก 5 ด้าน โดย
เรียงล าดับความส าคัญจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก 
ได้แก่ ด้านการปฏิบัติงานสอบบัญชีอย่างมีมาตรฐาน ด้านการ
ประเมินความเสี่ยงในการตรวจสอบและด้านการจัดท าแนวการ
สอบบัญชี ตามล าดับ สอดคล้องกับงานวิจัยของ พิมพ์รวี       
ยามะเทวัน (2558) พบว่าผู้สอบบัญชีรับอนุญาตมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับการมีกระบวนการการสอบบัญชีที่ดีโดยรวมและเป็น
รายด้านอยู่ในระดับมาก 
 7.4 ผลการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการสอบ
บัญชีของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ในประเทศไทย โดยรวมอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณาเป็นข้อ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ
มากที่สุด 5 ข้อ โดยเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย  
3  ล าดับแรก ได้แก่  การปฏิบัติงานตรวจสอบและน าเสนอ
รายงานมีความเป็นอิสระ เที่ยงธรรม  ปราศจากอคติและความ
ล าเอียง,  ผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ การรวบรวม ประเมินผล  

สรุปรายงานตรงไปตรงมาไม่บิดเบือนหรือปกปิดข้อเท็จจริง  
และการปฏิบัติงานและรวบรวมหลักฐานการสอบบัญชีอย่าง
เพียงพอและครบถ้วน และการน าเสนอรายงานไว้อย่างถูกต้อง 
ชัดเจน สมบูรณ์ สามารถน าไปใช้ในการตัดสินใจได้ และมีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมาก 2 ข้อได้แก่รายงานการสอบบัญชีมี
ความถูกต้อง  ชัดเจน ใช้ภาษาที่เหมาะสม เข้าใจง่ายและเป็น
ประโยชน์ต่อการตัดสินใจ และการน าเสนอรายงานการสอบ
บัญชีมีความรวดเร็ว ในเวลาที่เหมาะสม  ตรงกับความต้องการ
ของผู้ใช้ เพื่อน าไปพิจารณาตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาจากการ
ด าเนินงาน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิริพร  ราชบัวน้อย 
(2555) พบว่าผู้สอบบัญชีสหกรณ์ในประเทศไทย มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพรายงานการสอบบัญชีโดยรวมอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด 

 7.5 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของการปฏิบัติงาน
สอบบัญชีอย่างมืออาชีพที่มีต่อคุณภาพการสอบบัญชี  
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่าง 
ตวัแปรอิสระและตัวแปรตาม 
ตัวแปร STU PLAN RISK AUD OPER CON QUA VIFs 

 4.29 4.24 4.48 4.36 4.48 4.52 4.55  
S.D. 0.51 0.58 0.51 0.59 0.51 0.45 0.48  
STU  0.73* 0.58* 0.64* 0.67* 0.60* 0.62* 2.27 
PLAN   0.79* 0.85* 0.82* 0.78* 0.78* 5.32 
RISK    0.82* 0.80* 0.80* 0.81* 4.00 
AUD     0.82* 0.78* 0.82* 4.74 
OPER      0.86* 0.85* 5.47 
CON       0.78* 4.42 

*    มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05     

 จากตารางที่  1 พบว่า ตัวแปรอิสระแต่ละด้านมี
ความสัมพันธ์กัน ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหา Multicollinearity 
ดังนั้นผู้วิจัยจึงทดสอบ Multicollinearity  โดยใช้ค่า VIFs  
ปรากฏว่า ค่า VIFs ของตัวแปรอิสระการปฏิบัติงานสอบบัญชี
อย่างมืออาชีพ มีค่าตั้งแต่ 2.27-5.47 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า10 ถือว่า
ตัวแปรอิสระไม่มีความสัมพันธ์กัน ไม่ท า ให้ เกิดปัญหา  
(Multicollinearity)  

เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ระหว่าง      
ตัวแปรอิสระ คือ การปฏิบัติงานสอบบัญชีอย่างมืออาชีพ พบว่า
มีความสัมพันธ์กับตัวแปรตามคือคุณภาพงานสอบบัญชีโดยรวม 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05 โดยมีค่า สัมประสิทธ์
สหสัมพันธ์ ตั้งแต่  0.62-0.85 มีความสัมพันธ์กับตัวแปรตาม 
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ในทศิทางเดียวกัน ได้แก่  ด้านการปฏิบัติงานสอบบัญชีอย่างมี
มาตรฐานมากที่สุด (r =0.85) ด้านการจัดท าแนวการสอบบัญชี  
(r=0.82 ) ด้ านการประเมินความเสี่ยงในการตรวจสอบ         
(r= 0.81) ด้านการสรุปผลงานสอบบัญชี (r=0.78) ด้านการ
ก าหนดแผนปฏิบัติงานสอบบัญชี (r=0.78) และด้านการศึกษา
รวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบ (r=0.62) สอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว ้ 
 ผลการวิเคราะห์พบว่าการปฏิบัติงานสอบบัญชีอย่างมือ
อาชีพด้านการศึกษารวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบ ด้านการ
ก าหนดแผนปฏิบัติงานสอบบัญชี ด้านการประเมินความเสี่ยง
ในการตรวจสอบ  ด้านการจัดท าแนวการสอบบัญชี  ด้านการ
ปฏิบัติงานสอบบัญชีอย่างมีมาตรฐานและด้านการสรุปผล
งานสอบบัญชมีีความสัมพันธ์เชิงบวกกับคุณภาพการสอบบัญชี 
เนื่ องจากการศึกษารวบรวมข้อมูลอย่ า ง เป็นระบบ  มี
ความสัมพันธ์กับคุณภาพการสอบบัญชีในทิศทางเดียวกัน ด้วย
การศึกษาข้อมูล การใช้ความรู้และประสบการณ์อย่างมืออาชีพ 
การให้ความส าคัญในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ต้องตรวจสอบ 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ  นุชรี  มาสภา (2556 : 144) พบว่า 
การรวบรวมและการประเมินหลักฐานเป็นความสามารถของ 
แต่ละบุคคล ซึ่งเป็นกระบวนการในการใช้ปัญญาพิจารณาอย่าง
มีหลักการและเหตุผล  นอกจากนี้การก าหนดแผนปฏิบัติ
งานสอบบัญชี มีความสัมพันธ์กับคุณภาพการสอบบัญชีใน
ทิศทางเดียวกัน ด้วยการให้ความส าคัญในการระบุขอบเขต 
การจัดท าแผนงานการตรวจสอบ การก าหนดช่วงเวลาในการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบและก าหนดแผนงานให้สอดคล้องกับสรร
ทรัพยากรและงบประมาณที่ได้รบัจัดสรร สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ศิริพร  ราชบัวน้อย (2555 : 52) พบว่า  การก าหนด
แผนการตรวจสอบ เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์
และมีประสิทธิภาพการติดตามการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง 
การก าหนดก าลังคนและทรัพยากรที่จะใช้ในการตรวจสอบ ใน
ด้านการประเมินความเสี่ยงในการตรวจสอบ มีความสัมพันธ์กับ
คุณภาพการสอบบัญชีในทิศทางเดียวกัน  ซึ่งการประเมินความ
เสี่ยงเป็นกระบวนการในการพิจารณาข้อผิดพลาดของระบบ
การท างาน ความเสี่ยงท่ีเกิดจากระบบการควบคุมภายใน  และ
การวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกิดจากการเลือกวิธีการตรวจสอบ 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ บุหลัน ศรีมูล (2555) พบว่า ความ
เสี่ยงในการสอบบัญชีเป็นความเสี่ยงที่ผู้สอบบัญชีแสดง
ความเห็นไม่เหมาะสมเนื่องจาก งบการเงินแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ

ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญ และความเสี่ยงจากการควบคุม
เป็นความเสี่ยงที่อยู่เหนือการควบคุมของผู้สอบบัญชี  ส่วน
ความเสี่ยงจากการตรวจสอบอยู่ภายใต้การควบคุมของผู้สอบ
บัญชีได้   ส่ วนด้ านการจัดท า     แนวการสอบบัญชี มี
ความสัมพันธ์กับคุณภาพการสอบบัญชีในทิศทางเดียวกัน  เป็น
ขั้นตอนของการก าหนดวิธีการตรวจสอบการระบุขอบเขตการ
ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับช่วงระยะเวลาที่ก าหนด รวมถึงการ
ก าหนดผู้รับผิดชอบและการเลือกตัวอย่างที่มีประสิทธิภาพ 
สอดคล้องกับ Mock และ Turner  (2005 : 59-77) พบว่า ผู้
ตรวจสอบบัญชีมีการเปลี่ยนแปลงกระบวนการของแนวการ
สอบบัญชีที่จะวางแผนให้ครอบคลุมจุดที่อาจเกิดการทุจริต
โดยตรง  โดยมีการเพิ่มหรือขยายขอบเขตการทดสอบ รวมทั้ง
การก าหนดวิ ธี การตรวจสอบอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง  ช่วย เพิ่ ม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการตรวจสอบ 
(Chan และคณะ, 2011 : 152 – 160) ในด้านการปฏิบัติงาน
สอบบัญชีอย่างมีมาตรฐาน มีความสัมพันธ์กับคุณภาพการสอบ
บัญชีในทิศทางเดียวกัน  เป็นกระบวนการที่ผู้สอบบัญชีต้อง
ตรวจสอบเอกสารหลักฐานให้เพียงพอและเหมาะสม  โดย
มุ่งเน้นในการเก็บรวบรวมและค้นหาข้อเท็จจริงที่ได้จากการ
ตรวจสอบ  สอดคล้องกับแนวคิดของ นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ 
และศิลปพร  ศรีจั่นเพชร (2559 : 10-28) สรุปว่าผู้สอบบัญชี
ควรได้มาซึ่ งหลักฐานการสอบบัญชีที่ เหมาะสมจากการ
ตรวจสอบข้อมูลส่วนงานด าเนินงานที่มีสาระส าคัญต่อ         
งบการเงิน  เพื่อให้ได้ข้อสรุปที่สมเหตุสมผล และการสรุป 
ผลงานสอบบัญชี มีความสัมพันธ์กับคุณภาพการสอบบัญชีใน
ทิศทางเดียวกัน ด้วยการให้ความส าคัญในการสรุปผลการ
ตรวจสอบ การใช้วิจารณญาณเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ การ
ประเมินหลักฐานข้อตรวจพบและการน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์
ถึงความเพียงพอและเหมาะสมของเอกสารหลักฐาน สอดคล้อง
กับงานวิจัย ของ ศิริพร ราชบัวน้อย (2555 : 53) พบว่า ผลงาน
ของผู้สอบบัญชีคือรายงานและงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบ
แล้ว ผู้สอบบัญชีต้องเสนอรายงานอย่างถูกต้อง ชัดเจนและไม่
บิดเบือนข้อเท็จจริง  
 7.6 ผลการวิเคราะห์ผลกระทบของการปฏิบัติงานสอบ
บัญชีอย่างมืออาชีพที่มีต่อคุณภาพการสอบบัญชี 
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ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์การถดถอยผลกระทบของการ 
ปฏิบัติงานสอบบัญชีอย่างมืออาชีพต่อคุณภาพการสอบบัญช ี
ของผู้สอบบัญชีสหกรณ์  ในประเทศไทย    
 
 
การปฏิบั ติงานสอบบัญชี
อย่างมืออาชีพ 

คุณภาพการสอบบัญชี (QUA)  
 

t 

 
 

p-
value 

สัมประ 
สิทธิ์การ
ถดถอยไม่

ปรับ
มาตรฐาน 

(B) 

ค่าความ  
คลาด 
เคลื่อน

มาตรฐาน 
(S.E.) 

สัมประ 
สิทธิ์การ
ถดถอย

แบบปรับ
มาตรฐาน 
(Beta) 

ค่าคงท่ี (CONSTANT) 0.68 0.17  4.14 0.00 

STU 0.04 0.04 0.04 0.83 0.41 

PLAN -0.01 0.06 -0.01 -0.15 0.88 

RISK 0.22 0.06 0.23 3.73  0.00* 

AUD 0.21 0.06 0.25 3.73  0.00* 

OPER 0.38 0.07 0.41 5.63  0.00* 

CON 0.03 0.07 0.03 0.49 0.62 

                               F = 134.50              p= 0.00               Adjusted R    =  0.78 

*    มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05   
 จากตารางที่ 2 พบว่า  การปฏิบัติงานสอบบัญชีอย่าง
มืออาชีพด้านการปฏิบัติงานสอบบัญชีอย่างมีมาตรฐาน  ด้าน
การประเมินความเสี่ยงในการตรวจสอบและด้านการจัดท าแนว
การสอบบัญ ชี  มี ผลกระทบต่อคุณภาพการสอบบัญ ชี           
ซึ่งสามารถสร้างสมการถดถอยได้ ดังนี้  

QUA = 0.68 + 0.04STU -  0.01PLAN + 0.22RISK  + 
0.21AUD + 0.38OPER + 0.03CON 

 จากสมการพยากรณ์ที่ได้จากการวิเคราะห์สหสัมพันธ์
การถดถอย สามารถอภิปรายผลการศึกษาได้ดังนี้ 
 1) การปฏิบัติงานสอบบัญชีอย่างมืออาชีพ  ด้านการ
ปฏิบัติงานสอบบัญชีอย่างมีมาตรฐาน มีผลกระทบเชิงบวกกับ
คุณภาพการสอบบัญช ีเนื่องจากผู้สอบบัญชีตระหนักในการเก็บ
รวบรวมเอกสารหลักฐาน  มุ่งเน้นในการค้นหาข้อเท็จจริงที่ได้
จากการตรวจสอบและการให้ความส าคัญในการตรวจสอบ
เอกสารหลักฐานที่เพียงพอและเหมาะสม สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ วรรณนิภา อุ่นค า (2557 :20)  พบว่า การ
ปฏิบัติงานสอบบัญชีเชิงรุก ด้านการปฏิบัติตามมาตรฐานการ
สอบบัญชีแบบบูรณาการ มีผลกระทบเชิงบวกกับคุณภาพการ
สอบบัญชีโดยรวม  เนื่องจากในการปฏิบัติงานสอบบัญชี  
ผู้สอบบัญชีต้องปฏิบัติงานตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรฐาน
การสอบบัญชีท่ีรับรองทั่วไป  
 2) การปฏิบัติงานสอบบัญชีอย่างมืออาชีพ ด้านการ
ประเมินความเสี่ยงในการตรวจสอบ มีผลกระทบเชิงบวกกับ

คุณภาพการสอบบัญชี เนื่องจากผู้สอบบัญชีตระหนักในการ
แสดงยอดคงเหลือของรายการทางบัญชีที่ไม่ถูกต้องในส่วนที่
เป็นสาระส าคัญ  มุ่งเน้นในการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่ เกิดจาก
การเลือกวิธีการตรวจสอบ สอดคล้องกับงานวิจัยของ พิมพ์รวี  
ยามะเทวัน (2555 : 119)  พบว่า กระบวนการสอบบัญชีที่ดี 
ด้านการประเมินความเสี่ยงในการสอบบัญชี มีผลกระทบเชิง
บวกกับคุณภาพการสอบบัญชีโดยรวม เนื่องจาก ในการ
ประเมินความเสี่ยงจากการสอบบัญชี และผู้สอบบัญชีจะใช้ผล
จากการประเมินความเสี่ยงในการก าหนดลักษณะ  ระยะเวลา
และขอบเขตของวิธีการตรวจสอบ 
 3) การปฏิบัติงานสอบบัญชีอย่างมืออาชีพ ด้านการ
จัดท าแนวการสอบบัญชี  มีผลกระทบเชิงบวกกับคุณภาพการ
สอบบัญชี เนื่องจากผู้สอบบัญชีมีการจัดท าแนวการตรวจสอบ
โดยระบุขอบเขตการปฏิบัติงาน การให้ความส าคัญกับการ
ก าหนดผู้รับผิดชอบ และก าหนดวิธีการตรวจสอบที่ครบถ้วน 
รัดกุม สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิริพร ราชบัวน้อย (2555 : 
52) พบว่ามาตรฐานกระบวนการสอบบัญชี ด้านการวางแผน
งานสอบบัญชี มีผลกระทบเชิงบวกกับคุณภาพรายงานการสอบ
บัญชีโดยรวม ผู้สอบบัญชีสามารถวางแผนการตรวจสอบและใช้
วิธีการตรวจสอบต่างๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานที่เพียงพอ 
8 ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา    
 ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ควรให้ความส าคัญในการปฏิบัติงาน
สอบบัญชีอย่างมีมาตรฐานด้วยการปฏิบัติงานสอบบัญชีที่
มุ่งเน้นในการค้นหาข้อเท็จจริงที่ได้จากการตรวจสอบเป็นไป
ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปและตามระเบียบ
นายทะเบียนสหกรณ์ก าหนดและควรให้ความส าคัญในการ
ประเมินความเสี่ยงในการตรวจสอบโดยมุ่งเน้นการประเมิน
ความเสี่ยงที่เกิดจากระบบการควบคุมภายใน เพื่อประเมิน
ข้อผิดพลาดให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้รวมทั้งจัดท าแนวการ
สอบบัญชี โดยก าหนดผู้รับผิดชอบ ระบุขอบเขตการปฏิบัติงาน
ใหส้อดคล้องกับช่วงระยะเวลาที่ก าหนด  
9. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 
 ณ ปัจจุบันกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้พัฒนาให้ผู้สอบ
บัญชีสหกรณ์ได้มีการน าระบบกระดาษท าการอิเล็คทรอนิกส์  
(EWP) มาใช้ ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะว่าควรท าการศึกษาการ
ปฏิบัติงานสอบบัญชีที่จัดท าด้วยกระดาษท าการอิเล็คทรอนิกส์ 
(EWP)  ซึ่งเป็นการน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ให้มีความ
รวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์ 
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 10. กิตติกรรมประกาศ 
 ขอกราบขอบพระคุณผู้ตอบแบบสอบถาม ส านักงาน
ตรวจบัญชีสหกรณ์ คณาจารย์และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน 
ตลอดจนเจ้าของผลงานวิจัย ต ารา และเอกสารทางวิชาการที่
ท าให้งานวิทยานิพนธ์นี้ส าเร็จผลด้วยดี 
 คุณค่าและประโยชน์จากวิทยานิพนธ์เล่มนี้ ผู้ศึกษาขอ
มอบบูชาพระคุณบิดา มารดา ตลอดจนบูรพาจารย์ และผู้มี
พระคุณที่ให้การอบรมสั่งสอน ประสิทธ์ิประสาทวิชา ซึ่งผู้ศึกษา
จะได้น าไปพัฒนาในการปฏิบัติหน้าที่การงานให้ดียิ่งขึ้น เพื่อ
ประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่นต่อไป 
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ศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตปลาแปรรูป กรณีศึกษา กลุ่มแม่บ้านบ้านหินขาว  
ต าบลสาวะถี อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

Study Of Costs And Returns On Processed Fish Production: Case Study Of Ban Hin 
Khao Housewife Group, Tambon Sawawathee, Amphoe Mueang, Khon Kaen Province. 
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บทคัดย่อ  
การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตปลาแปรรูปกลุ่มแม่บ้านบ้านหินขาว ประชากรที่

ศึกษา คือ สมาชิกกลุ่มปลาแปรรูปบ้านหินข้าว จ านวน 47 คน โดยใช้แบบสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ระยะเวลาการเก็บรวบรวมข้อมูล ระหว่างเดือนกันยายน – เดือนตุลาคม 2560 สถิติพื้นฐานที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 
ค่าเฉลี่ย และร้อยละ  ผลการศึกษาพบว่า ปลาร้าทรงเครื่อง (แจ่วบอง) มีต้นทุนการผลิต รวมวัตถุดิบปลาร้าทรงเครื่อง  29,459 
บาท รวมค่าแรงงาน 36,000 บาท รวมค่าใช้จ่ายในการผลิต 12,300 บาท โดยแบ่งออกเป็น รวมค่าใช้จ่ายในการผลิตผันแปร 
6,300 รวมค่าใช้จ่ายในการผลิตคงท่ี 6,000  บาท รวมต้นทุนการผลิตทั้งสิ้น (วัตถุดิบรวม + ค่าแรงงานรวม + ค่าใช้จ่ายในการผลิต
รวม) 77,759 บาท และมีรวมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 3,200 บาท ก าไรสุทธิต่อปีเท่ากับ 38,241บาท และมีอัตรา
ผลตอบแทนสุทธิต่อยอดขายเท่ากับ 32.96%   

ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาครั้งต่อไป 
1. ควรมีการศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตของกลุ่มปลาแปรรูปกลุ่มอื่นๆ เพื่อเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนที่

เกิดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางพัฒนาต่อไป 
    2. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาแปรรูปสู่ภายนอกชุมชนหรือสู่ระดับประเทศให้มากขึ้น เพื่อเป็น
การเสริมรายได้ให้กับชุมชนและประเทศชาติ 
 
ค ำหลัก : ต้นทุนการผลิต, ผลตอบแทนการผลติ, ปลาแปรรูป   
 
Abstract 
 The objective of this research was to Study on Cost And Returns of Processed Fish Production: 
Case Study of Ban Hin Khao Housewives Group, Tambon Sawawathee, Amphoe Mueang, Khon Kaen Province. 
Population such 47 members of processed fish Ban Nampon. By using interview as a tool for collected data. 
Data collection period was September - October 2017. Statistics used for data analysis were mean and 
percentage. Pickled fish mixed with chilli (Para Bong). The cost of average annual classified as follows : 29,459 
baht, total cost of labor 36,000 baht. Total cost of production is 12,300 baht, Including variable production 
costs 6,300 baht fixed production cost THB 6,000 Total production cost (total raw material + total labor + 
total production cost) 77,759 baht Total administration and Sales 3,200 baht Net profit 38,241baht/year. Net 
profit margin is 32.96%   
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 Suggestions for the next study. 
     1. Costs and returns of production of other processed fish species should be studied. To compare the 
cost and return to be the next development. 
     2. There should be a study on the development of processed fish products outside the community or 
nationally. To supplement the income to the community and the nation. 
 
Keywords: Production Cost , Returns On Production , Fish Processing 

 
1. บทน า 

ค าขวัญที่ว่า “พระธาตุขามแก่น เสียงแคนดอกคูน 
ศูนย์รวมผ้าไหม ร่วมใจผูกเสี่ยว เที่ยวขอนแก่นนครใหญ่ 
ไดโนเสาร์สิรินธรเน่ สุดเท่เหรียญทองแรกมวยโอลิมปิก” เป็น
ค าขวัญประจ าจังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นจังหวัดหนึ่งในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือซึ่ งส่ วนใหญ่มีอาชีพหลักทางด้าน
เกษตรกรรม ซึ่งเป็นลักษณะผลิตเพื่อการยังชีพ ไม่ว่าจะเป็น
การท าไร่ ท านา ท าสวน เพาะปลูก หรือเลี้ยงสัตว์เป็นต้น แล้ว
ยังมีอาชีพเสริมในการว่างเว้นจากการท าเกษตรกรรม ไม่ว่าจะ
เป็นการท าผลิตภัณฑ์ผ้าไหมมัดหมี่  ขนมทองม้วนสมุนไพร ผ้า
ลายขิด หรืออ่ืนๆอีกมากมาย ขึ้นอยู่กับการส่งเสริมขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหรือการร่วมตัวของกลุ่มชุมชนของแต่ละหมู
บ้าน ต าบลสาวะถีเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดขอนแก่น ประกอบ
ไปด้วย 20 หมู่บ้าน เกิดขึ้นเมื่อประมาณ 200 ปีเศษ โดยมี
ราษฎรอพยพมาจากบ้านทุ่ม มาตั้งบ้านเรือนอยู่บริเวณ "โนน
เมือง" ซึ่งเป็นที่สูงติดกับหนองน้ า ต่อมาได้มีการตั้งวัดขึ้น 
หลังจากนั้นชาวบ้านได้มีการขุดสระน้ ารอบๆวัดเป็นจ านวนมาก
โดยได้ขุดสระที่ติดต่อกัน จึงเรียกติดปากว่า สระวัดถี่เป็นพื้นที่
ลุ่มแม่น้ า มีล าห้วยใหญ่เป็นล าห้วยสายน้ าหลักในการเพาะปลูก
หลังจากพ้นฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิตกลุ่มแม่บ้านจะว่างงานและ
ขาดรายได้เสริมมาใช้จ่ายในครัวเรือน ซึ่งท าให้ นางสุบรร ศรี
นาง ประธานกลุ่ม ได้มีแนวความคิดที่อยากมีส่วนร่วมในการ
แก้ปัญหา จึงได้รวมกลุ่มกันท าการแปรรูปปลาน้ าจืดขึ้น โดย
อาศัยวัตถุดิบในท้องถิ่นและท้องถิ่นใกล้เคียง โดยใช้แรงงานจาก
คนในหมู่บ้าน ผลิตแปรรูปปลาร้าแจ่วบองขึ้น ซึ่งถือเป็นอาหาร
ที่เกิดมาคู่กับคนอีสานมาช้านานซึ่งสอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ปลา
แปรรูปปลาร้าแจ่วบองเป็นสินค้าท่ีได้รับความนิยมจากผู้บริโภค
ทั้ งภายในและภายนอกประเทศจนสร้ างรายได้ ให้กับ 
ผู้ประกอบการอย่างมากมาย  (กระทรวงการคลัง,2556)  

 

 
ปลาและผลิตภณัฑ์ปลาแปรรูป เป็นอาหารที่นิยมและเป็น

ที่รู้จักกันโดยทั่วไปของคนไทย ลักษณะและรสชาติ อาจ
แตกต่างกันไปบ้างตามรสนิยม และชนิดของปลาในแต่ละ
ท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์ปลาแปรรูปส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์คล้ายกัน
คือ ต้องการเก็บรักษาอาหารให้อยู่ ได้นานและท าให้เกิด
มูลค่าเพิ่ม สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์จากปลาน้ าจืดมีอยู่  2 
ประเภทใหญ่ๆ คือ ผลิตภัณฑ์ปลาที่ไม่ผ่านการหมัก เช่น   ปลา
รมควัน ปลากรอบ ปลาย่าง เป็นต้น และผลิตภัณฑ์ปลาที่ผ่าน
การหมัก เช่น ปลาร้า ปลาแจ่ว น้ าปลา เป็นต้น (ภาควิชา
ผลิตภัณฑ์ประมง คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 
2553) ซึ่งปลาน้ าจืดที่มีส่วนใหญ่คิดเป็นร้อยละ 80 นิยมน ามา
บริโภคสด ที่เหลือร้อยละ 20 จะน ามาท าการแปรรูปจ าหน่าย
ในท้องตลาดสอดคล้องกับวิถีการเกษตรของไทยได้เปลี่ยนจาก
การบริโภคในครัวเรือนเพียงอย่างเดียวสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ 
(อุกฤษฎ์ พงษ์วานิชอนันต์,2552) แต่การที่จะใช้ปลาชนิดใด
เป็นผลิตภัณฑ์ใดนั้นขึ้นอยู่กับคุณลักษณะของปลาชนิดนั้นๆ 
ความนิยมของตลาด และราคาของปลาแต่ละชนิดที่มีความ
แตกต่างกันออกไป (กองพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์น้ า, 2554) ใน
การผลิตปลาแปรรปู นอกจากจะผลิตไว้เพื่อรับประทานเองแล้ว 
ผู้ผลิตยังสามารถจ าหน่ายเป็นรายได้หลักหรือรายได้เสริมของ
ครอบครัว และหากมีหน่วยงานหรือองค์กรที่ช่วยสนับสนุน
ส่งเสริมแล้ว ก็จะเป็นประโยชน์ต่อคนในชุมชนที่มีความสนใจใน
การประกอบอาชีพมากยิ่งขึ้น 

กลุ่มปลาแปรรูปแม่บ้านบ้านหินขาว  ต าบลสาวะถี 
อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ร่วมก่อตั้งขึ้น ปัจจุบันมีสมาชิก 
47 คน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตปลาแปรรูปจากภูมิปัญญา
ชาวบ้านไว้จ าหน่ายทั้งในชุมชนและนอกชุมชน ผลิตภัณฑ์ 
ได้แก่ ปลาร้าทรงเครื่อง (แจ่วบอง) เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถ
ผลิตได้เกือบตลอดทั้งปี เพราะพื้นที่ลุ่มแม่น้ า มีล าห้วยใหญ่เป็น
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ล าห้วยสายน้ าหลักใกล้ชุมชนการด าเนินงานที่ผ่านมาพบว่า
รายได้หรือผลตอบแทนจากการจ าหน่ายยังไม่สงูนัก ปัญหาหลัก
คือสมาชิกกลุ่มขาดความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการด้าน
ต้นทุนการผลิตและผลตอบแทนจากการผลิตปลาแปรรูป ดังนั้น 
ผู้วิจัยมีความสนใจศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตปลา
แปรรูป กรณีศึกษา กลุ่มแม่บ้านบ้านหินขาว ต าบลสาวะถี 
อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ใช้ในเป็นข้อมูลในการวางแผน 
ควบคุมและตัดสินใจในการบริหารงานของกลุ่มปลาแปรรูปให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล การบริหารงานให้สามารถ
เจริญเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป 
 
2. วัตถุปะสงค์งานวจิัย 

2.1 เพื่อศึกษาต้นทุนการผลิตปลาแปรรปูกลุ่มแม่บ้าน
บ้านหินขาว ต าบลสาวะถี อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  

2.2 เพื่อศึกษาผลตอบแทนการผลิตปลาแปรรูปกลุ่ม
แม่บ้านบ้านหินขาว ต าบลสาวะถี อ า เภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น  
3.ขอบเขตการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ สมาชิกปลาแปร
รูปกลุ่มแม่บ้านบ้านหินขาว ต าบลสาวะถี อ าเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น  จ านวน 47 คน เป็นกลุ่มเฉพาะเจาะจง ช่วง
ระยะเวลาเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือนกันยายน – เดือน
ตุลาคม 2560 
 
4.วิธีการด าเนินการวิจัย 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามแบ่งข้อมูลออกเป็น 
3 ตอน ได้แก่  

ตอนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของสมาชิกกลุ่มปลาแปรรูป   
  ตอนท่ี 2 ข้อมูลต้นทุนการผลิต ผลตอบแทนการผลิต  

ตอนท่ี3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
ขั้นตอนและการด าเนินดังต่อไปนี้ 

ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามล าดับขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
 1.ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 2.น าผลการศึกษาจากข้อ 1 มาก าหนดโครงร่าง
แบบสอบถามตามประเด็นส าคัญโดยพิจารณาเนื้อหาให้
สอดคล้องกับกรอบแนวคิด วัตถุประสงค์ความมุ่งหมาย  

 3. น าแบบสอบถามที่สร้างตามกรอบแนวคิด เสนอ
ที่ปรึกษาเพื่อพจิารณาความเหมาะสม การใช้ส านวนและความ
ถูกต้องของภาษา ที่ครอบคลุมเนื้อหาของการวิจัย แล้วน ามา
ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา   
 4.ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามตามที่ปรึกษาได้
แนะน าแล้วน าเสนอต่อผู้เช่ียวชาญ เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
และครอบคลุมเนื้อหาของการวิจัย  ผู้เชี่ยวชาญ  
 5.ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญ  
แล้วน าเสนอที่ปรึกษาน าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปใช้กลุ่ม
ตัวอย่าง 

 6.สรุปผลการวิจัย จากข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาและ
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล รวมทั้งอภิปราย ผลการวิจัย 
การเก็บรวมรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยได้ก าหนดขั้นตอนในการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้ 

ผู้ วิ จั ยท าการ เก็บรวบรวมข้อมูล โดย  ใ ช้แบบ
สัมภาษณ์ที่สร้างขึ้นจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยให้
ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ตรวจสอบความถูกต้องเที่ยงตรงของเนื้อหา
และความถูกต้องของภาษาเพื่อใช้เก็บข้อมูลช่วงระยะเวลาเก็บ
รวบรวมข้อมูลระหว่างเดือนกันยายน – เดือนตุลาคม 2560  
 1) ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) เป็นข้อมูลที่ได้
จากการส ารวจภาคสนาม โดยการใช้แบบสัมภาษณ์ท าการ
สัมภาษณ์สมาชิกกลุ่มปลาแปรรูปแม่บ้านบ้านหินขาวในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้ค าถามเป็นค าถามแบบปิด (Close-
ended questions) เพื่อสอบถามข้อมูลทั่วไปของสมาชิกกลุ่ม
ปลาแปรรูป ซึ่งมีการวางกรอบค าตอบไว้แล้ว ผู้ตอบเพียงตอบ
หรือผู้สัมภาษณ์คอยเลือกค าตอบที่ตอบมาว่าตรงกับข้อไหน 
และค าถามแบบเปิด (Open-ended questions) จะท าให้
ผู้ ต อบสามารถตอบค าถาม ได้ อย่ า งอิ ส ระ  โดยอาศั ย 
ประสบการณ์ ความรู้สึก หรือความรู้ของตนที่มีอยู่ เพื่อให้ได้
ค าตอบที่คลอบคลุมตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา ตั้งแต่
ข้อมูลต้นทุนการผลิต ผลตอบแทนการผลิต และปัญหาหรือ
ข้อเสนอแนะ 
 2) ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) เป็นข้อมูลที่ได้
จากการรวบรวมเอกสาร บทความ อินเตอร์เน็ต งานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งหน่วยงานท้ังภาครัฐบาลและเอกชนเก็บรวบรวมไว้ 
เช่น รายงานข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของจังหวัดขอนแก่น สัมมนา 
วิทยานิพนธ์ เป็นต้น (ส านักงานจังหวัดขอนแก่น,2555) 
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สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
      สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 
 1. ร้อยละ (Percentage) 
 2. ค่าเฉลี่ย (Mean)  
5. ผลการศึกษาพบว่า  
ตารางที่ 1 รายละเอียดต้นทุนการผลิตปลาแปรรูปต่อปี  

รายการ จ านวนเงิน (บาท) 
   1.ต้นทุนการผลิต 
1.1 วัตถุดิบปลาร้าทรงเครื่อง  
     1.1 ปลาร้า  
     1.2 ตะไคร้ 
     1.3 หอมแดง 
     1.4 กระเทียม 
     1.5 พริกข้ีหน ู
     1.6 พริกปน่ 
     1.7 ใบมะกรูด 
     1.8 ข่า 
     1.9 ผงชูรส 
     1.10 น้ ามะขามเปียก 
     1.11 น้ ามันพืช 

     
       24,500.00 

80.00 
  900.00 
1,020.00 
  750.00 
  820.00 
  200.00 
  410.00 
  304.00 
  160.00 
  135.00 
  180.00 

รวมวัตถุดิบปลารา้ทรงเครื่อง 29,459.00 

2. คา่แรงงาน 
   2.1 ค่าแรงงาน 
   2.2 ค่าว่าจ้างหาปลา 

 
       34,500.00 
          1,500.00 

รวมค่าแรงงาน         36,000.00 
รายการ   จ านวนเงิน(บาท) 

3. ค่าใช้จ่ายในการผลิต 
   3.1 ค่าใช้จ่ายในการผลิตผันแปร 
      3.1.1 บรรจุภัณฑ์ปลาร้า
ทรงเครื่อง (แจ่วบอง) 
            - กระปุกขนาด 50 กรัม 
(200 กระปุก) 
            - กระปุกขนาด 300 กรัม  
(100 กระปุก) 
     3.1.2 ค่าไฟฟ้า 
     3.1.3 ค่าน้ าประปา 

 
 
 
     

100.00 
     

100.00 
 

3,740.00 
2,360.00 

รวมค่าใช้จ่ายในการผลติผันแปร 6,300.00 

 
รายการ จ านวนเงิน 

(บาท) 
   3.2 ค่าใช้จ่ายในการผลิตคงท่ี 
     3.2.1 ค่าเช่าสถานที่ชุมชนในการ
ผลิต 12 เดือน 

 
 6,000.00 

รวมค่าใช้จ่ายในการผลติคงท่ี 6,000.00 
รวมค่าใช้จ่ายในการผลติ  

(ค่าใช้จ่ายในการผลติผันแปร + 
ค่าใช้จ่ายในการผลิตคงท่ี) 

  
        
12,300.00 

รวมต้นทุนการผลิตทั้งสิ้น 
(วัตถุดิบรวม + ค่าแรงงานรวม + 

ค่าใช้จ่ายในการผลิตรวม) 

      
       
77,759.00 

4. ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
    4.1 ค่าป้ายโฆษณา 
    4.2 ค่าขนส่ง (ส่งตามร้านคา้ใน
ชุมชนที่รับซื้อแจ่วบอง) 

 
       1,700.00 
       1,500.00 

รวมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 3,200.00 

 
จากตารางที ่1 รายละเอียดข้อมูลต้นทุนการผลิตปลา

แปรรูปบ้านหินขาว ค านวณจากการผลิตโดยเฉลี่ยใน 1 ปี (ปี 
2560) โดยผลิตภัณฑ์ปลาแปรรูปปลาร้าทรงเครื่อง (แจ่วบอง) 
ซึ่งปลาร้าที่มีอายุการหมักครบก าหนดแล้วสามารถน าไป
จ าหน่ายได้ ผู้วิจัยจึงใช้แบบสัมภาษณ์เก็บรวบรวมข้อมูล และ
น ามาวิเคราะห์ต้นทุนของผลิตภัณฑ์เข้าด้วยกัน 
 ต้นทุนการผลิตปลาแปรรูป ประกอบด้วย รวม
วัตถุดิบปลาร้าทรงเครื่อง 29,459 บาท รวมค่าแรงงาน 36,000
บาท รวมค่าใช้จ่ายในการผลิต 12,300 บาท โดยแบ่งออกเป็น 
รวมค่าใช้จ่ายในการผลิตผันแปร 6,300 รวมค่าใช้จ่ายในการ
ผลิตคงท่ี 6,000 บาท รวมต้นทุนการผลิตทั้งสิ้น (วัตถุดิบรวม + 
ค่าแรงงานรวม + ค่าใช้จ่ายในการผลิตรวม) 77,759 บาท และ
มีรวมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 3,200 บาท 
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ตารางที่ 2 จ านวนที่ผลิตได้ ราคาจ าหน่าย รายได้และ
ผลตอบแทนจากการผลติ 

รายการ กิโลกรมั 
1. จ านวนปลาแปรรูปที่ผลิตได ้
    1.1ปลาร้าทรงเครื่อง (แจ่วบอง)  

 
    450.00 

รวม      450.00 

รายการ 
จ านวนเงิน 

(บาท) 
2. ต้นทุนการผลติต่อกิโลกรมั    
    2.1 ปลาร้าทรงเครื่อง (แจ่วบอง) (บาท/
กิโลกรมั) 

           
172.80 

3. ราคาจ าหน่ายและรายได้ที่เกดิขึ้น 
   3.1 ปลาร้า ปลาร้าทรงเครื่อง (แจ่วบอง) 
        3.1.1 กระปุกขนาด 50 กรัม ราคา
กระปุกละ 20 บาทจ าหน่ายได้ 3,800 กระปุก 
        3.1.2 กระปุกขนาด 300 กรัม ราคา
กระปุกละ 100 บาท จ าหน่ายได ้400 กระปุก 

 
 

 76,000.00 
 
 40,000.00 

รวมรายได ้ 116,000.00 

4. ก าไรสุทธิต่อป ี  38,241.00 
5. อัตราผลตอบแทนสุทธติ่อยอดขาย 32.96 

 
 ตารางที่ 2 จ านวนปลาแปรรูปที่ผลิตได้ ราคาจ าหน่าย 
รายได้และผลตอบแทน ผลิตปลาร้าทรงเครื่อง จ านวน 450 
กิโลกรัม โดยปลาร้า ปลาร้าทรงเครื่อง จะน ามาบรรจุภัณฑ์ใน
กระปุกท่ีมี 2 ขนาด คือ กระปุกขนาด 50 กรัม จ าหน่ายกระปุก
ละ 20 บาท และกระปุกขนาด 300 กรัม จ าหน่ายกระปุกละ 
100 บาท  โดยในปี 2560 มีรายได้จากการจ าหน่ายคือ ปลาร้า
ทรงเครื่อง รวมเป็นเงิน 116,000 บาท ก าไรสุทธิต่อปี 38,241 
บาท และอัตราผลตอบแทนสุทธิต่อยอดขาย 32.96%  โดย
ปลาแปรรูปที่ผลิตได้ จ าหน่ายไม่หมดในปี 2560 จึงน าไป
จ าหน่ายต่อในป ี
ผลตอบแทนการผลิตปลาแปรรูป 
         อัตราผลตอบแทนสุทธิต่อยอดขาย (Profit margin) 
         อัตราส่วนนี้  แสดงถึงก าไรสุทธิต่อยอดขาย โดย
อัตราส่วนนี้จะท าก าไรสุทธิในรูปร้อยละของยอดขายสุทธิ 
เพื่อให้ทราบถึงความสามารถในการท าก าไร ซึ่งจะรวมถึง

ความสามารถในการบริหารต้นทุนว่ามีประสิทธิภาพมากน้อย
เพียงใด (สุภาพร เชิงเอี่ยม และคณะ, 2547) 

สูตร อัตราผลตอบแทนต่อยอดขาย=  x 100 

 

                          
                 
                                  = 32.96% 
  จากผลตอบแทนต่อยอดขาย 32.96% หมายความว่า 
ความสามารถในการท าก าไรจากการผลิตปลาแปรรูป 100 
บาท ก่อให้เกิดก าไร 32.96 บาท 
6.สรุปและอภิปรายผล 
จากการศึกษา ผู้วิจัยสามารถสรุปและอภิปรายผลการศึกษา ได้
ดังนี ้
1. ข้อมูลทั่วไปของสมาชิกกลุ่มปลาแปรรูป 

   สมาชิกกลุ่มปลาแปรรูป ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
ร้อยละ 89.84 ส่วนใหญ่อายุ 41 – 50 ปี รองลงมา 31 – 40 ปี 
ระดับการศึกษา ส่วนใหญ่ระดับมัธยมศึกษา รองลงมา ระดับ 
รายได้ต่อเดือน (ไม่รวมรายได้การผลิตปลาแปรรูป) 5,000 – 
10,000บาท รองลงมา 10,001 – 15,000 บาท ประสบการณ์
ในการผลิตปลาแปรรูป 21 – 30 ป ีรองลงมา 10 – 20 ปี  
2. ต้นทุนการผลิตปลาแปรรูปบ้านหินขาว  
  1.วัตถุดิบ ต้นทุนวัตถุดิบเป็นต้นทุนสูงที่สุด เนื่องจาก
การผลิตปลาแปรรูปบ้านหินขาว วัตถุดิบหลักคือ ปลา ซึ่งส่วน
ใหญ่มาจากการรับซื้อจากผู้จ าหน่ายปลามากกว่าการหาปลา
เอง ปลาที่รับซื้อมีราคาที่แตกต่างกัน จึงท าให้ต้นทุนวัตถุดิบสูง
ตามด้วย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นภาพร หงษ์ภักดีและ
สืบพงศ์ หงส์ภักดี (2558) เรื่อง ความเป็นไปได้ของรูปแบบและ
วิธีการการจ าน าปลาร้าโดยชุมชนมี ส่วนร่วมของกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนปลาร้าแม่น้ าโขง อ าเภอชานุมาน จังหวัดอ านาจเจริญ 
พบว่า แต่ในปัจจุบันขาดแคลนแรงงานช่วยหา ปลาและผลิต
ปลาร้า ทางกลุ่มจึงต้องซื้อปลาเพื่อผลิต ปลาร้า ส่งผลให้ต้นทุน
ของปลาสูงขึ้น นอกจากนั้น วัตถุดิบต่างๆ ก็มีการปรับราคา
สูงขึ้น 
  2. ค่าแรงงาน ต้นทุนค่าแรงงาน เนื่องจากในการผลิต
ปลาแปรรูปมีการใช้แรงงานคนเป็นหลัก โดยจะมีการจ้างคนใน
ชุมชนเป็นครั้งคราวที่มีการผลิตปลาแปรรูปจ านวนมากๆ หรือ
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เมื่อแรงงานผู้ผลิตไม่เพียงพอ ดังนั้นจึงต้องมีการคิดค่าแรงงาน
ในการผลิตด้วย เพ่ือเป็นต้นทุนในการผลิต 
       3. ค่าใช้จ่ายในการผลิต ค่าใช้จ่ายผันแปร ประกอบด้วย 
บรรจุภัณฑ์ปลาร้าทรงเครื่อง (แจ่วบอง)กระปุกขนาด 50 กรัม
และกระปุกขนาด 300 กรัมค่าไฟฟ้าและค่าน้ าประปา จะผัน
แปรตามระยะเวลาในการผลติ ค่าใช้จ่ายคงท่ี คือ ค่าเช่าสถานท่ี
ชุมชนในการผลิตและค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
ประกอบด้วยค่าป้ายโฆษณาและค่าขนส่งตามร้านค้าในชุมชนที่
รับซื้อแจ่วบอง 
 4. ผลตอบแทนการผลิต ก าไรสุทธิต่อปี 38,241 บาทและ
อัตราผลตอบแทนสุทธิต่อยอดขาย 32.96% หมายความว่า 
ความสามารถในการท าก าไรจากการผลิตปลาแปรรูป 100 
บาท ก่อให้เกิดก าไร 32.96 บาท 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาครั้งต่อไป 
       1.ควรมีการศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตของ
กลุ่มปลาแปรรูปกลุ่มอื่นๆ เพื่อเปรียบเทียบต้นทุนและ
ผลตอบแทนท่ีเกิดขึ้น 
      2.ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ปลาแปรรูปสู่ภายนอกชุมชนหรือสู่ระดับประเทศให้มากขึ้น 
เพื่อเป็นการเสริมรายได้ให้กับชุมชนและประเทศชาติ 
 
7. กิตติกรรมประกาศ 
      บทความวิจัยนี้ขอขอบคุณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น 
ที่ให้การสนับสนุน คุณค่าและประโยชน์จากการศึกษาวิจัยใน
ครั้งนี้  ผู้วิจัยขอมอบเป็นเครื่องบูชา พระคุณบิดา มารดา 
บูรพาจารย์ ภรรยาและบุตรธิดา ตลอดจนบุคคลที่เคารพรักทุก
ท่าน 
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บทคัดย่อ 
           การศึกษามีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อการศึกษาข้อมูลพื้นฐานและเปรียบเทียบความพึงพอใจของพนักงานบัญชีที่ปฏิบัติงานใน
องค์กรปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา  2)เพื่อศึกษาแนวทางส่งเสริมแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาความพึงพอใจของพนักงานบัญชี
ที่ปฏิบัติงานในองค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็นพนักงานบัญชีที่ปฏิบัติงานอยู่ใน
องค์กรปกครองท้องถิ่นจ านวน 170 คนเป็นการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง(Proposive Sampling) ใช้แบบสอบถามรวบรวมข้อมูล 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ได้แก่ค่าความถี่ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน   การทดสอบค่าที่(t-test) และค่าF-test 
วิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียวทางเดียว แบบOne way  ANOVA  
          ผลการศึกษา พบว่าสังกัดหน่วยงานองค์กรบริหารส่วนต าบลคิดเป็นร้อยละ 72.00 เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ   90.30  มี
ระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 64.00 ต าแหน่งงานในปัจจุบันเป็นห้วหน้างานด้านบัญชี คิดเป็นร้อยละ 85.10 มี
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 10 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ  63.40 งานรับผิดชอบท าบัญชีการเงินคิดเป็นร้อยละ47.00  ปัจจุบัน
หน่วยงานจัดท าบัญชีเองทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 96.00  มีการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชีที่หน่วยงานใช้ระบบ  Microsoft 
office   คิดเป็นร้อยละ 62.86  ตามล าดับ -  
       การวิเคราะห์ความพึงพอใจของพนักงานบัญชีที่ปฏิบัติงานในองค์กรปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมาจากแบบสอบถาม

โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.84)   และถ้าพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน ได้แก่  ด้านความรู้ทางด้าน

การบัญชี (X  = 4.02) รองลงมาด้านความรู้ทางด้านวิชาชีพ (X = 3.85)  และด้านความรู้ทั่วไป  (X = 3.65)  ตามล าดับ
        การเปรียบเทียบความพึงพอใจของพนักงานบัญชีที่ปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามสังกัดของหน่วยงาน  เพศ 
ระดับการศึกษา  การด ารงต าแหน่งในปัจจุบันของหน่วยงาน  ประสบการณ์ที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน    ลักษณะของการ
ปฏิบัติงานด้านการบัญชีของหน่วยงาน อยู่ในระดับมากทุกด้าน        
         การทดสอบสมมติฐานความพึงพอใจของพนักงานบัญชีที่ปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน การทดสอบค่าที่(t-
test ) แยกตามเพศ  และการด ารงต าแหน่งในหน่วยงาน ต่างกันมีระดับความพึงพอใจทีแตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ ที่ 
0.05 เพราะมีความแตกต่างกันน้อยมากระหว่างเพศหญิงเพศชายและผู้บริหารหน่วยงานและหัวหน้างานด้านการบัญชี  ท าให้ความ
แตกต่างน้ีจึงไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ  และการทดสอบค่าการทดสอบค่า F-test ด้วยการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวน(Analysis  of 
Variance)  ทางเดียว แบบ One  way ANOVA     จ าแนกตาม ระดับการศึกษา  การด ารงต าแหน่งในปัจจุบันของหน่วยงาน 
ประสบการณ์ที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ความรับผิดชอบงานทางด้านบัญชีในปัจจุบัน  ลักษณะของการปฏิบัติงานด้านการบัญชี
ของหน่วยงาน  พบว่าความพึงพอใจของพนักงานบัญชีที่ปฏิบัติงานในความต้องการคุณลักษณะนักบัญชีที่พึงประสงค์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา   มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อม่ัน 0.05  
ค าส าคัญ : ความพึงพอใจ,นักบัญช,ีการปฏิบัติงาน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ABSTRACT 
             The objectives of this study were 1) To study basic information and to compare the satisfaction of 
accounting staff working in the local administrative organizations in Nakhon Ratchasima. 2) To study the ways 
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of promoting, improving, and improving the satisfaction of accounting staff working in local administrative 
organizations in Nakhon Ratchasima province. The sample size of the sample was 170.employees working in 
the local administration. Purposive sampling was used to collect data. Statistics used in the analysis are 
frequency, percentage, mean and standard deviation.. T-test and F-test One-way ANOVA.. 
The results showed that: 

       (72.00%) of the sub-district administrative organization, were female accounted for (90.30%). At 
present, accounting is (64.00%),.( 85.10%) had experience in operation for 10 years or more, accounting for 
(63.40%). Accounting  accounted for (47.00%). Currently, all accounting entities (96.00%)  used accounting 
program at office using Microsoft office system accounted for (62.86%)respectively . 

     .An Analysis of Employee Account Satisfaction in Local Administrative Organization in Nakhon 
Ratchasima Province. The overall questionnaire was at a high level ( = 3.84). In each case, it was found that 
the level of knowledge in accounting was at the high level ( = 4.02), followed by professional knowledge 
( = 3.85) and general knowledge ( = 3.65), respectively. 

       Test of job satisfaction of local accountants in local administrative organizations,. T-test by sex and 
position in the organization have significant differences. At 0.05, confidence intervals, there were very few 
differences between females, males and administrators, and accounting supervisors. This difference is not 
statistically significant. The F-test was used to analyze the variance of one-way ANOVA by level of education. 
Current position of the agency experience in responsible work. Current accountability and the nature of the 
accounting practice of the agency,.  found that the satisfaction of accounting staff working in need of desired 
accountant characteristics of local administrative organizations in Nakhon Ratchasima Province. There were 
statistically significant differences at 0.05 confidence level. 

Keywords: Satisfied, Accountant, Performance, Local Administration 

1.บทน า
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  ในการ

ประกอบธุรกิจต่าง ๆ ในปัจจุบันนับว่ามีความส าคัญมากต่อการ
ด าเนินธุรกิจ(เพ็ญธิดา  พงษ์ธานี,2548 :1 ) ซ่ึงวิชาชีพบัญชีมี
ความส าคัญต่อต่อองค์การของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ และองค์กร
เอกชน โดยมีนักบัญชีซ่ึงท าหน้าที่ ในการรับผิดชอบต่องาน
ทางด้านการบัญชีซ่ึงเป็นภารกิจของส่วนงานต่าง ๆ ในองค์กรที่
จะเกิดผลส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีตามนโยบายที่ก าหนดไว้ของ
องค์กร เพราะในปัจจุบันในการด าเนินธุรกิจได้เปิดให้มีการค้า
แบบเสรีที่ธุรกิจได้ด าเนินการอยู่ในโลกปัจจุบันที่เกิดจากในยุค
โลกาภิวัฒน์แบบไร้พรมแดน โดยไม่มีการตั้งก าแพงภาษีที่แต่ละ
ประเทศน ามาใช้ในการกีดขวางการค้าที่จะต้องใช้ในการด าเนิน
ธุรกิจทางการค้าระหว่างประเทศ เน่ืองจากการแข่งขันในทาง
ธุรกิจของผู้ด าเนินการทางธุรกิจจะต้องเป็นบุคคลมีความรู้  
ความสามารถ ตลอดทั้งการใช้ความคิด สติปัญญาของบุคคลที่
อยู่ในองค์กรตลอดทั้งทรัพยากรต่าง ๆ ในองค์กร จึงจะท าให้
การด าเนินธุรกิจขยายตัวมากขึ้นจึงจะท าให้เกิดการค้าขายกับ
ต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น ท าให้กิจกรรมทางด้านเศรษฐกิจมี
ความสลับซับซ้อนมากขึ้น และทางรัฐบาลก็ได้มีการประกาศ
และบังคับใช้พระราชบัญญัติบัญชี  พ.ศ.2547 จึงท าให้มีการ

ขยายตัวทางวิชาชีพบัญชีเพิ่มมากขึ้น  อาทิ การท าบัญชี  การ
สอบบัญช ี การบัญชีบริหาร การวางแผนระบบบัญช ี การบัญชี
ภาษีอากร และการใช้เทคโนโลยีทางการบัญชีเพิ่มมากขึ้น และ
การน าบัญชีไปใช้ในการบริหารด้านดื่น ๆ ตามที่ไก้ก าหนดไว้ใน
กฎกระทรวง(พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 ) ท าให้
เกิดความต้องการในการใช้บริการด้านการบัญชี  ซ่ึงนักบัญชี
เป็นผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี  และถือว่าเป็นส่วนส าคัญที่จะเป็น
ผู้ให้ข้อมูลด้านการเงินกับผู้ใช้ข้อมูลในการตัดสินใจใช้ข้อมูล ที่
ใช้ในการสนับสนุนธุรกิจ เพื่อให้ส่งเสริมให้ผู้ จัดท าบัญชีใน
องค์กรมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานทางด้านบัญชีดังน้ัน
สถาบันการศึกษาต่าง ๆ ได้มีการเปิดสอนหลักสูตรสาขาวิชา
การบัญชีให้ตรงกับความพึงพอใจและความต้องการขององค์กร  
ผู้ศึกษาวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาความพึงพอใจของ
พนักงานบัญชี ในองค์ กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น  จั งห วัด
นครราชสีมา เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนานักบัญชีให้เกิด
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในองค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของพนักงานบัญชีที่ปฏิบัติ 

งานในองค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา มีดังน้ี 
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        1.เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐาน(ข้อมูลส่วนบุคคล)ของ
พนักงานบัญชีที่ปฏิบัติงานในองค์กรปกครองท้องถิ่นในเขต
จังหวัดนครราชสีมา 

       2.เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของพนักงาน
บัญชีที่ที่ปฏิบัติงานในองค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัด
นครราชสีมา 

       3..เพื่อเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของ
พนักงานบัญชีที่ปฏิบัติงานในองค์กรปกครองท้องถิ่นในเขต
จังหวัดนครราชสีมา   จ าแนกตามสังกัดหน่วยงาน  เพศ  ระดับ
การศึกษา  ต าแหน่งปัจจุบัน  ประสบการณ์   ลักษณะของการ
ปฏิบัติงาน 

3. สมมติฐานของการวิจัย
  กลุ่มตัวอย่างที่สังกัดหน่วยงาน  เพศ  ระดับการศึกษา  

ต าแหน่งในปัจจุบัน ประสบการณ์  ลักษณะของการปฏิบัติงาน 
ต่างกันมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของนักบัญชีในองค์กร
ปกครองท้องถิ่นในจังหวัดนครราชสีมาแตกต่างกัน 
4. กรอบแนวคิดในการศึกษา

       การศึกษาความพึงพอใจของพนักงานบัญชีที่
ปฏิบัติงานในองค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา 
ได้มีการศึกษากรอบแนวคิดในการวัยครั้งน้ีมีดังน้ี 

  ตัวแปรต้น                             ตัวแปรตาม 

     ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

4. วิธีด าเนินการวิจัย
 4.1 แหล่งข้อมูล    
          การ วิจัย เ รื่องความพึงพอใจของพนักงานบัญชีที่

ปฏิบัติงานในองค์กรปกครองท้องถิ่ นจังหวัดนครราชสีมา 
ประกอบด้วยแหล่งขัอมูล   ดังน้ี 

1. แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data)  ได้มาจาก
แบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างจากพนักงานบัญชีที่ปฏิบัติงานใน
องค์กรปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา   โดยวิธีการ
คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ( Purposive Sampling) 

2. แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary  data)   ได้มา
จากการศึกษาค้นคว้าจากเอกสารต ารา  วิทยานิพนธ์   สาร
นิพนธ์   ภาคนิพนธ์   หนังสือรายงานวิจัย  จากหอสมุด
วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์  และจากอินเทอร์เน็ต  

4.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
1. ประชากร ได้แก่พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ทางบัญชีใน

หน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
นครราชสีมา ซ่ึงเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ านวนทั้งหมด  
334   แห่ง   

2. กลุ่มตัวอย่าง เป็นการสุ่มตัวอย่างจากพนักงานที่
ปฏิบัติหน้าที่ทางบัญชีในหน่วยงานขององค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา การก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดย
ค านวณจากสูตรยามาเน่ (Yamane, 1973 : 125)    (ยุทธ  
กัยวรรณ์, 2544 : 58)  ผู้วิจัยใช้ วิธีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง
แบบเจาะจง (Purposive  Sampling)  จ านวน 182 คนได้รับ
แบบสอบถามกลับคืน จ านวน 175  ชุด คิดเป็นร้อยละ 96,15 

4.3 ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 
1 .ตั วแปร อิสร ะห รื อตั วแปร ต้น  ( Independent

Variables) ได้แก่ ข้อมูลส่วนบุคคล  ประกอบด้วย 1.สังกัด
หน่วยงาน  2. เพศ  3.ระดับการศึกษา   4. ต าแหน่งปัจจุบัน 5.
ประสบการณ์ และ6. ลักษณะการปฏิบัติงาน  

             2 .ตัวแปรตาม(Dependence Variables) การศึกษา
ความพึงพอใจของพนักงานบัญชีที่ปฏิบัติงานในองค์กรปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมาประกอบด้วย  3 ด้านได้แก่  1. 
ด้านความรู้ทั่วไป 2. ด้านความรู้ทางวิชาชีพ และ 3. ด้าน
ความรู้ทางบัญชี 

4.4 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
           การสร้างแบบสอบถามได้สร้างตามวัตถุประสงค์

ประกอบกับกรอบแนวคิดที่ก าหนดขึ้นศึกษาเครื่องมือที่ใช้ใน
การรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า (Rating Scale) 5  ระดับตามแบบของลิเคิร์ท (Likert 
1scale)  บุญชม  ศรีสะอาด. ( 2532 : 69 -71 ) โดยการแบ่ง
แบบสอบถามออกเป็น  3 ตอน  ดังน้ี 

              ตอนที่  1  ข้อมูลทั่ วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ประกอบด้วย   สังกัดหน่วยงาน  เพศ  ระดับการศึกษา  
ต าแหน่งปัจจุบัน  ประสบการณ์ ความรับผิดชอบด้านบัญชี   
ลักษณะปฏิบัติงานด้านบัญชี และการใช้โปรแกรมส าเร็จรูป
บัญชีในปัจจุบัน ค าถามมีลักษณะส ารวจรายการทั่วไป(Check 
List)   

              ตอนที่  2  เป็นแบบสอบถามความพึงพอใจของ
พนักงานบัญชีที่ปฏิบัติงานในองค์กรปกครองท้องถิ่นจังหวัด

ข้อมูลส่วนบุคคล 
ประกอบด้วย 
   1.สังกัดหน่วยงาน 

2. เพศ
3. ระดับการศึกษา
4. ต าแหน่งปัจจบุัน

   5.ประสบการณ์ 
6. ลักษณะการปฏิบัตงิาน

ความพึงพอใจของ
พนักงานบัญชีที่ปฏิบัตงิาน
ในองค์กรปกครองท้องถ่ิน
จังหวัดนครราชสีมา
ประกอบด้วย  3 ด้าน
ได้แก่ 

1. ด้านความรู้ทั่วไป
2. ด้านความรู้พื้นฐาน

ทางวิชาชีพบัญชี         
3. ด้านความรู้ทาง

บัญชี
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นครราชสีมา  แบ่งออกเป็น 3  ด้าน ได้แก่   ด้านความรู้ทั่วไป    
ด้านความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพบัญชี    ด้านความรู้ทางบัญชี 

             ตอนที่  3  แบบสอบถามลักษณะแบบปลายเปิด 
(Open -ended)  เพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้เสนอ
ข้อคิดเห็นและเสนอแนะ 

 4.5 ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือและหาคุณภาพเครื่องมือ 
         การสร้างเครื่องมือส าหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งน้ีผู้

ศึกษาได้ด าเนินการตามล าดับดังน้ี 
1. ศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เก่ียวกับความพึงพอใจของ

พนักงานบัญชีที่ปฏิบัติงานในองค์กรต่าง ๆ 
2. ศึกษาหลักการและทฤษฎีจากเอกสาร  ต ารา และ

บทความวิจัยความพึงพอใจของพนักงานบัญชีที่ปฏิบัติงานใน
องค์กรปกครองท้องถิ่น 

3. น าข้อมูลจากการศึกษามาสร้างเครื่องมือในการศึกษา
แล้วน าเสนอนักวิจัยเพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไข ตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงในเชิงเน้ือหา(Content  Validity) ความถูกต้อง        
ในการใช้ภาษา  (Wording)  และด้านอ่ืน ๆ  และตรวจสอบ 
คุณภาพของแบบสอบถามในประเด็นต่อไปน้ี 

              3.1 มีทุกข้อตามที่ต้องการ 
  3.2 ค าสั่งหรือค าถามต้องชัดเจนตรงประเด็นไม่ท าให้

เข้าใจไขว้เขวหรือเข้าใจได้หลายอย่างหรือชี้น าให้ล าเอียง 
 3.3 ถามในเรื่องที่ผู้ตอบค าถามรู้ดีในเรื่องน้ัน 

          3.4 น าแบบสอบถามที่ผ่านการทดลองใช้   (Try-out) 
กับความพึงพอใจของพนักงานบัญชีที่ปฏิบัติงานในองค์กร
ปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา จ านวน  30  คน ที่ไม่ได้
ถูกเลือกเป็นกลุ่มตัวอย่าง เพื่อหาความเที่ยงตรง   (Reliability) 
โดยใช้สูตร  สัมประสิทธิอัลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s 
Alpha Coefficient)   โดยได้ค่าสัมประสิทธิอัลฟ่า เท่ากับ  
0.84 น ามาแก้ไขปรับปรุง แล้วจัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับ
สมบูรณ์เพื่อน าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล       

5.การวิเคราะห์ข้อมูล
          การประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

ส าเร็จรูปเพื่อการวิจัยโดยการแจกแจงความถี่ของทุกตัวแปร 
แล้วน ามาค านวณค่าร้อยละ  (Percentage)ค่าเฉลี่ย /มัชฌิม
เลขคณิต    (Arithmetic Mean =   ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard  deviation =  S.D.)  และการทดสอบสมมติฐาน
ค่าที่(t-test) และค่าF-test วิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทาง
เดียว(Analysis of Variance) ทางเดียว แบบOne way 
ANOVA  

            การวัดระดับความคิดเห็นเก่ียวกับความพึงพอใจของ
พนักงานบัญชีที่ปฏิบัติงานในองค์กรปกครองท้องถิ่นจังหวัด
นครราชสีมา ดังน้ี 

 ระดับ   5     ความพึงพอใจระดับมากที่สุด  
 ระดับ   4     ความพึงพอใจระดับมาก 

  ระดับ   3     ความพึงพอใจระดับปานกลาง
 ระดับ   2     ความพึงพอใจระดับน้อย 
 ระดับ   1     ความพึงพอใจระดับน้อยที่สุด 

เกณฑ์การจัดระดับค่าเฉลี่ย  ผู้ วิจัยได้ก าหนดไว้ดัง น้ี (Best, 
1982 : 179-187) 
            ค่าเฉลี่ย    ระดับความคิดเห็น 

4.51  -  5.00  ความพึงพอใจระดับมากที่สุด 
 3.51  -  4.50  ความพึงพอใจระดับมาก 
 2.51  -  3.50  ความพึงพอใจระดับปานกลาง 
 1.51  -  2.50  ความพึงพอใจระดับน้อย 
 1.00  -  1.50  ความพึงพอใจระดับน้อยที่สุด 

 ตารางที่1 การหาค่าเฉี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความพึง  
 พอใจของพนักงานบัญชีที่ปฏิบัติงานในองค์กรปกครอง   
 ท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา 

        จากตารางการศึกษาระดับความพึงพอใจของพนักงาน
บัญชีที่ปฏิบัติงานในองค์กรปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา  

พบว่า โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (X  = 3.84)
และถ้าพิจารณาเป็นรายด้านพบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับ

มากทุกด้าน ได้แก่  ด้านความรู้ทางด้านบัญชี (X  = 4.02)

รองลงมาด้านความรู้ทางวิชาชีพบัญช ี(X = 3.85)  และด้าน

ความรู้ทั่วไป  (X  = 3.65)  ตามล าดับ

6.ผลการวิจัย
1. การวิจัยเรื่องความพึงพอใจของพนักงานบัญชีที่

ปฏิบัติงานในองค์กรปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา พบว่า 
กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามเก่ียวกับ.สังกัดหน่วยงาน
องค์การบริหารส่วนต าบลคิดเป็นร้อยละ 72.00  เป็นเพศหญิง 
คิดเป็นร้อยละ 90.30  ระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี คิด
เป็นร้อยละ 64.00  ต าแหน่งเป็นห้วหน้างานด้านบัญชี คิดเป็น
ร้อยละ 85.10  มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน10 ปี  ขึ้นไป
คิดเป็นร้อยละ  63.40 งานรับผิดชอบการท าบัญชี งานบัญชี
การเงิน คิดเป็นร้อยละ  47.00   ลักษณะการท าบัญชีจัดท าเอง
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ทั้งหมด    คิดเป็นร้อยละ 96.00   มีการใช้โปรแกรมส าเร็จรูป
ทางการบัญชีที่หน่วยงานใช้ในปัจจุบัน   ประกอบด้วย ระบบ 
Microsoft  office   คิดเป็นร้อยละ 62.86   ตามล าดับ 

2. การวิเคราะห ์ระดับความพึงพอใจของพนักงานบัญชีที่
ปฏิบัติงานในองค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา   

โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( X  = 3.84)    และ
ถ้าพิจารณาเป็นรายด้านพบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

ทุกด้าน ได้แ ก่  ด้านความรู้ทางด้านบัญชี  ( X  = 4.02)

รองลงมาด้านความรู้ทางวิชาชีพบัญชี ( X = 3.85)   และด้าน

ความรู้ทั่วไป  (X  = 3.65)  ตามล าดับ
3. การเปรียบเทียบ ความพึงพอใจของพนักงานบัญชีที่

ปฏิบัติงานในองค์กรปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา แยก
ตาม  สังกัดหน่วยงาน  เพศ  ระดับการศึกษา  การด ารง
ต าแหน่ง  ประสบการณ์     ลักษณะการปฏิบัติงาน   อยู่ใน
ระดับมากทุกด้าน 

4. การทดสอบสมมุติฐาน  การวิเคราะห์ความพึงพอใจ
ของพนักงานบัญชีที่ปฏิบัติงานในองค์กรปกครองท้องถิ่นจังหวัด
นครราชสีมา  ด้วยการทดสอบค่าที  (t-test) แบบ 
Independent แยกตามเพศกัน  และต าแหน่งปัจจุบัน ที่
ต่างกันมีระดับความพึงพอใจที่แตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญที่ p. 
> 0.05 และการทดสอบค่า F-test ด้วยการวิเคราะห์ค่าความ
แปรปรวน(Analysis  of  Variance)  ทางเดียว แบบ One  
way ANOVA จ าแนกตาม สังกัดหน่วยงาน   ระดับการศึกษา   
ต าแหน่งปัจจุบัน  ประสบการณ์     ลักษณะของการปฏิบัติงาน 
พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ
ความเชื่อม่ัน 0.05                                                                                    

5. แนวทางส่งเสริมและแก้ไขปรับปรุงพัฒนาพนักงานบัญชี
ที่ปฏิบัติงานในองค์กรปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา แบ่ง
ออกเป็น  3  ด้าน ดงัน้ี   

1.ด้านความรู้ทั่วไป    ควรมีการพ ฒนาการมี
มนุษย์สัมพันธ์สามารถท างานในท้องถิ่นร่วมกับประชาชนใน
ชุมชนได้ดี โดยมีการจัดอบรมหรือเข้าร่วมประชุมในด้านการ
สร้างมนุษย์สัมพันธ์ ควรมีการสร้างจิตส านึกให้รักองค์การมี
ความขยันอดทนและปฏิบัติงานตามนโยบายของผู้บริหารได้   
และปฏิบัติงานด้วยความซ่ือสุตย์สุจริตโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
ประพฤติปฏิบัติตามระเบียบและวัฒนธรรมขององค์กร 
ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อด้วยการมีอัศธยาศัยไมตรีที่ดี   ยิ้มแย้ม
แจ่มใส และใช้ภาษาในการติดต่ อสื่อสารได้ โดยเฉพาะ
ชาวต่างชาติ  

2. ด้านความรู้ทางด้านวิชาชีพ   นักบัญชีที่ดีควรเป็น
บุคคลที่มีความละเอียดรอบคอบปฏิบัติงานได้ถูกต้อง ควรน า
ความรู้ทางวิชาชีพมาปรับและประยุกต์ใช้ไนการปฏิบัติงาน 
เข้าใจในระเบียบในการปฏิบัติงาน  ต้องมีความซ่ือสัตย์สุจริต

และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ส าคัญเป็นอันดับแรกของ
นักบัญ  ซ่ึงจะต้องมีความแม่นย าในระบบบัญชีต่างๆ และ
ความรู้ทางด้านกฎหมายและภาษีอากร   

3. ด้านความรู้ทางการบัญชี     จะต้องพัฒนานักบัญชี
ในด้านการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชี    มีความรู้ใน
การจัดท าบัญชีตามมาตรฐานด้านการบัญชี  การวางรูปบัญชี 
การตรวจสอบ  การท างบต่างๆ ที่เก่ียวกับการเงินทางด้านบัญชี
ได้    การจัดอบรมการใช้โปรแกรมทางการบัญชี  ความรู้
เก่ียวกับการบัญชีตามมาตรฐานด้านการบัญชีให้กับพนักงาน
บัญชีที่ปฏิบัติงานในองค์กรปกครองท้องถิ่น 

7. อภิปรายผลการวิจัย
       จากผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของพนักงานบัญชีที่

ปฏิบัติงานในองค์กรปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา  โดย

ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X   = 3.84)   และถ้าพิจารณาเป็น
รายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน ได้แก่  ด้านความรู้

ทางการบัญชี (X  = 4.02) นักบัญชีจะต้องมีความรู้ทางการ
บัญชีที่จะต้องปฏิบัติงานในองค์กรต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ขององค์การ ได้แก่ ความรู้เก่ียวกับมาตรฐานการบัญชี   การ
จัดท างบการเงินตามมาตรฐานการบัญชี  การวิเคราะห์ข้อมูลใน
งบการเงิน   การจัดท างบประมาณ   สามารถควบคุมการ
ปฏิบัติงานทางด้านการบัญชีโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป  การวาง
รูปแบบระบบบัญชี  มีความสารมารถในการใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปทางการบัญชี  การวางแผนด้านการตรวจสอบและ
การวิเคราะห์ความเสี่ยง  การตรวจสอบภายในการประเมินประ
สออิทธิภาพ และการควบคุมภายในลงทุน  มีความรู้เก่ียวกับ
มาตรฐานการสอบบัญชี การปฏิบัติงานการสอบบัญชีและการ
ประเมินความเสี่ยง   มีความรู้พื้นฐานทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ การปฏิบัติงานเก่ียวกับการสอบบัญชีและกฎหมาย
ที่เก่ียวข้อง และมีการวิเคราะห์การลงทุน    ด้านความรู้ทาง

วิชาชีพ ( X  = 3.85)  นักบัญชีที่ดีจะต้องมีความรู้ทางวิชาชีพ
บัญชี ได้แก่ ความรู้ทางด้านกฎหมายและภาษีอากร  ความรู้
ทางด้านเศรษฐศาสตร์  ความรู้ทางด้านการตลาดและการ

จัดการทางธุรกิจ  และด้านความรู้ทั่วไป  (X  = 3.65) นัก
บัญชีที่ดีจะต้องมีความรู้ในด้านต่าง ๆ ต่อไปน้ี   จะต้องมี
ความรู้ทางด้านเศรษฐกิจ มีความรู้ทางด้านสังคม มีความรู้
ทางด้านการเมืองการปกครอง นอกจากน้ันมีความรู้ทางด้าน
วัฒนธรรม และมีความรู้และทักษะเก่ียวกับภาษาต่างชาติ เพื่อ
สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาติ
ได้เม่ือชาวต่างชาติเข้ามาติดต่อใช้บริการในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ซ่ึงผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของพนักงานบัญชี
ที่ปฏิบัติงานในองค์กรปกครองท้องถิ่นจ าแนกตามสังกัด
หน่วยงาน เพศ ระดับการศึกษา ต าแหน่งปัจจุบัน 
ประสบการณ์     ลักษณะของการปฏิบัติงาน พบว่ามีความพึง
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พอใจอยู่ในระดับมาก และแนวทางในการน าไปใช้ประโยชน์
หรือพัฒนานักบัญชีโดยการจัดให้มีการฝึกอบรมในเรืองต่าง ๆ 
ได้แก่ การสร้างมนุษย์สัมพันธ์ในองค์การ  การใช้โปรแกรมต่าง 
ๆ ทางบัญชีที่ ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน การอบรมความรู้ทางบัฐชีที่
เก่ียวกับมาตรฐานทางบัญชี  การจัดอบรมทางด้านกฎหมายที่
เก่ียวภาษีอากร และการฝึกอบรมให้ความรู้ทางด้านภาษาเพื่อ
เพื่อการสื่อสารให้สามารถสื่อสารกับชาวต่างชาติเน่ืองจาก
ปัจจุบันประเทศไทยได้เข้าสู่กลุ่มอาเชี่ยนซ่ึงมีความจ าเป็นที่
จะต้องใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารในบางโอกาส 

8. ข้อเสนอแนะ

          1.ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยต่อครั้งต่อไป 
        1.การวิจัยครั้งน้ีได้เก็บข้อมูลเฉพาะจังหวัด

นครราชสีมา ควรมีการศึกษาในเขตพื้นที่อ่ืน ๆ หรือในระดับ
ภูมิภาคเพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ จึงจะท าให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนขึ้น 

              2..ควรมีการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่มีผล
ต่อคุณลักษณะของนักบัญชีที่พึงประสงค์ 

3.ควรมีการศึกษาปัจจัยที่ มีผลต่อการคัดเลือกนัก
บัญชีเข้าท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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บทคัดย่อ 
                 การศึกษามีวัตถุประสงค์  1).เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานและเปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลค่อความพึงพอใจของประชาชน
ทางด้านการจัดสภาพแวดล้อมของโรงงานน้้าตาลมิตรผลในเขตชุมชนบ้านหนองปลา จ้าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา และ
อาชีพ  2)เพื่อศึกษาหาข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของประชาชนทางด้านการจัด
สภาพแวดล้อมของโรงงานน้้าตาลมิตรผลในเขตชุมชนบ้านหนองปลา   กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาจ้านวน  170   คนเป็นการสุ่ม
ตัวอย่างแบบบังเอิญ ใช้แบบสอบถามรวบรวมข้อมูล  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ได้แก่ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย   และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน   การทดสอบค่าที่(t-test) และค่าF-test วิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียวทางเดียว แบบOne way  
ANOVA 
           กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ56.50 มีอายุตั้งแต่ 46 ปีขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ54.10  ระดับ
การศึกษาในระดับประถมศึกษาคิดเป็นร้อยละ52.40 อาชีพรับจ้างทั่วไปคิดเป็นร้อยละ 51.20  
          ผลการวิจัยปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของประชาชนทางด้านการจัดสภาพแวดล้อมของโรงงานน้้าตาลมิตรผลในเขต

ชุมชนบ้านหนองปลา  โดยรวมและรายด้าน  พบว่าอยู่ในระดับมาก (X  = 3.68)  ถ้าพิจารณาเป็นรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน

ได้แก่  ด้านการศึกษาแหล่งเรียนรู้  ( X  = 3.76)  ด้านสาธารณูปโภค   ( X  = 3.74)  ด้านภูมิทัศน์( X = 3.64) และด้าน

สิ่งแวดล้อมในชุมชน(X  = 3.57)  ตามล้าดับ  
           ผลการเปรียบเทียบปัจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของประชาชนทางด้านการจัดสภาพแวดล้อมของโรงงานน้้าตาลมิตรผล
ในเขตชุมชนบ้านหนองปลาจ้าแนกตาม  เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา  และอาชีพ อยู่ในระดับมากทุกด้าน ได้แก่  ด้านอาคาร
สถานท่ี  ด้านสิ่งสาธารณูปโภค  ด้านการให้การบริการและด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชนพบว่า  
           ผลการทดสอบสมมติฐานตามแบบสอบถามปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของประชาชนทางด้านการจัดสภาพแวดล้อม
ของโรงงานน้้าตาลมิตรผลในเขตชุมชนบ้านหนองปลา ต้าบลโคกสะอาด ด้วยค่า  t-test จากกลุ่มตัวอย่างที่มีเพศต่างกัน พบว่ามี
ความแตกต่างกัน  อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ ท่ีระดับความเช่ือมั่น 0.05  และการทดสอบ F –test วิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทาง
เดียว แบบOne way  ANOVA) ผลการทดสอบสมมติฐานจ้าแนกตามอายุ   ระดับการศึกษา  และอาชีพ ต่างกัน พบว่ามีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ ท่ีระดับความเช่ือมั่น 0.05 
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ค ำหลัก: ปัจจัยที่ส่งผล, ความพึงพอใจ, สภาพแวดล้อม, โรงงานน้้าตาลมิตรผล 

 
Abstract 
           Education has a purpose 1) To study basic information and to compare the factors affecting the 
satisfaction of people in the environment of Mitr Phol Sugar Factory in Ban Nong Pla community.  2) To study 
the suggestions for solving the problems that affect people's satisfaction in the environment. The sugar 
factory in Ban Nong   Pla.The sample size used in the study was 170 persons. Accidental sampling was used 
to collect data. Statistics used in the analysis are frequency, percentage, mean, and standard deviation. T-test 
and F-test One-way ANOVA 
         The respondents were (56.50% )female. Age 46 years or over ,representing (54.10% ). At the elementary 
level,(52.40%) General employment accounted for(51.20%.) 
          Research results factors affecting public satisfaction in environmental management of Mitr Phol  Sugar 

in Ban Nong Pla Community. Overall and individual. It was found that the level of satisfaction was high (X = 

3.68) . The study of learning resources(X = 3.78),. utilities (X = 3.74), landscape (X = 3.64) and community 

environment  (X = 3.57). ) respectively. 
          Comparative study on the satisfaction of people in environmental management of Mitr Phol Sugar 
Factory in Ban Nong Pla District, by gender, age, education and occupation. There are many aspects of the 
building. Utilities The service and environment in the community. In every level. 
          The results of the test of public satisfaction assumptions on the environment of Mitr Phol Sugar 
Factory in Ban Nong Pla .The t-test of Independence samples from the sample with different sex. Found to 
be different statistically significant at 0.05 confidence level, and one-way ANOVA  results of hypothesis testing 
by different age levels of education and occupation were found to be significantly different at confidence 
level 0.05 
Keywords: Factor Effecting, satisfaction, Environment, Mitr Phol Sugar Factory. 

 
1. บทน้า 
        มนุษย์ เป็นผู้มีบทบาทที่ส้าคัญที่สุดในด้านการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ  เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์และสนอง ตอบ
ต่อความต้องการขั้นพื้นฐานของมนุษย์  และขณะเดียวกัน
มนุษย์ก็มีบทบาทที่ส้าคัญในการท้าลายก่อให้เกิดผล กระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม  ในด้านต่างๆ ตามมา อาทิ เช่น ปัญหามลพิษ
สิ่งแวดล้อม ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติร่อยหรอ ปัญหา
สิ่ งแวดล้อมเสื่อมโทรม ตลอดจนปัญหาผลกระทบจาก
ปรากฏการณ์ต่างๆ ได้แก่ การเกิดปรากฏการณ์เรือนกระจก  
ภาวะฝนกรด  ปัญหาขยะมูลฝอย และอื่นๆ ตามมาอีกมากมาย 
ดั งนั้ นการศึ กษาถึ งปัญหาสิ่ ง แวดล้ อมที่ เ กิ ดขึ้ นทั้ ง ใน
ระดับประเทศ และระดับโลกจึงเป็นสิ่งส้าคัญ ที่จะช่วยให้เป็น

แนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างชัดเจน  และเป็น
รูปธรรมมากยิ่งขึ้น ดังนั้นจึงขอยกประเด็นการน้าเสนอปัญหา
สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นโดยทั่วๆ ไปก่อน เพื่อให้ ง่ายและเกิด
ประโยชน์ในการศึกษาถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจาก
การกระท้าของมนุษย์  และจากการผลิตน้้าตาลของโรงงานท้า
ให้มีผลกระทบที่ส่งผลท้าให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมตามมา อาท ิ
มลพิษทางอากาศที่เกิดจากการผลิตน้้าตาฃของโรงงานที่ปล่อย
ควันออกมาและการเผาอ้อยของเกษตรกรก่อนการเก็บเกี่ยวก็
จะท้าให้เกิดปัญหาความเสื่อมโทรมของดินที่มาจากสาเหตุจาก
การเผาใบอ้อยและการใช้สารเคมีและนอกจากนี้โรงงานก็ยัง
ปล่อยน้้าเสียออจากโรงงานไปเก็บไว้ที่พักน้้าก็จะท้าให้เกิด
ปัญหาเกี่ยวกับมลภาวะทางน้้าที่ส่งกลิ่นกระจายทั่วไปและ
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ส่งผลต่อชุมชนด้วย ตลอดทั้งการขนส่งอ้อยเข้าสู่โรงงานท้าให้
เกิดปัญหาทางด้านฝุ่นละอองที่จะส่งผลต่อระบบหายใจของ
ประชาชนในชุมชน โดยที่สถานประกอบการไม่ได้ค้านึงถึงการ
สร้างเครือข่ายในการดูแลสิง่แวดล้อมและเป็นการท้าการเกษตร
ที่ไม่ค้านึงถึงสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการขาดการ
เชื่อมโยงกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( วิรัช  วิรัชนิภาวรรณ. 
2533).และชุมชน ที่จะต้องให้มีการช่วยกันเฝ้าระวังและป้องกัน
ผลกระทบด้านมลพิษจากสถานประกอบการที่อยู่ในพื้นที่
ตน เอง  รวม ไปถึ งการสร้ า งจิ ตส้ านึ กที่ ดี ของ  โ ร ง งาน
อุตสาหกรรมที่จะน้าไปสู่การดูแลรักษาสิ่ งแวดล้อมตาม
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพและสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติแลพะกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง(กรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ,2529)และต้องท้าควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อม 
การก้าหนดนโยบาย  รวมถึงวิธีการที่จะควบคุมและป้องกัน
ปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้นด้วยที่จะมีผลท้าให้
ประชาชนในชุมชนด้ารงชีวิตได้อย่างมีความสุข 
      ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยมีความสนใจที่ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความพึงพอใจของประชาชนทางด้านการจัดสภาพแวดล้อม
โรงงานน้้าตาลมิตรผลต้าบลโคกสะอาด อ้าเภอภูเขียว จังหวัด
ชัยภูมิ ที่จะมีผลต่อสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ ได้แก่ทางด้านภูมิ
ทัศน์ ทางด้านสาธารณูปโภค ทางด้านการศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
และทางด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชนเพื่อจะได้หาทางป้องกัน
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นให้เกิดน้อยปัญหาที่สุด ซึ่งในขณะเดียว
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ส่วนใหญ่ไม่สามารถฟื้น
คืนกลับมาเหมือนเดิมได้ ดังนั้นการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความ
พึงพอใจของประชาชนทางด้านการจัดการสภาพแวดล้อม
โรงงานน้้าตาลมิตร ต้าบลโคกสะอาด อ้าเภอ ภูเขียวจังหวัด
ชัยภูมิ  ซึ่งผู้บริหารโรงงานน้้าตาลเห็นสมควรในการวางแผน
ป้องกันปัญหาและแก้ไขสิ่งแวดล้อม เพื่อท้าให้ประชาชนมีความ
พึงพอใจต่อไป  
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
        1. เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของประชาชนทางด้านการจัด
สภาพแวดล้อมของโรงงานน้้าตาลมิตรผลในเขตชุมชนบ้าน
หนองปลา ต้าบลโคกสะอาด  อ้าเภอภูเขียว   จังหวัดชัยภูมิ 
        2.เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของ
ประชาชนทางด้านการจัดสภาพแวดล้อมของโรงงานน้้าตาล
มิตรผลในเขตชุมชนบ้านหนองปลา ต้าบลโคกสะอาด  อ้าเภอ

ภูเขียว   จังหวัดชัยภูมิ   จ้าแนกตามเพศ อายุ  ระดับ
การศึกษา และอาชีพ 
        3.เพื่อศึกษาหาข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาปัจจัย
ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของประชาชนทางด้านการจัด
สภาพแวดล้อมของโรงงานน้้าตาลมิตรผลในเขตชุมชนบ้าน
หนองปลา ต้าบลโคกสะอาด  อ้าเภอภูเขียว   จังหวัดชัยภูมิ 
 

3.  สมมติฐานของการวิจัย 
          กลุ่มตัวอย่างที่มีเพศ อายุ การศึกษา อาชีพ ต่างกัน
เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจทางด้านการจัด
สภาพแวดล้อมของโรงงานน้้าตาลมิตรผลในเขตชุมชนบ้าน
หนองปลา ต้าบลโคกสะอาด  อ้าเภอภูเขียว   จังหวัดชัยภูมิ  
แตกต่างกัน 
4. แนวคิดและทฤษฎีและเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
          1.แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวข้องกับความพึงพอใจ 
            2 แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วม
ของประชาชน 
          3. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
          4.. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 

5. กรอบแนวคิดในการศึกษา 
           ผู้วิจัยได้ศึกษาตัวแปรที่ศกึษาในการวิจัยนี้โดยได้
ก้าหนดกรอบแนวคิดในการท้าวิจยั ดังนี้ 

      ตัวแปรต้น                          ตัวแปรตาม                                                     
 
 

 
 
 
 
 
 
 
      

              
 ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ข้อมูลส่วนบุคคล  
ประกอบด้วย 
1.เพศ 
2.อายุ 
3.ระดับการศึกษา 
4.อาชีพ 
 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึง
พอใจของประชาชนที่มีต่อ
การจัดสภาพแวดล้อม
โรงงานน้้าตาลมิตรผลในเขต
ชุมชนบ้านหนองปลา ต้าบล
โคกสะอาด  อ้าเภอภูเขียว   
จังหวัดชัยภูม ิ
1. ด้านภูมิทัศน์ 
2. ด้านสาธารณูปโภค 
3. ด้านการศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ 
4. ด้านส่ิงแวดลอ้มในชุมชน 
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6.วิธีด้าเนินการวิจัยวิจัย 
6.1 แหล่งข้อมูล  
       แหล่งข้อมูลที่ได้ศึกษามี  2 ประเภทได้แก ่
           1.แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ  (Primary data)  ได้มาจาก
แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง
แบบบังเอิญ     (Accidental  Sampling)   
           2. แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) ได้มาจาก
การศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร ต้ารา วิทยานิพนธ์  งานวิจัย   
และจากอินเทอร์เน็ต      
6.2 ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง 
        ประชากร  ได้แก่ ประชาชน ที่อาศัยอยู่ในเขตชุมชนบ้าน
หนองปลา ต้าบลโคกสะอาดอ้าเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 
จ้านวนทั้งหมด  280 ครอบครัว 
          กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เขตชุมชน
บ้านหนองปลา ต้าบลโคกสะอาด อ้าเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมิ  
การก้าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยค้านวณจากโดยใช้สูตร
ส้าเร็จของ Krejcie and  Morgan ,1970: 608-609 ) (ยุทธ  
ไกยวรรณ,  2544 : 55)   ผู้วิจัยใช้วิธีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง
แบบบังเอิญ( Accidental  Sampling)  เพื่อให้ได้ขนาด
ตัวอย่างจ้านวน 170 คนเป็นตัวแทนของประชากรทั้งหมด มี
ระดับความเช่ือมั่น 95% และมีความคลาดเคลื่อนได้ 5 % (บุญ
ชม  ศรีสะอาด, 2532 : 38 )     
6.3 ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 
        1. ตัวแปรอิสระหรือตัวแปรต้น(Independent 
Variables) ได้แก่ เพศ  อายุ  ระดบัการศึกษา  อาชีพ   
         2 .ตัวแปรตาม(Dependence   Variables) ได้แก่ 1. 
ด้านภูมิทัศน์  2. ด้านสาธารณูปโภค3. ด้านการศึกษาแหล่ง
เรียนรู้   และ4. ด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชน 
6.4 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
         เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ได้จากการ
สร้างแบบสอบถาม :ซึ่งเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating  Scale)   5  ระดับ ตามแบบของลิเคิร์ท 
(Likert) บุญชม  ศรีสะอาด. ( 2532  : 69 -71 ) แบ่งเป็น  3 
ตอน  ดังนี้                               
           ตอนที่  1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ประกอบด้วย  เพศ  อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ  ค้าถามมี
ลักษณะส้ารวจรายการทั่วไป (Check  List)   

           ตอนที่2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการจัดสภาพแวดล้อม
โรงงานน้้าตาลมิตรผลในเขตชุมชนบ้านหนองปลา มี 4 ด้าน
ได้แก่1.ด้านภูมิทัศน์ 2.ด้านสาธารณูปโภค 3.ด้านการศึกษา
แหล่งเรียนรู้ และ4. ด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชน                
          ตอนท่ี 3  แบบสอบถามลักษณะแบบปลายเปิด(Open 
-ended)  เพื่อให้ผู้ตอบแสดงความคิดเห็น 
6.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล  
       โดยมีวิธการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้            
             1. เตรียมแบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
กลุ่มตัวอย่างของประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตชุมชนบ้านหนอง
ปลา ต้าบลโคกสะอาดอ้าเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ   จ้านวน 
280  ครัวเรือน 
             2. ด้าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก กลุ่มตัวอย่าง 
ที่อาศัยอยู่ในเขตชุมชนานหนองปลา ต้าบลโคกสะอาดอ้าเภอ 
ภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ   จ้านวน 170  ชุดคิดเป็นร้อยละ 100      

   การวิเคราะห์ข้อมูล    
          โดยการแจกแจงความถี่ของทุกตัวแปร แล้วน้ามา
ค้านวณค่าร้อยละ  (Percentage)ค่าเฉลี่ย /มัชฌิมเลขคณิต  
( Mean =     ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard  
deviation =  S.D.) ค่าที่(t-test) แบบIndependent  test 
และค่าF-test โดยการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวน(Analysis 
of  Variance) แบบทางเดียว แบบOne way  ANOVA โดยใช้
โปรแกรมส้าเร็จรูป 
 

7. ผลการวิจัย      
          1. กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิงคิด
เป็นร้อยละ56.50 มีอายุตั้งแต่ 46 ปีขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ54.10 
มีระดับการศึกษาในระดับประถมศึกษาคิดเป็นร้อยละ52.40   
และมีอาชีพรับจ้างทั่วไปคิดเป็นร้อยละ 51.20  ตามล้าดับ  
          2..การวิเคราะห์แบบสอบถามปัจจัยที่ส่งผลต่อระดับ
ความพึงพอใจของประชาชนทางด้านการจัดสภาพแวดล้อมของ
โรงงานน้้าตาลมิตรผลในเขตชุมชนบ้านหนองปลา ต้าบลโคก
สะอาด  อ้าเภอภูเขียว   จังหวัดชัยภูมิ  ดังนี ้
 

ตารางที่  1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจ
ของประชาชนท่ี มีต่อการจัดสภาพแวดล้อมของโรงงานน้้าตาล
มิตรผลในเขตชุมชนบ้านหนองปลา ต้าบลโคกสะอาด  อ้าเภอ 
ภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ  โดยรวมและรายด้าน 
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      จากตารางที่ 1 การศีกษาความพึงพอใจของประชาชนที่ มี
ต่อการจัดสภาพแวดล้อมของโรงงานน้้าตาลมิตรผลในเขต
ชุมชนบ้านหนองปลา ต้าบลโคกสะอาด  อ้าเภอภูเขียว  จังหวัด

ชัยภูมิ   โดยรวม พบว่าอยู่ในระดับมาก ( X = 3.68)  ถ้า
พิจารณาเป็นรายด้านอยู่ ในระดับมากทุกด้านได้แก่ ด้าน

การศึกษาแหล่ ง เรี ยนรู้  ( X  = 3 .76)   รองลงมา ด้ าน

สาธารณูปโภค  (X  = 3.74) ด้านภูมิทัศน์ (X = 3.64)  และ

ล้าดับสุดท้ายด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชน(X = 3.57) ตามล้าดับ   
        3.ผลการเปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของ
ประชาชนทางด้านการจดัสภาพแวดล้อมของโรงงานน้้าตาล
มิตรผลในเขตชุมชนบ้านหนองปลา ต้าบลโคกสะอาด  อ้าเภอ 
ภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ จา้แนกตาม  เพศ อายุ ระดับการศึกษา  
และอาชีพ  พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน 
        4.การทดสอบสมมติฐาน ตามปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึง
พอใจของประชาชนทางด้านการจัดสภาพแวดล้อมของโรงงาน
น้้าตาลมิตรผลในเขตชุมชนบ้านหนองปลา ต้าบลโคกสะอาด  
อ้าเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ โดยการทดสอบค่าที (t-test) แบบ 
Independence test และการทดสอบค่าความแปรปรวนทาง
เดียว (F –test แบบ  One way  ANOVA) 
    การทดสอบสมมติฐานค่าที (t-test)แบบ Independence 
test ดังนี ้
      สมมุติฐานข้อที ่1 การวิเคราะห์การทดสอบสมมติฐานของ
ประชาชนที่ มี เ พศต่ า งกั นมี ค ว ามพึ งพอ ใจต่ อกา รจั ด 
สภาพแวดล้อมของโรงงานน้้าตาลมิตรผลในเขตชุมชนบ้าน
หนองปลา ต้าบลโคกสะอาด  อ้าเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ  
แตกต่างกัน 
ตารางที่ 2 การทดสอบสมมติฐานความพึงพอใจของประชาชน
ที่มีต่อการจัดสภาพแวดล้อมของโรงงาน น้้าตาลมิตรผลในเขต
ชุมชนบ้านหนองปลา ต้าบลโคกสะอาด  อ้าเภอภูเขียว จังหวัด
ชัยภูมิ   

 

 

 
 
 
 
 
 
        จากตารางที่ 2 การทดสอบสมมติฐานของประชาชนที่มี
เพศต่างกันมีความพึงพอใจต่อการจัด  สภาพแวดล้อมของ
โรงงานน้้าตาลมิตรผลในเขตชุมชนบ้านหนองปลา ต้าบลโคก
สะอาด  อ้าเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ  แตกต่างกันอย่างมี
นัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
      การทดสอบค่าความแปรปรวนทางเดียว (F –test แบบ  
One way  ANOVA) จ้าแนกตามอายุ  ระดับการศึกษา และ
อาชีพ  ดังนี ้
     สมมุติฐานข้อที2่  ประชาชนที่มีระดับการศึกษาการต่างกัน
มีความพึงพอใจต่อการจัดสภาพแวดล้อมของโรงงานน้้าตาล
มิตรผลในเขตชุมชนบ้านหนองปลา ต้าบลโคกสะอาด  อ้าเภอ 
ภูเขียว   จังหวัดชัยภูมิ  แตกต่างกัน 
 

ตารางที่ 3  ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีความพึง
พอใจต่อการจัดสภาพแวดล้อมของโรงงานน้้าตาล มิตรผล ใน
เขตชุมชนบ้านหนองปลา ต้าบลโคกสะอาด  อ้าเภอภูเขียว 
จังหวัดชัยภูมิ  
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        จากตารางที่ 3 การวิเคราะห์ทดสอบสมมติฐานความพึง
พอใจของประชาชนที่มีต่อการจัดสภาพแวดล้อมของโรงงาน
น้้าตาลมิตรผลในเขตชุมชนบ้านหนองปลา ต้าบลโคกสะอาด  
อ้าเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ จ้าแนกตามระดับการศึกษาต่างกัน
พบว่าแตกต่างกัน p.>0.05 อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที ่0.05 
    สมมุติฐานข้อที่ 3    ประชาชนที่มีอายุต่างกันมีความพึง
พอใจท่ีมีต่อการจัดสภาพแวดล้อมของโรงงานน้้าตาลมิตรผลใน
เขตชุมชนบ้านหนองปลา ต้าบลโคกสะอาด  อ้าเภอภูเขียว  
จังหวัดชัยภูมิ  แตกต่างกัน 
ตารางที ่4  ประชาชนท่ีมีอายุต่างกันมีความพึงพอใจที่มีต่อการ
จัดสภาพแวดล้อมของโรงงานน้้าตาล มิตรผลในเขตชุมชนบ้าน
หนองปลา ต้าบลโคกสะอาด  อ้าเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        จากตารางที่  4  ผลการวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐาน
ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการจัดสภาพแวดล้อมของ
โรงงานน้้าตาลมิตรผลในเขตชุมชนบ้านหนองปลา ต้าบลโคก
สะอาด   อ้าเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ  จ้าแนกตามอายุต่างกัน
พบว่าแตกต่างกัน p > 0.05 อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที ่0.05 
      สมมุติฐานข้อที่ 4   ประชาชนที่มีอาชีพต่างกันมีความพึง
พอใจต่อการจัดสภาพแวดล้อมของโรงงานน้้าตาล มิตรผลใน
เขตชุมชนบ้านหนองปลา ต้าบลโคกสะอาด  อ้าเภอภูเขียว 
จังหวัดชัยภูมิ จ้าแนกตามอาชีพที่แตกต่างกัน 

ตารางที่ 5  ประชาชนที่มีอาชีพต่างกันมีความพึงพอใจที่มีต่อ
การจัดสภาพแวดล้อมของโรงงานน้้าตาลมิตรผลในเขตชุมชน
บ้านหนองปลาต้าบลโคกสะอาด อ้าเภอภูเขียว จังวัดชัยภูมิ 

 
           จากตารางที ่5 ผลการวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐาน   
ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการจัดสภาพแวดล้อมของ
โรงงานน้้าตาลมิตรผลในเขตชุมชนบ้านหนองปลา   ต้าบลโคก
สะอาด  อ้าเภอภูเขียว   จังหวัดชัยภูมิ  จ้าแนกตามอาชีพ 
พบว่าไม่แตกต่างกัน กัน  p.< 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า มีความแตกต่างกันในด้านภูมิทัศน์มีค่าsig 0.001ด้าน
สิ่งแวดล้อมในชุมชนมีค่าsig 0.024  ด้านสิ่งสาธารณูปโภคมีค่า 
sig - 0 .837  ด้านการศึกษาแหล่งเรียนรู้มีค่าsig  0.190  ที่
ระดับนัยส้าคัญทางสถิติที่นระดับ0.05 จึงมีการทดสอบรายคู่
ด้วยวิธี LSD ดังตารางที ่  6 -7 ดังต่อไปนี้ 
ตารางที่ 6  ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยรายคู่ด้วย
วิธี LSD. ของ ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการจัด
สภาพแวดล้อมของโรงงานน้้าตาลมิตรผลในเขตชุมชนบ้าน
หนองปลา ต้าบลโคกสะอาด  อ้าเภอภูเขียว   จังหวัดชัยภูมิ
ด้านภูมิทัศน์ จ้าแนกตามอาชีพ   
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   จากตารางที ่6 การทดสอบความแตกต่างสมมติฐานความพึง
พอใจของประชาชนที่มีต่อการจัดสภาพแวดล้อมของโรงงาน
น้้าตาลมิตรผลในเขตชุมชนบ้านหนองปลา ต้าบลโคกสะอาด          
อ้าเภอภูเขียว   จังหวัดชัยภูมิ ในด้านภูมิทัศน์  จ้าแนกตาม
อาชีพ พบว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีมีอาชีพเกษตรกรรมมคีวามคิดเห็นที่
แตกต่างกับกับอาชีพทั่วไป โดยมีค่าsig = 0.004 , =  
0.040476   นอกจากนี้ยังมีความคิดเห็นแตกต่างกับอาชีพ
รับจ้างทั่วไปโดยมีค่า sig = 0.030 ,  = 0.011741และ
แตกต่างกับอาชีพรับราชการโดยมีค่าsig = 0.001 ,  = -
0.32738 อาชีพค้าขายมีความคิดเห็นแตกต่างจากอาชีพรับจ่าง
ทั่วไปโดยมีค่ sig = 0.037 , = 0.28736 อาชีพรับจ้างทั่วไป
แตกต่ า งจากอา ชีพรั บราชการ  โดยมี ค่ า sig =  
0.020 , =0.20998    ตามล้าดับ   
ตารางที ่7  การทดสอบสมมติฐานความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ 
ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการจัดสภาพแวดล้อมของ
โรงงานน้้าตาลมิตรผลในเขตชุมชนบ้านหนองปลา ต้าบลโคก
สะอาด  อ้าเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ  ด้านสิ่งแวดล้อมใน
ชุมชน จ้าแนกตามอาชีพ       
                                                                                              
 
 
         
 
 
 
 
       จากตารางที่ 7 การทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ย
สมมติฐานความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการจัด
สภาพแวดล้อมของโรงงานน้้าตาลมิตรผลในเขตชุมชนบ้าน
หนองปลา ต้าบลโคกสะอาด อ้าเภอภูเขียว   จังหวัดชัยภูมิ ใน

ด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชน จ้าแนกตามอาชีพ  พบว่ากลุ่มอาชีพ
เกษตรกรรมมคีวามคดิเห็นแตกต่างกับกลุ่มอาชีพค้าขายโดยมี
ค่าsig =0.022,    =0.48214 และมีความแตกต่งกับกลุ่ม
อาชีพรับรับจ้างท่ัวไปโดยมีค่าsig =  0.046,   = 0.16174  
และแตกต่างกับอาชีพรับราชการโดยมีค่า sig  =-0.040 ,   
 = 0.29762 ตามล้าดับ 
 
8. อภิปรายผลการวิจัย     
          ผลการศึกษาความปัจจัยที่ส่งผลต่อพึงพอใจของ
ประชาชนทางด้านการจัดสภาพแวดล้อมของโรงงานน้้าตาล
มิตรผลในเขตชุมชนบ้านหนองปลา ต้าบลโคกสะอาด  อ้าเภอภู
เขียว   จังหวัดชัยภูมิ โดยภาพรวมและรายด้าน พบว่าอยู่ใน

ระดับมาก (X  = 3.68)  ถ้าพิจารณาเป็นรายด้านอยู่ในระดับ

มากทุกด้านได้แก่  ล้าดับแรกด้านการศึกษาแหล่งเรียนรู้ (X  = 
3.76 )มีการให้การบริการห้องสมุด ให้การบริการแนะน้า
ช่วยเหลือที่ดี และ บุคลากรให้ข้อมูลข่าวสาร รวดเร็ว ทันสมัย

รองลงมา ด้านสาธารณูปโภค   (X  = 3.74)  ได้แก่น้้าเพียงพอ
ต่อการอุปโภคบริโภค  ไฟฟ้าเพียงพอตอการใช้และมีโรงอาหาร

สะอาด   ด้านภูมิทัศน์ (X  = 3.64) ได้แก่ สภาพแวดล้อมมี
ความสวยงามความ ร่มรื่น  การด้ารงชีวิตของคนในชุมชนมี
ความสามัคคีคนในชุมชน มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน

ในแต่ละครั้ง และล้าดับสุดท้ายด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชน( X  = 
3.57) ได้แก่ 3 อาคารมีความแข็งแรง มีการจัดการ
สภาพแวดล้อมอย่างเหมาะสม และสถานที่ตั้งเหมาะสมในการ
กอบกิจการตามล้าดับ 
       1.ข้อเสนอแนะการน้าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
               1. ปัญหาเรื่องฝุ่นละออง  ควรมีรถฉีดน้้าตามถนน
ที่มีรถบรรทุกอ้อยเข้าสู่โรงงานน้้าตาลในช่วงฤดูหนาว ควรมีการ
แจกหน้ากากอนามัยให้กับประชาชนในชุมชน 
              2. ปัญหาเรื่ องน้้ า เสียของโรงงาน ควรมีการ
ปรับปรุงในเรื่องเกี่ยวกับกลิ่นน้้าเสียที่เกิดจากโรงงานปล่อยน้้า
เสียลงในบ่อควรมีการจัดท้าบ่อบ้าบัดน้้าเสียและสามารถน้าน้้า
ไปใช้ประโยชน์ได้ 
              3. โรงงานควรมีการให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีป้องกัน
เรื่องผลกระทบจากโรงงานในด้านปัญหาต่าง ๆที่จะส่งผล
กระทบกับชุมชนเช่นการจัดหาหน้ากากอนามัยมาแจกจ่าย
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ให้กับประชานในชุมชนเพื่อป้องกันโรคเกี่ยวกับระบบการ
หายใจ 
             4. โรงงานควรมีการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมต่างๆ  
ได้แก่ การสร้างบ่อบ้าบัดน้้าเสียก่อนที่จะปล่อยน้้าออกจาก
โรงงาน การป้องกันฝุ่นละอง และควันจากโรงงานเมื่อโรงงานมี
การเดินเครื่องจักรในการหีบอ้อยเพื่อผลิตน้้าตาล  และควรมี
การปลูกต้นไม้รอบๆ บริเวณโรงงาน 
 
 9. ข้อเสนอแนะการศึกษาวิจัยในครั้งต่อไป 
      9.1 การศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนที่มีต่อ
การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนของโรงงานน้้าตาล 
      9.2  บทบาทของโรงงานน้้าตาลที่มีต่อการพัฒนาชุมชน 
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บทคัดย่อ 
           การศึกษามีวัตถุประสงค์ 1)เพื่อศึกษาข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมและปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต์ของผู้บรโิภคในเขตต าบลประทาย จ าแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษาและอาชีพ และรายได้ 2) เพื่อ
หาความสัมพันธ์ของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมและปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต์ของผู้บริโภค
ในเขตต าบลประทาย 3)เพื่อศึกษาหาข้อเสนอแนะและแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงพฤติกรรมและปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อ
การตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต์ของผู้บริโภคในเขตต าบลประทาย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาจ านวน 377 คน การสุ่มตัวอย่าง
แบบตามสะดวก (Convenience Sampling) ใช้แบบสอบถามรวบรวมข้อมูลสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ได้แก่ค่าความถี่ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  โดยการใช้ค่า ไคร์ สแคร์  (Chi Square) เพื่อหาความสัมพันธ์ในการทดสอบสมมติฐาน  
          การศึกษาวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามเป็น เพศชายคิดเป็นร้อยละ 50.90  การศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี คิด
เป็นร้อยละ73.70 มีอายุระหว่าง 21-30 ปีคิดเป็นร้อยละ 29.40 มีรายได้ไม่เกิน 15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 70.80 อาชีพ เป็น
พนักงานลูกจ้างเอกชนคิดเป็นร้อยละ 40.10 และพฤติกรรมการซื้อรถจักรยานยนต์ของผู้บริโภคในเขตต าบลประทาย ประเภทของ
รถจักรยานยนต์จะซื้อรถจักรยานยนต์  แบบ4 จังหวะคิดเป็นร้อยละ 85.10 และ ขนาดของรถจักรยานยนต์  110 ซี.ซี  คิดเป็นร้อย
ละ 52.00 ยี่ห้อของรถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้า  คิดเป็นร้อยละ 82.50 ราคาของรถจักรยานยนต์อยู่ระหว่าง 30,000 -35,000  
บาทคิดเป็นร้อยละ 41.40 สถานท่ีจัดจ าหน่ายรถจักรยานยนต์จะซื้อที่โชว์รูมรถยี่ห้อนั้นๆ คิดเป็นร้อยละ 50.10 และผู้ตัดสินใจซื้อ
รถจักรยานยนต์ด้วยตนเอง คิดเป็นร้อยละ 87.30 ตามล าดับ                 
          การวิเคราะห์ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต์ของผู้บริโภคในเขตต าบลประทายพบว่าโดยรวม

และรายด้านอยู่ในระดับมาก  ( X = 4.42) ถ้าพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน ได้แก่  ด้านตัวแทนจ าหน่าย( X  

= 4.49) ด้านการจัดจ าหน่าย ( X = 4.43) ด้านการส่งเสริมการตลาด  ( X = 4.40) ด้านผลิตภัณฑ์( X = 4.39) และด้านราคา 

( X = 4.38)  
         ผลการทดสอบสมมติฐาน ด้วยค่า ไคร์ สแคร์  (Chi  Square) เพื่อหาความสัมพันธ์พบว่าข้อมูลส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการเลือกซื้อรถจักรยานยนต์ของผู้บริโภคในเขตต าบลประทายและส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการเลือกซื้อรถจักรยานยนต์ของผู้บริโภคในเขตต าบลประทาย  ได้แก่ ด้านประเภทของรถจักรยานยนต์ที่ต้องการซื้อ  
ขนาดของรถจักรยานยนต์ที่เลือกซื้อ ยี่ห้อรถจักรยานยนต์ที่เลือกซื้อ .ราคาของรถจักรยานยนต์ที่ซื้อ สถานที่ที่ซื้อรถจักรยานยนต์ 
และบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต์ มีความสัมพันธ์กับ เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา อาชีพ  และรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน  และพฤติกรรมการเลือกซื้อรถจักรยานยนต์ของผู้บริโภคก็มีความสัมพันธ์กับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ทางด้าน
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ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานท่ีจัดจ าหน่าย  ด้านการส่งเสริมการตลาด และด้านตัวแทนจ าหน่าย ซึ่งมีความสัมพันธ์กัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ค ำหลัก :  พฤติกรรม, ปัจจัยทางการตลาด , การตัดสินใจซื้อ ,  ผู้บริโภค 
 
ABSTRACT 
      The  purpose of the research were . 1) To study personal information related to behavior and marketing 
factors affecting consumers' decision to purchase  a motorcycle in Prathai Sub-district by sex, age, education 
and occupation and income, 2) To find the relationship of related persons.Behavior and marketing factors 
affecting consumers' decision to purchase a motorcycle in Prathai Sub - district. 3) To study the suggestions 
and guidelines for correcting the behavior and marketing factors affecting consumers' decision to purchase a 
motorcycle in Prathai  Sub-District. Samples of the study were 377 persons. “Convenience Sampling” was 
used to collect data. The statistics used in the analysis were frequency, percentage, mean, and standard 
deviation by using Chi Square to find correlation in hypothesis testing. 
     The research finding  showed  that  : 
            The respondents were males constitute  (50.90%). ( 73.70% )Age is between 21-30 years, accounting 
for (29.40%). The income is not over 15,000 baht or (70.80%). The occupation is employed by private 
employees, (40.10%.) Motorcycle buying behavior of consumers in Prathai district ,will buy a 4-stroke 
motorcycle,( 85.10%) and a motorcycle size of 110 cc, representing (52.00%). The brands of Honda 
motorcycle are (82.50%). The motorcycle price is 30,000 -35,000 baht. (41.40%). Motorcycle dealers will 
purchase ( 50.10%) of the car showrooms., Accounted for (87.30%), respectively. 

          Analysis of behavior and marketing factors affecting consumers' decision to buy a motorcycle in Prathai 

Sub -District, Prathai District showed that the overall and individual aspects were at a high level ( X = 4.42). 

Marketing ( X = 4.40), product ( X = 4.39) and price ( X = 4.38), respectively. 
         The Chi-square test was used to find out whether the personal data were correlated with consumers' 
buying habits in Prathai Sub- District and marketing mix. Buying a motorbike for consumers in Prathai district is 
the type of motorcycle that you want to purchase. Size of motorcycle motorcycle brand, price of motorcycle 
purchased. The key  factors influencing the decision to buy a Where to buy a  are relationship,  sex, age, 
education level, occupation and monthly income. The consumer behavior was also related to marketing mix, 
product, pricing, marketing, promotion, and the dealer.  Statistically significant at o.o5. 
Keywords: Behavior, Marketing Factors  Effecting, Purchasing Decision Making, Consumer. 
 

บทน า 
       รถจักรยานยนต ์(Motorcycles) ในปัจจุบันมีความส าคัญ
และจ าเป็นมากต่อการเดินทางจากท่ีหนึ่งไปสู่อีกท่ีหนึ่งไม่ว่าจะ
เป็นเรื่องการขนส่ง การคมนาคมตา่งๆที่สะดวกและเร็วรวด 
มากไปกว่านั้นของรถจักรยานยนต์ได้ถูกผลติขึ้นมาหลาย
ประเภทเพื่อให้เข้ากับลักษณะของการใช้งานของแต่ละบุคคล

เพื่อให้ง่ายต่อการใช้งานและสะดวกสบายในการขับข่ีมากยิ่งขึ้น
อีกทั้งในช่วงสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันส่งผลกระทบต่อการ
ด าเนินชีวิตในทุกๆด้าน รวมไปถึงเรื่องราคาน้ ามันก็ยังส่งผล
กระทบไปด้วย จึงท าให้คนส่วนใหญ่ซื้อหรือเปลี่ยนยานพาหนะ
จากรถยนตม์าเป็นรถจักรยานยนต์มากข้ึนเป็นเหตุให้เกดิความ
ต้องการรถจักรยานยนตเ์พิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นบริษัท
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ผลิตรถจักรยานยนต์ ได้แก่ ฮอนดา้ ยามาฮา ซูซูกิ  คาวาซากิ  
จึงต้องพยายามหากลยุทธ์วิธีในการแข่งขันการท าการตลาด 
ส่งเสริมการขายเพื่อเพิ่มยอดขายให้กับบริษัทของตนเองและ
พยายามแย่งชิงส่วนแบ่งทางการตลาดจากคู่แข่งใหไ้ด้มากท่ีสุด
สืบเนื่องจากมผีู้ใช้รถจักรยานยนตเ์ป็นจ านวนมาก ซึ่งอ้างอิง
เห็นไดจ้ากการจดทะเบยีนตาม พ.รบ.หรือ การประกัน
รถจักรยานยนต์ภาคบังคับตามพระราชบัญญัติที่มีการใช้
คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจักรยานยนต์ (www. 
worldlease.co.th/registration,html )โดยมียอด
รถจักรยานยนต์ที่จดทะเบียน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 – 2553  มี
ดังนี ้
          ในป ี2553   มีจ านวน    1,835,091    คัน 
                2552        “       1,535,813     คัน 
                2551        “       1,703,376     คัน 
            ในป ี  2550   มีจ านวน  1,598,876  คัน 
                    2549     .”        2,661,610  คัน 
                    2548      “        2,108,078  คัน 
                    2547      “        2,039,394  คัน 
                    2546      “        1.755.297  คัน 
                    2545     .”        1,332,744  คัน 
                    2544      “          900,925   คัน 
จ านวนรถที่จดทะเบียนตาม  พ.รบ.ของทั้งหมดปัจจัยลบท่ี
ส าคัญ คือ สภาวะการชะลอตัวของเศรษฐกิจและการหดตัวใน
การบริโภคแตส่ถิติการจดทะเบียนรถจักรยานยนต์โดยรวมทั่ว
ประเทศก็กลับมามีแนวโน้มเพิม่ขึ้นเมื่อ ท าการค านวณหาค่า
แนวโน้มโดยวิธีการประมาณ  จะเห็นได้ว่าสถิติซึ่งกรมการขนส่ง
ทางบก  ได้มีการจดทะเบียนรถจักรยานยนตโ์ดยรวมทั่ว
ประเทศสะสม 20,548,178 คัน ซึ่งมีรถจักรยานยนต์มสีถิติการ
จดทะเบียนใหม่สูงที่สดุ จ านวน167,039  คัน  ณ วันท่ี 31 
มกราคม 2561 (https://today.line.me/TH/pc/article/pc/ 
Article/ ประเทศไทย)   มีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆในแต่ละปี 
ความต้องการในการเลือกซื้อรถจักรยานยนต์อยู่มาก จึงมีบริษัท 
ห้างร้าน ต่างพากันมาเปิดขยายสาขาในอ าเภอประทายเป็น
จ านวนมาก เมื่อก่อนในอ าเภอประทายนั้นมีร้านจ าหน่าย
รถจักรยานยนต์ไม่มากนักประชาชนส่วนใหญ่จึงไม่ค่อยมี
ตัวเลือกในการเลือกซื้อรถ แต่ในปัจจุบันนั้นประชาชนทั่วไปมี
โอกาสได้ตัดสินใจเลือกซื้อรถจักรยานยนต์กับบริษัทห้างร้าน
หรือตัวแทนจ าหน่ายที่ประชาชนพึงพอใจ ไม่ว่าจะเป็นด้าน

ราคา ด้านบริการหลังการขาย และอื่นๆ สาเหตุที่มีผู้ ใ ช้
รถจักรยานยนต์เป็นจ านวนมากเช่นนี้เพราะ รถจักรยานยนต์
เป็นยานพาหนะท่ีใช้ในการเดินทางสะดวกและรวดเร็วมากกว่า
การเดินทางด้วยรถยนต์ ความต้องการของผู้ใช้นั้นมีอย่างไม่
จ ากัด และเป็นความต้องการที่ให้ตนเองได้รับประโยชน์มาก
ที่สุดในการใช้รถจักรยานยนต์ นั่นคือความสะดวกสบาย ความ
รวดเร็ว และความประหยัด อีกทั้งผู้ ใช้มีความต้องการที่
หลากหลาย และมีความปลอดภัยกับผู้ขับขี่ มีการบริการการ
หลังการขายที่ดี  โดยมีการโฆษณา ประชาสัมพันธ์   เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้จึงส่งผลท าให้แต่ละบริษัทที่
ผลิตรถจักรยานยนต์โดยต้องมีการพัฒนาปรับปรุงเพื่อสามารถ
แข่งขันและเรียกลูกค้าให้แก่บริษัทของตน ซึ่ง ในปัจจุบันตลาด
จักรยานยนต์มีการแข่งขันค่อนข้างสูงระหว่างผู้ผลิตและมี
ผู้ประกอบการรายใหม่ๆ เข้ามาในตลาดอย่างรวดเร็วท าให้
ประชาชนนิยมใช้รถจักรยานยนต์เพื่อใช้เป็นพาหนะขับขี่เข้ามา
ที่อ าเภอเพื่อมาจับจ่ายซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆเพื่อน าไป
บริโภค และใช้เป็นพาหนะในการเดินทางเข้ามาศึกษาเล่าเรียน
และการประกอบอาชีพต่าง ๆ ของประชาชน   ผู้ศึกษาสน
ศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลส่งผลให้
ผู้บริโภคซื้อรถจักรยานยนต์ในเขตต าบลประทาย อ าเภอ
ประทาย  จังหวัดนครราชสีมา เพื่อประโยชน์ในการก าหนด
และวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดของผู้ผลิตและผู้จัดจ าหน่าย
ให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคก่อนที่จะต้ดสินใจในการ
ซื้อรถจักรยานยนต์ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการและ
ผู้บริโภคต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
         1. เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานลักษณะส่วนบุคคลและ
พฤติกรรมการซื้อรถจักรยานยนต์ของผู้บริโภคในเขตต าบล
ประทาย อ าเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา  
         3. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ
การตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต์ของผู้บริโภคในเขตต าบล
ประทาย อ าเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา 
        4 .เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะพื้นฐานส่วน
บุคคลและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดต่อพฤติกรรมการซื้อ
รถจักรยานยนต์ของผู้บริโภคในเขตต าบลประทาย อ าเภอ
ประทาย  จังหวัดนครราชสีมา 
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        5. เพื่อศึกษาแนวทางส่งเสริมแก้ไขปรับปรุงและพัฒนา
พฤติกรรมและปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
รถจักรยานยนต์ของผู้บริโภคในเขตต าบลประทาย อ าเภอ
ประทาย  จังหวัดนครราชสีมา 
 
 3. สมมุติฐานของการวิจัย 
        การศึกษาวิจัยเรื่องพฤติกรรมและปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดที่มีผลตอ่การตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต์ของผู้บรโิภค
ในเขตต าบลประทาย อ าเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา  
ได้คั้งสมมติฐานไว้ดังนี้ 
          1. ลักษณะส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมที่มี
ผลต่อการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต์ของผู้บริโภคในเขตต าบล
ประทาย  อ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 
         2. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์กับมี
พฤติกรรมที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต์ของ
ผู้บริ โภคในเขตต าบลประทาย  อ าเภอประทายจังหวัด
นครราชสีมา 
 
  4. กรอบแนวคิดในการวิจัย 
         การศึกษาพฤติกรรมและปจัจัยทางการตลาดที่มผีลต่อ
การตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต์ของผู้บริโภคในเขตต าบล
ประทาย อ าเภอประทายจังหวัดนครราชสมีมีกรอบแนวคิใน
การศึกษาดังต่อไปนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. ระเบียบวิธีวิจัย 
5.1 แหล่งข้อมูล     
         การวิจัยเรื่องนี้ไดม้าจากแหล่งข้อมูลดังนี ้
                1.  แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ  (Primary 
data)  ได้มาจากแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง
โดยวิธีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบตามสะดวก     
(Convenience  Sampling)   
                 2. แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ(Secondary data) ได้มา
จากการศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร ต าราวิทยานิพนธ์  งานวิจัย 
จากหอสมุดวิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์  และจากอินเทอร์เน็ต      
5.2 ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง 
             ประชากร  ได้แก่ ประชาชนในเขตต าบลประทาย 
อ าเภอประทายจังหวัด นครราชสีมา จ านวนประชากรทั้งหมด  
6,536 คน  ( ข้อมูลอ าเภอประทาย :ออนไลน์ : 2559) 
             กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ ประชาชนที่
อยู่ ในพื้นที่ เขตต าบลประทาย อ า เภอประทาย จังหวัด
นครราชสีมา  โดดใช้สูตรของยามาเน่ การก าหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่าง โดยค านวณจากสูตรยามาเน่ (Yamane, 1973 : 125) 
(ยุทธพงษ์  กัยวรรณ์, 2543 : 79)  ผู้วิจัยใช้ วิธีการคัดเลือก
กลุ่มตัวอย่างแบบตามสะดวก(Convenience  Sampling)  
เป็นการสุ่มที่ไม่มีกฏเกณฑ์ที่แน่นอนเพื่อให้ได้ขนาดตวัอย่าง  ได้
ครบตามจ านวน 377 คนคิดเป็นร้อยละ 100 
 
5.3 ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 
            1. ตัวแปรอิสระหรือตัวแปรต้น ( Independent 
Variables) ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ  และ
รายได้ต่อเดือน               
            2. ตัวแปรร่วม ได้แก่ ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อ
การตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต์ของผู้บริโภคในเขตต าบล
ประทาย อ าเภอประทาย   จังหวัดนครราชสีมามี  5 ด้าน  
1.ด้านผลิตภัณฑ์ 2. ด้านราคา 3. ด้านสถานที่ในการจัด
จ าหน่าย  4. ด้านการส่งเสริมการตลาด   5. ด้านตัวแทน
จ าหน่าย 
             3. ตั ว แ ป ร ต า ม ( Dependence     Variables)  
พ ฤ ติ ก ร ร ม ข อ ง ผู้ บ ริ โ ภ ค ที่ มี ผ ล ต่ อ ก า ร ตั ด สิ น ใ จ ซื้ อ
รถจักรยานยนต์ในเขตต าบลประทาย อ าเภอประทายมี 6 ด้าน   
ได้แก่  ประเภทของรถจักรยานยนต์ที่ต้องการซื้อ   .ขนาดของ
รถจักรยานยนต์ที่เลือกซื้อ  ยี่ห้อรถจักรยานยนต์ที่เลือกซื้อ  .
ราคาของรถจักรยานยนต์ที่ซื้อ สถานที่ที่ซื้อรถจักรยานยนต์ 
และ.บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต์   
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5.4 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
            เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ได้จาก
การสร้างแบบสอบถาม:ซึ่งเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating  Scale)   5  ระดับ ตามแบบของลิเคิร์ท
(Likert) บุญชม  ศรีสะอาด. ( 2532  : 69 -71 ) แบ่งเป็น  3 
ตอน  ดังนี้                               
              ตอนที่  1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ประกอบด้วย   เพศ  อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ และ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ค าถามมีลักษณะส ารวจรายการทั่วไป 
(Check  List)   
              ตอนที่ 2 พฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต์ในเขตต าบลประทาย อ าเภอ
ประทายมี 6 ด้าน ได้แก่ ประเภทของรถจักรยานยนต์ที่ต้องการ
ซื้อ ขนาดของรถจักรยานยนต์ที่เลือกซื้อ  ยี่ห้อรถจักรยานยนต์
ที่เลือกซื้อ  .ราคาของรถจักรยานยนต์ที่ซื้อ  .สถานที่ที่ซื้อ
รถจักรยานยนต์ และ.บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ
รถจักรยานยนต์   
              ตอนท่ี 3 ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจ
ซื้อรถจักรยานยนต์ของผู้บริโภคในเขตต าบลประทาย มีจ านวน 
5 ด้านได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่ ด้าน
ช่องทางการจัดจ าหน่าย และด้านบุคคลากร                 
             ตอนที่  4  แบบสอบถามลักษณะแบบปลายเปิด
(Open -ended)  เพื่อให้ผู้ตอบแสดงความคิดเห็น 
 
5.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
     โดยมีวิธการเก็บรวบรวมข้อมลูดังนี้            
              1. เตรียมแบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
กลุ่มตัวอย่างจากประชาชนท่ีซื้อรถจักรยานยนต์ในเขตต าบล
ประทาย  อ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสมีา  
              2.ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก ประชาชนท่ีใช้
รถจักรยานยนต์ในเขตเทศบาลต าบลประทาย อ าเภอประทาย  
จังหวัดนครราชสีมา โดยการรวบรวมจากแบบสอบถามจ านวน 
377 ชุด  ตั้งแต่เดือน เมษายน-กันยายน 2560 เก็บได้ตาม
จ านวนคิดเป็นร้อยละ 100       
  
5.6 การวิเคราะห์ข้อมูล    
          การประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส าเร็จรูปเพื่อการวิจัยโดยการแจกแจงความถี่ของทุกตัวแปร 
แล้วน ามาค านวณค่าร้อยละ  (Percentage)ค่าเฉลี่ย /มัชฌิม

เลขคณิต    (Arithmetic   Mean =      ) ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard  deviation =   S.D.)  และการทดสอบ
สมมติฐานด้วยค่า ไคร์ สแคร์  (Chi  Square)   
6. ผลการวิจัย 
      การศึกษาวิจัยพฤติกรรมและปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อ
การตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต์ของผู้บริโภคในเขตต าบล
ประทาย อ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมาพอสรุปได้ดังนี้                
        1.การศึกษาวิจัยพฤติกรรมและปัจจัยทางการตลาดที่มี
ผลต่อการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต์ของผู้บริโภคในเขตต าบล
ประทาย อ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมาพบว่า  กลุ่ม
ตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามเป็น เพศชายคิดเป็นร้อยละ 50.90   
มีการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ73.70      มีอายุ
ระหว่าง 21-30  ปี คิดเป็นร้อยละ  29.40   มีรายได้ไม่เกิน 
15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 70.80   อาชีพ เป็นพนักงาน
ลูกจ้างเอกชนคิดเป็นร้อยละ 40.10   
       2.การวิเคราะห์พฤติกรรมการซื้อรถจักรยานยนต์ของ
ผู้บริโภคในเขตต าบลประทาย ประเภทของรถจักรยานยนต์จะ
ซื้อรถจักรยานยนต์  แบบ4 จังหวะคิดเป็นร้อยละ85.10 และ 
ขนาดของรถจักรยานยนต์   110 ซี.ซี  คิดเป็นร้อยละ  52.00   
ยี่ห้อของรถจักรยานยนต์  ยี่ห้อฮอนด้า  คิดเป็นร้อยละ  82.50  
ราคาของรถจักรยานยนต์ อยู่ระหว่าง  30,000 -35,000  บาท
คิดเป็นร้อยละ 41.40  สถานที่จัดจ าหน่ายรถจักรยานยนต์จะ
ซื้อที่โชว์รูมรถยี่ห้อน้ัน ๆ  คิดเป็นร้อยละ 50.10 และผู้ตัดสินใจ
ซื้ อรถจั กรยานยนต์ ด้ วยตนเอง  คิ ด เป็นร้ อยละ  87.30   
ตามล าดับ                 
       3.การวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยทางการตลาด
ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต์ของผู้บริโภค 
ตารางที่  1 การวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยทาง
การตลาดที่มีผลตอ่การตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต์ของผู้บรโิภค 
ในเขตต าบลประทาย อ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา        
 
 
 
 
 
 
        
           จากคารางที่ 1การศึกษา ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัย
ทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต์ของ
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ผู้บริ โภคในเขตต าบลประทาย  อ า เภอประทาย จังหวัด

นครราชสีมา     พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  ( X  = 
4.42) และถ้าพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุก

ด้าน ได้แก่  ด้านตัวแทนจ าหน่าย( X  = 4.49) รองลงมาด้าน

การจัดจ าหน่าย( X  = 4.43)   นอกจากนี้มีด้านการส่งเสริม

การตลาด( X  = 4.40)และด้านผลิตภัณฑ์ ( X  = 4.39)และ

ด้านราคา ( X  = 4.38)  ตามล าดับ 
 
      4. การทดสอบสมมติฐาน 
       การทดสอบสมมติฐานในการวิจัย เรื่ องปัจจัยทาง
การตลาดที่มีผลตอ่การตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต์ของผู้บรโิภค
ในเขตต าบลประทาย อ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา       
ได้ตั้งสมมติฐานไว้ 2 สมมติฐานดังนี้ 
    สมมติฐานที่ 1  คุณลักษณะส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการเลือกซื้อรถจักรยานยนต์ของผู้บริโภคในเขต
ต าบลประทาย   อ าเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา 
จากสมมติฐานท่ี 1   เขียนสมมตืฐานได้ดังนี้ 
      Ho: คุณลักษณะส่วนบุคคลของประชากรไมม่ี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลอืกซื้อรถจักรยานยนต์ ของ
ผู้บริโภคในเขตต าบลประทาย  อ าเภอประทาย  จังหวัด
นครราชสมีา 
      H1: คุณลักษณะส่วนบุคคลของประชากร มีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการเลือกซื้อรถจักรยานยนต์ของผู้บรโิภคในเขต
ต าบลประทาย อ าเภอประทาย   จังหวัดนครราชสีมา 
ตารางที่2 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะส่วน
บุคคลกับพฤติกรรมการเลอืกซื้อรถจักรยานยนต์ของผู้บริโภคใน
เขตต าบลประทาย   อ าเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     จากตารางที่ 2 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าข้อมูลส่วน
บุคคลมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกซื้อรถจักรยานยนต์
ของผู้บริโภคในเขตต าบลประทาย  อ าเภอประทาย จังหวัด
นครราชสี ม า  ในพฤติ กร รมการซื้ อด้ านประ เภทของ
รถจักรยานยนต์ที่ต้องการซื้อ  ขนาดของรถจักรยานยนต์ที่
เ ลื อกซื้ อ  ยี่ ห้ อรถจั ก รยานยนต์ ที่ เ ลื อกซื้ อ  . ร าคาของ
รถจักรยานยนต์ที่ซื้อ สถานท่ีที่ซื้อรถจักรยานยนต์ และบุคคลที่
มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต์  ของข้อมูลส่วน
บุคคลของประชากรมีความสัมพันธ์ต่อ เพศ  อายุ  ระดับ
การศึกษา อาชีพ  และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ตามล าดับทั้งนี้
เนื่องจากค่า Sig ที่ได้จากการทดสอบความสัมพันธ์มีค่าน้อย
กว่า 0.05  
    สมมติฐานที2่ ปัจจัยส่วประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการเลือกซื้อรถจักรยานยนต์ของผู้บรโิภคในเขต
ต าบลประทาย อ าเภอประทาย  จังหวันครราชสีมา 
    จากสมมติฐานท่ี 2   เขียนสมมตืฐานได้ดังนี้ 
    Ho : ปัจจัยส่วประสมทางการตลาดไมม่ีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการเลือกซื้อ รถจักรยานยนต์ของผู้บริโภคในเขต
ต าบลประทาย   อ าเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา 
    H1 : ปัจจัยส่วประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการเลือกซื้อรถจักรยานยนต์ของผู้บริโภคในเขต
ต าบลประทาย  อ าเภอประทาย   
ตารางที3่ การทดสอบความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาดกับพฤติกรรมการเลอืกซื้อรถจักรยานยนต์ของ
ผู้บริโภคในเขตต าบลประทาย  อ าเภอประทาย จังหวัด
นครราชสมีา 
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      จากตารางที่ 3ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าปัจจัยส่ว
ประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกซื้อ
รถจักรยานยนต์ของผู้บริโภคในเขตต าบลประทาย อ าเภอ
ประทาย จังหวัดนครราชสีมา  มีพฤติกรรมการในการซื้อของ
ผู้บริโภคด้านประเภทของรถจักรยานยนต์ที่ต้องการซื้อของ
ผู้บริ โภค  ขนาดของรถจักรยานยนต์ที่ เลือกซื้อ   ยี่ห้อ
รถจักรยานยนต์ที่เลือกซื้อ  ราคาของรถจักรยานยนต์ที่ซื้อ 
สถานที่ที่ซื้อรถจักรยานยนต์ บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
ซื้อรถจักรยานยนต์ พบว่ามีความสัมพันธ์กับปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาดทางด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่จัด
จ าหน่าย   ด้านการส่งเสริมการตลาด  และ ตัวแทนจ าหน่าย  
เนื่องจากค่า Sig ที่ได้จากการทดสอบความสัมพันธ์มีค่าน้อย
กว่า 0.05 
7. อภิปรายผลการวิจัย 
       ผู้บริโภคในเขตต าบลประทาย มีพฤติกรรมในการซื้อ
รถจักรยานยนต์แตกต่างกันไปแต่โดยส่วนใหญ่แล้วนิยมซื้อจาก
ตัวแทนการขายของรถจักรยานยนต์แต่ละยี่ห้อที่อยู่ในเขต
ต าบลประทายเนื่องจากพนักงานมีบุคลิกภาพที่ดี มีความสุภาพ 
ยิ้มแย้ม  พนักงาน ดูแล เอาใจใส่ลูกค้าเป็นอย่างดี  พนักงาน
ให้บริการอย่างเพียงพอ  พนักงานมีรอยยิ้ม และ อัธยาศัยดี  
และพนักงานสามารถให้ค าแนะน า ช้ีแจงเง่ือนไข ราคา ของแต่
ละรุ่ น  ยี่ ห้ อ ได้ ดี ประ เภทของรถจั กรยานยนต์ที่ จะซื้ อ
รถจักรยานยนต์เป็นแบบ 4 จังหวะขนาดของรถจักรยานยนต์  
เป็นแบบ  110 c.c  ยี่ห้อของรถจักรยานยนต์จะซื้อ
รถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้า  ราคาของรถจักรยานยนต์ มีการ
ซื้อรถจักรยานยนต์ในราคาอยู่ระหว่าง  30,000 -35,000  บาท  
สถานที่ ใ นการ จั ดจ าหน่ ายรถจั ก รยานยนต์ มิ ก า รซื้ อ
รถจักรยานยนต์ที่โชว์รูมรถยี่ห้อนั้น ๆ  และผู้ตัดสินใจซื้อ
รถจักรยานด้วยการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต์ด้วยตนเอง 
ผู้บริโภคให้ความส าคัญอยู่ในระดับมากไม่ว่าจะเป็น) ด้าน
สถานที่ในการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด  ด้าน
ผลิตภัณฑ์  และด้านราคา  เป็นต้น   
        ในส่วนความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลส่วนบุคคลกับ
พฤติกรรมการเลือกซื้อรถจักรยานยนต์ของผู้บริโภค ซึ่ง
พฤติกรรมการซื้อรถจักรยานยนต์ในด้านต่าง ๆ นั้นส่วนใหญ่
จะมีความสัมพันธ์กันกับลักษณะข้อมูลส่วนบุคคลในด้านต่าง 
ๆ มีความสัมพันธ์ต่อ เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา อาชีพ  
และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ล้วนส่งผลต่พฤติกรรมต่าง ๆ เช่น 

ประเภทของรถจักรยานยนต์ที่จะซื้อรถจักรยานยนต์เป็นแบบ 
4 จังหวะขนาดของรถจักรยานยนต์  เป็นแบบ  110 ซี.ซียี่ห้อ
ของรถจักรยานยนต์จะซื้อรถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้า  ราคา
ของรถจักรยานยนต์มีการซื้อรถจักรยานยนต์ในราคาอยู่
ระหว่าง  30,000 -35,000  บาท  สถานที่ในการจัดจ าหน่าย
รถจักรยานยนต์มิการซื้อรถจักรยานยนต์ที่โชว์รูมรถยี่ห้อนั้น 
ๆและผู้ ตั ดสิน ใจซื้ อรถจักรยานด้ วยก ารตั ดสิน ใจซื้ อ
รถจักรยานยนต์ด้วยตนเอง ลักษณะของบุคคลแต่ละคนจะ
ส ะ ท้ อ น ใ ห้ เ ห็ น ถึ ง พ ฤ ติ ก ร ร ม ใ น ก า ร ตั ด สิ น ใ จ ซื้ อ
รถจักรยานยนต์แตกต่างกันไปหากผู้ที่มีฐานะปานกลางและ
ประกอบอาชีพท่ัว ๆ ไปเนื่องจากรถจักรยานยนต์มีราคาไม่สูง
มากเกินไปส าหรับผู้บริโภคซึ่งจะเห็นว่ารถจักรยานยนต์ได้
กลายเป็นปัจจัยส าคัญในการเดินทางสัญจรไปมาที่สะดวก
และรวดเร็วซึ่งจะคุ้มค่ากว่าการเดินทางโดยวิธีอิ่น ๆ ที่มี
ค่าใช้จ่ายน้อยกว่าแต่ต้องใช้เวลานานกว่า และถ้าเป็นรถยนต์
ส่วนบุคคลท าให้มีภาระและมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นเมื่อเทียบกับ
รถจักรยานยนต์  ส าหรับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดแต่
ล ะด้ า นมี ค ว ามสั มพั น ธ์ กั บพฤติ ก ร รมกา ร เ ลื อกซื้ อ
ร ถ จั ก ร ย า น ย น ต์ ข อ ง ผู้ บ ริ โ ภ ค อ า ทิ  ป ร ะ เ ภ ท ข อ ง
รถจักรยานยนต์ที่ต้องการซื้อของผู้บริโภค  ขนาดของ
รถจักรยานยนต์ที่เลือกซื้อ    ยี่ห้อรถจักรยานยนต์ที่เลือกซื้อ  
ราคาของรถจักรยานยนต์ที่ซื้อ  สถานที่ที่ซื้อรถจักรยานยนต์   
มีความสัมพันธ์กับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทางด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่จัดจ าหน่าย   ด้านการ
ส่งเสริมการตลาด  และ ตัวแทนจ าหน่าย เป็นต้นมีความ
สอดคล้องกับผลงานวิ จัยของ  มีความสอดคล้องกับ
ผลงานวิจัยของ กุลธร ทองหุ้ม (2552  : บทคัดย่อ) ปัจจัยที่มี
ผลต่อพฤติกรรมและการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต์เกียร์
อัตโนมัติของลูกค้าในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่าลูกค้า
ส่วนใหญ่ เป็นเพศชายอายุ  36 -45 ปีระดับการศึกษา
มัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา อาชีพรับจ้างทั่วไปรายได้ไม่ เกิน 
7,000 บาทพักอาศัยบ้านตนเอง/บิดามารดามีเหตุผลการซื้อ
รถจักรยานยนต์เกียร์อัตโนมัติโดยพิจารณาจากรูปลักษณ์
เทคโนโลยีที่ทันสมัย  ลูกค้ามีการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต์
เกียร์อัตโนมัติโดยพิจารณาจาก  ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา 
ด้านช่องทางการจ าหน่าย ด้านส่งเสริมทางการตลาด ด้าน
สถานที่สภาพแวดล้อมทางกายภาพ ด้านพนักงานให้บริการ
และด้านกระบวนการให้บริการอยู่ ในระดับมากทุกด้าน  
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ลูกค้าที่มี เพศ อายุ สถานภาพ  ที่ต่างกันมีการตัดสินใจซื้อ
รถจักรยานยนต์เกียร์อัตโนมัติ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้าน
ช่องทางการจ าหน่ าย  ด้ านส่ ง เ สริ มการตลาด ด้ าน
กระบวนการให้บริการและด้านพนักงานให้บริการแตกต่างกัน  
ลูกค้าท่ีมีระดับการศึกษาและรายได้เฉลี่ยต่อเดือน และอาชีพ 
ต่างกันมีการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต์เกียร์อัตโนมัติที่
แตกต่างกัน   ด้านส่งเสริมการจ าหน่าย ด้านกระบวนการ
ให้บริการและด้าน พนักงานให้บริการมีความแตกต่างกัน  
ลูกค้าที่มีที่พักอาศัยอยู่ในปัจจุบันต่างกันมีการตัดสินใจซื้อ 
รถจักรยานยนต์เกียร์อัตโนมัติไม่แตกต่างกัน และลูกค้าที่มี
ปัจจัยที่ ตั ดสินใจซื้อที่ ต่ างกันมี ระดับการตัดสินใจซื้ อ 
รถจักรยานยนต์เกียร์อัตโนมัติ ในด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา 
ด้านช่องทางการจ าหน่าย  ด้านส่งเสริมการตลาด ด้าน
กระบวนการให้บริการมีความแตกต่างกัน และมีความ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปฏิญญา ลาภเจริญวงศ์ ( 2550 :
บทคัดย่อ) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อรถจักรยานยนต์
ของผู้บริโภคในจังหวัดปทุมธานีการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาข้อมูลทั่วไปของผู้บริโภคที่ซื้อรถจักรยานยนต์ การ
ให้ความส าคัญกับปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการซื้อ
รถจักรยานยนต์ และพฤติกรรมการซื้อรถจักรยานยนต์ของ
ผู้บริโภคในจังหวัดปทุมธานี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้ง
นี้คือ ผู้บริโภคในจังหวัดปทุมธานีที่ซื้อรถจักรยานยนต์ใหม่
และจดทะเบียนในเขตจังหวัดปทุมธานี โดยใช้แบบสอบถาม
เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจ านวน 396 ตัวอย่าง 
สถิติเชิงพรรณนาท่ีใช้ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าคะแนนเฉลี่ยและค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ค่า
ที (t-test) ส าหรับกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มและค่าเอฟ (F-test) 
ส าหรับกลุ่มตัวอย่างมากกว่า 2 กลุ่มขึ้นไป ณ ระดับความ
เชื่อมั่น 95% ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติใช้โปรแกรม
ทางสถิติ SPSS for Window  ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริโภคที่
ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 15-20 ปี เป็น
นักเรียน-นักศึกษา มีรายได้ต่อเดือนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 
5,000 บาท ใช้รถจักรยานยนต์ประเภทครอบครัว และ
รถจักรยานยนต์ที่ใช้คือยี่ห้อ ฮอนด้า ส่วนการศึกษาระดับ
ความส าคัญของปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการซื้อ
รถจักรยานยนต์พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญ
ด้านปัจจัยทางการตลาดโดยรวมในระดับส าคัญมาก และเมื่อ
พิจารณารายด้านพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญ

ระดับมากสุดในด้านความแข็งแรงและความคงทนของ
รถจักรยานยนต์ และผู้บริโภคให้ความส าคัญในระดับมากใน
ด้านการประหยัดเ ช้ือเพลิงในการขับขี่  อัตราการเร่ ง
เครื่องยนต์ดี ความสวยงามและทันสมัยของการออกแบบ
รถจักรยานยนต์ ระยะเวลาการรับประกันสินค้า ช่ือเสียงของ
ยี่ห้อรถจักรยานยนต์ การน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ เช่น 
ปุ่มสตาร์ท ระบบเปิดไฟเมื่อสตาร์ท  ระดับราคาของ
รถจักรยานยนต์ การมีพนักงานขายคอยให้ค าแนะน าสินค้า
อย่างละเอียด ความสะดวกในการหาซื้อ มีการส่งเสริมการ
ขาย เช่น การลดราคา การแจกของแถม มีบริการหลังการ
ขายที่ดี มีการโฆษณาผ่านสื่อและจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์
รถจักรยานยนต์ เครื่องยนต์ต้องพับขาตั้งก่อนจึงสตาร์ท
เครื่องยนต์ได้ มีบริการเงินผ่อน/ไม่มีเงินดาวน์ การครอบคลุม
ของสถานที่ที่จ าหน่ายและซ่อมการใช้บุคคลที่มีช่ือเสียงใน
การโฆษณาสินค้า มีการส่งเสริมการตลาดร่วมกับพันธมิตรอื่น 
ๆ เช่น ใช้บัตรเครดิตจะได้รับส่วนลดเพิ่ม ราคาของอะไหล่
และอุปกรณ์เสริม การจัดวางสินค้าดึงดูดใจให้ซื้อและสามารถ
หาซื้อได้ง่ายหลายช่องทางเช่น ธนาคาร เป็นต้น และใน
การศึกษาผลวิเคราะห์พฤติกรรมการซื้อรถจักรยานยนต์ของ
ผู้บริโภคในจังหวัดปทุมธานีพบว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่ซื้อ
รถจักรยานยนต์จากร้านจ าหน่ายรถจักรยานยนต์ทั่วไป ใช้
วิธีการช าระด้วยเงินผ่อน ซื้อรถจักรยานยนต์ในระดับราคา 
30,000-40,000 บาท โดยมีราคาในการซื้อต่ าสุด 30,000 
บาท และมีราคาซื้อสูงสุด 90,000 บาท 
       ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐานพบว่า 
ผู้บริโภคที่มีอายุ อาชีพ รายได้ประเภทของรถจักรยานยนต์ 
และยี่ห้อรถจักรยานยนต์ที่แตกต่างกันให้ความส าคัญกับ
ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการซื้อรถจักรยานยนต์แตกต่าง
กัน และในส่วนของพฤติกรรมการซื้อพบว่า ผู้บริโภคที่มี
รายได้และประเภทรถจักรยานยนต์แตกต่างกันมีพฤติกรรม
การซื้อด้านราคารถจักรยานยนต์แตกต่างกันไป ที่ระดับ
นัยส าคัญทางสถิติ 0.05  และสอดคล้องกับงานวิจัยของ                     
เอกชัย พันธุลี (2553 : บทคัดย่อ ) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการตัดสินใจซิ้อรถยนต์เชฟโรเลต อาวีโอของ
ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อรถยนต์เชฟโรเลต อาวีโอของ
ผู้บริโภค ในกรุงเทพมหานคร ซึ่งประกอบด้วยปัจจัยทางด้าน
ประชากรศาสตร์ด้านส่วนประสมทางการตลาด และด้าน
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แรงจูงใจ ที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อรถยนต์เชฟโร
เลตโดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ ประชากรใน
กรุงเทพมหานครทีม่ีความสนใจ และคาดว่าจะซื้อรถยนต์เชฟ
โรเลต อาวีโอ ในกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน เครื่องมือ
ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้การ
วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่  ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานการทดสอบค่าไคสแควร์  (Chi – Square) 
ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 
มีอายุระหว่าง 24-29 ปีมีสถานภาพโสด มีการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีมีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือนมากกว่า 35,000 บาท  ระดับความคิดเห็นต่อปัจจัย
ด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีต่อพฤติกรรมการตัดสินใจ
ซื้อรถยนต์เชฟโรเลต อาวีโอ ด้านผลิตภัณฑ์โดยรวม อยู่ใน
ระดับเห็นด้วยในระดับน้อย ด้านราคาโดยรวมอยู่ในระดับ
เห็นด้วยในระดับน้อย ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย อยู่ใน
ระดับเห็นด้วยในระดับน้อย และด้านการส่งเสริมการตลาด
โดยรวมอยู่ในระดับเห็นดว้ยในระดบัน้อยเช่นกัน  ระดับความ
คิดเห็นต่อปัจจัยด้านแรงจูงใจที่มีต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซี้
อรถยนต์เชฟโรเลตอาวีโอ ด้านอารมณ์อยู่ในระดับเห็นด้วยใน
ระดับน้อย และด้านเหตุผล อยู่ในระดับเห็นด้วยในระดับน้อย
เ ช่นกัน   ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าปัจจัยด้ าน
ประชากรศาสตร์ทั้ ง เพศ อายุ  สถานภาพสมรสระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน ส่งผลต่อ
พฤติกรรมการตัดสินใจซี้อรถยนต์เชฟโรเลต อาวโอี ของ
ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครทุกด้าน  ปัจจัยด้านส่วนประสม
ทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
การตัดสินใจซื้อรถยนต์เชฟโรเลต อาวีโอ ของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร แค่เพียงในด้านตราสินค้า และบริการหลัง
การขายเท่านั้นในส่วนด้านราคาและด้านการจัดจ าหน่าย มี
ความสัมพันธ์กับ พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อรถยนต์เชฟโรเลต 
อาวีโอ แต่ส าหรับด้านการส่งเสริมการตลาด มีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อรถยนต์ เชฟโรเลต อาวโอี เพียง
แค่ในด้านการส่งเสริมการขายเท่านั้น ในส่วนของ ปัจจัยด้าน
แรงจูงใจ ทั้งด้านอารมณ์และด้านเหตุผล มีความสัมพันธ์กับ 
พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อรถยนต์เชฟโรเลต อาวโอี ของ
ผู้บริโภค ในกรุงเทพมหานครทั้งสองด้าน 
   
7. ข้อเสนอแนะ   
    1.ข้อเสนอแนะการน าผลการวิจัยไปใช้ 

        1. ด้านผลิตภัณฑ์  ควรพิจารณาการสร้างภาพลักษณ์
ของรถจักรยานยนต์ เพื่อให้เกิดความจงรักภักดีในตราสินค้า
และควรมีการพัฒนาถึงการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีรูปทรงที่
สวยงาม มีอุปกรณ์ตกแต่งที่หลากหลาย และมีความทันสมัย
ยิ่งข้ึน 
       2. ด้านราคา ควรพิจารณากลยุทธ์ในการก าหนดราคา
ต้องให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค ควรพิจารณาการซื้อ
รถจักรยานยนต์โดยใช้เงินดาวน์ต่ า ผ่อนนาน เพื่อเป็นการ
กระตุ้นการซื้อของผู้บริโภคให้มีจานวนเพิ่มมากขึ้น 
         3. ด้านสถานท่ีในการจัดจ าหน่าย  ร้านตัวแทนจ าหน่าย
จะต้องหาง่าย เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเดินทางไปได้สะดวก 
        4. ด้านส่งเสริมการตลาด  ควรมีการโฆษณาผ่านสื่อ
ต่างๆ เช่น ป้ายโฆษณา  แผ่นพับ  อินเตอร์เน็ต สื่อสิ่งพิมพ์  
ควรมีการจัดแสดงผลิตภัณฑ์โดยใช้พรีเซ็นเตอร์ซึ่งเป็นผู้ที่มี
ช่ือเสียงเพื่อให้ผู้บริโภคจดจ าตรายี่ห้อและมีภาพลักษณ์ที่ดีต่อ
สินค้า และควรพิจารณาใช้กลยุทธ์การตลาดโดยการมอบ
ส่วนลดเมื่อซื้อด้วยเงินสด   
       5. ด้านตัวแทนจ าหน่าย ควรคัดเลือกพนักงานที่มี
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้กับลูกค้า
ได้ ควรมีการจัดฝึกอบรมให้กับพนักงานอย่างสม่ าเสมอและควร
เรียนรู้เทคนิคในการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า  
   2. ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป  
       1. การวิจัยครั้งนี้ได้เก็บข้อมูลเฉพาะในเขตเทศบาล
ประทาย อ าเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา ควรมีการศึกษา
ในเขตพื้นที่อื่น ๆ ไปยังพื้นที่ปริมณฑลหรือในระดับภูมิภาค
เพื่อให้ครอบคลุมพื้นท่ี จึงจะท าให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนขึ้น 
       2..การศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของประชาชน
ที่มีผลต่อการซื้อรถจักรยานยนต์ 
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ความเสี่ยงและการตอบสนองความเสี่ยงของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทย กรณีศึกษา ธุรกิจประเภทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยความเสี่ยงและการตอบสนองความเสี่ยงของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง ธุรกิจประเภทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยกลุ่มตัวอย่างในการศึกษา
ครั้งนี้คือ บริษัทที่ประกอบธุรกิจประเภทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์จ านวน 56 บริษัท ซึ่งผู้ศึกษาได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบ
แสดงรายการข้อมูลประจ าปี (56-1) ประจ าปี 2559 โดยใช้ความถี่และค่าร้อยละ เป็นเครื่องมือทางสถิติ ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
จากการศึกษาวรรณกรรมในอดีตท าให้ผู้ศึกษาสามารถแบ่งด้านของความเสี่ยงตามตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ 4 ด้าน คือ 
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน ความเสี่ยงด้านการเงิน และความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และใน
การศึกษาครั้งนี้มีการจัดประเภทของวิธีการตอบสนองความเสี่ยงอีก 4 วิธี คือ การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง การร่วมกันจัดการความ
เสี่ยง การลดความเสี่ยง และการยอมรับความเสี่ยง ซึ่งผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยความเสี่ยงที่มีผลต่อธุรกิจประเภทพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์มากที่สุด คือปัจจัยความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน และวิธีในการตอบสนองความเสี่ยงที่ธุรกิจประเภทพัฒนา
อสังหาริมทรัพยใ์ช้มากที่สุด คือ วิธีการลดความเสี่ยง 
ค ำหลัก: ความเสี่ยง, การตอบสนองความเสี่ยง, ธุรกิจประเภทอสังหาริมทรัพย์ 

 
ABSTRACT 

The objectives of the study were to investigate the risk factors and the risk response of the real estate 
& construction property development group of listed companies on the Stock Exchange of Thailand.  
The sample used in the study 56 companies that were listed on the Stock Exchange of Thailand. The data 
were collected through the Annual Report Form (56-1) B.E.2559. Frequency and Percentage were used for  
analyzed. There are four types of risks strategic risk, operational risk, financial risk and regulatory compliance 
risk, and four risk-taking approaches are avoided, joint risk management, reducing risk and accepting risk.  
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The results that the risk factors that affect most propert development group is operational risk factors and  
was found that most propert development group applied the method of risk reduction. 
Keywords: Risk, Risk Response, Propert Development Group 

 
1. บทน า 

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยยังอยู่ในช่วง
ชะลอตัวต่อเนื่องมาจากภาวะเศรษฐกิจปี  2558 ท าให้
ความสามารถในการซื้อที่อยู่อาศัยของผู้บริโภคลดลง และ
สถาบันการเงินระมัดระวังในการอนุมัติสินเช่ือที่อยู่อาศัย จาก
สถานการณ์ดังกล่าว มีผลท าให้กิจกรรมการซื้อขายที่อยู่อาศัย
ชะลอลง ส่งผลให้จ านวนที่อยู่อาศัยรอขายทั้งที่สร้างเสร็จและ
ก าลังก่อสร้างสะสมเพิ่มขึ้นทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและ
ต่างจังหวัด การแข่งขันทางธุรกิจจึงมีความรุนแรงยิ่งขึ้นและท า
ใหธุ้รกิจอสังหาริมทรัพย์ มีความเสี่ยงที่เพิ่มสูงขึ้นจากปัจจัยลบ
ทั้งภายในและภายนอก เป็นความเสี่ยงที่บริษัทฯ จะต้อง
ติดตามและมีมาตรการเตือนภัยล่วงหน้า เพื่อเพิ่มความ
ระมัดระวังและลดผลกระทบไม่ให้มีความรุนแรง ซึ่งเช่ือว่าจะ
ท าให้ธุรกิจของบริษัทฯ สามารถเติบโตอย่างยั่งยืนและมั่นคง
ต่อไปได้ [1] 

ในปัจจุบันการบริหารความเสี่ ยงมีความส าคัญ 
ต่อการด าเนินธุรกิจมากขึ้น แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
จึ ง ไ ด้ รั บ ค ว าม สน ใจแ ละมี พัฒนากา ร อย่ า งต่ อ เ นื่ อ ง 
ทั้ ง ใ น ร ะ ดั บ ภ า ย ใ น อ ง ค์ ก ร แ ล ะ ผู้ เ ช่ี ย ว ช า ญ  เ ช่ น  
The Committee of Sponsoring Organization of The 
Treadway Commission (COSO) ที่ได้มีการพัฒนาแนว
ทางการบริหารความเสี่ยงที่มีมาตรฐานในระดับสากลขึ้น 
เพื่อให้บริษัทหรือองค์กรต่าง ๆ ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ 
และจากระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลจะเป็นส่วนหนึ่งของการก ากับดูแลกิจการที่ดีซึ่งจะ
น าองค์กรไปสู่ความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนในที่สุด [2] ซึ่งหาก
จะท าการเช่ือมโยงเรื่องของการก ากับดูแลกิจการที่ดี กับเรื่อง
ขอ งคว าม เ สี่ ย งที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ ธุ ร กิ จป ร ะ เภทพัฒน า
อสังหาริมทรัพย์แล้ว คงต้องเริ่มจากความเสี่ยงของผู้ประกอบ
กิจการอสังหาริมทรัพย์ที่พบเห็นได้บ่อย ได้แก่ ความเสี่ยงจาก
เรื่องของท าเลที่ตั้ง หรือโครงการไม่มีความเหมาะสม หรือการ
เสนอราคาขายไม่เหมาะสม หรือการแข่งขันด้านราคา และ
ประเด็นอื่น ๆ ของคู่แข่งในพื้นที่เดียวกันที่อาจแตกต่างกันไป 

[3] ซึ่งความเสี่ยงของผู้ประกอบกิจการที่กล่าวมาข้างต้นนั้น ถือ
เป็นหนึ่งในความเสี่ยงทางด้านกลยุทธ์ ด้านการปฏิบัติการ ด้าน
การเงิน หรือความเสี่ยงท่ีเกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
ที่ถูกจ าแนกเป็นด้ านต่ างๆ โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่ ง             
ประเทศไทย [4] ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงสนใจที่จะท าการศึกษาเรื่อง
ความเสี่ยงและการตอบสนองความเสี่ยงของบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และ
ก่อสร้าง ธุรกิจประเภทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เพื่อส ารวจถึง
ปัจจัยความเสี่ยงที่เกิดขึ้น และวิธีการตอบสนองต่อปัจจัย    
ความเสี่ยงเหล่านั้น เพื่อช่วยให้ผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้สนใจศึกษา
ข้อมูลได้เล็งเห็นถึงปริมาณ และวิธีการในการตอบสนองความ
เสี่ยงของประชากรกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา ซึ่งอาจก่อให้เกิด
ประโยชน์ในการวางแผนรับมือ ระบุหรือตอบสนองต่อความ
เสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้นหรือเป็นแนวทางในการตอบสนองความเสี่ยง
ให้แก่ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้สนใจศึกษากับความเสี่ยงในการด าเนิน
กิจการประเภทธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 
 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 ศึกษาปัจจัยความเสี่ยงของบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และ
ก่อสร้าง ธุรกิจประเภทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 

2.2  ศึกษาวิธีการตอบสนองความเสี่ยงของบริษัทจด
ทะ เบี ยน ในตลาดหลั กทรั พย์ แห่ งปร ะ เทศ ไทย  กลุ่ ม
อสั งหา ริ มทรั พย์ แล ะก่ อส ร้ า ง  ธุ ร กิ จป ระ เภทพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ 

2.3 จัดประเภทและวิเคราะห์ลักษณะของความเสี่ยง
และวิธีการตอบสนองความเสี่ยง โดยใช้การจ าแนกประเภทของ
ความเสี่ยงตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 
3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

3.1 ท าให้ทราบถึงปัจจัยความเสี่ยงและการตอบสนอง
ความเสี่ยงของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
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ประเทศไทย กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง ธุรกิจประเภท
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 

3.2 เป็นแนวทางให้แก่บุคคลที่สนใจ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
หรือบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
ได้ทราบถึงลักษณะของความเสี่ยงที่มีอยู่ในปัจจุบัน และวิธีการ
ตอบสนองความเสี่ยงของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง ธุรกิจ
ประเภทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 

 
4. แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

จากการศึกษาข้อมูลจากหนังสือ วรรณกรรม บทความ 
และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ท าให้ผู้ศึกษาได้รวบรวมแนวคิด ทฤษฎี 
และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษา ดังนี้  

4.1 ความหมายของความเสี่ยงและแหล่งที่มา  
ความเสี่ยง หมายถึง โอกาสที่บางสิ่งบางอย่างจะเกิดขึ้น 

อาจจะมีผลกระทบมากหรือน้อยที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจหรือ
บางแผนการต่าง ๆ ทั้งนี้ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเนื่องจากความไม่
แน่นอน สามารถวัดผลได้จากความน่าจะเป็นหรือผลลัพธ์ที่
เกิดขึ้น ซึ่ งแหล่งที่มาของปัจจัยความเสี่ยงมาจากปัจจัย
ภายนอกและปัจจัยภายในองค์กร โดยปัจจัยความเสี่ยง
ภายนอกองค์กรไม่สามารถควบคุมความเสี่ยงได้ เช่น ด้าน
เศรษฐกิจ ด้านการเมือง ด้านสังคมและพฤติกรรมของผู้บริโภค
ในส่วนของปัจจัยความเสี่ยงภายในองค์กรสามารถควบคุมได้ 
เช่น ด้านกลยุทธ์ ด้านการเงินและสภาพคล่องทางการเงิน [5] 

4.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยงของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

การบริหารความเสี่ยง คือ กระบวนการที่ปฏิบัติโดย
คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและบุคคลากรทุกคนในองค์กร
เพื่อช่วยในการก าหนดกลยุทธ์และการด าเนินงาน โดย
กระบวนการบริหารความเสี่ยงได้รับการออกแบบเพื่อให้
สามารถบ่งช้ีเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อ
องค์กร และสามารถจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กร
ยอมรับได้เพื่อให้ได้รับความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลในการ
บรรลุวัตถุประสงค์ที่องค์กรก าหนดไว้ โดยที่ [4] มีการก าหนด
องค์ประกอบของการบริหารความเสี่ยงไว ้ดังนี ้

1. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร  

 (Internal Environment) 
2. การก าหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting) 
3. การบ่งช้ีเหตุการณ์ (Event Identification) 
4. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
5. การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response) 
6. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) 
7. ข้อมูลและการติดต่อสื่อสาร (Information and    

[Communication) 
8. การติดตามผล (Monitoring) 
ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ [6] ในเรื่องกระบวนการ

ประเมินความเสี่ยง โดยมีการใช้แนวคิดพื้นฐานเป็นการประเมิน
ความเสี่ยงและน าข้อมูลทางสถิติมาใช้ ซึ่งสามารถแบ่งขั้นตอน
การประเมินความเสี่ยงออกเป็นแต่ละองค์ประกอบ ได้ดังนี ้

1. การระบุความเสี่ยง (Risk identification) 
2. การประเมินความเสี่ยงเชิงบรรยายและเชิงปริมาณ  

l(Risk estimation) 
3. การประเมินโดยการเปรียบเทียบและตอบสนอง   
ss/ความเสี่ยง (Risk evaluation) 
สภาพแวดล้อมภายในองค์กร เป็นพื้นฐานที่ส าคัญ

ส าหรับกรอบการบริหารความเสี่ยงโดยสภาพแวดล้อมนี้มี
อิทธิพลต่อการก าหนดกลยุทธ์และเป้าหมายขององค์กร การ
ก าหนดกิจกรรมการบ่งช้ี การประเมิน และการจัดการความ
เสี่ยง สภาพแวดล้อมภายในองค์กรประกอบด้วยหลายปัจจัย 
เช่น จริยธรรม วิธีการท างานของผู้บริหารและบุคลากร รวมถึง
ปรัชญาและวัฒนธรรมในการบริหารความเสี่ยง 

การก าหนดวัตถุประสงค์ เป็นขั้นตอนแรก ๆ ส าหรับ
กระบวนการบริหารความเสีย่ง องค์กรควรมั่นใจว่าวัตถุประสงค์
ที่ก าหนดขึ้นมีความสอดคล้องกับกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์และ
ความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ โดยทั่วไปวัตถุประสงค์และ     
กลยุทธ์ควรได้รับการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรและสามารถ
พิจารณาได้ในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

1. ด้านกลยุทธ์ เกี่ยวข้องกับเป้าหมายและพันธกิจใน
ภาพรวมขององค์กร 

2. ด้านการด าเนินงาน เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ ผล
การปฏิบัติงานและความสามารถในการท าก าไร 
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3. ดา้นการรายงาน เกี่ยวข้องกับการรายงานทั้งภายใน
และภายนอกองค์กร 

4. ด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ เกี่ยวข้องกับปฏิบัติ
ตามกฎหมาย 

การบ่งช้ีเหตุการณ์ การท าธุรกิจมักมีความไม่แน่นอน
เกิดขึ้นมากมาย องค์กรไม่สามารถมั่นใจได้ว่าเหตุการณ์ใด 
เหตุการณ์หนึ่งจะเกิดขึ้นหรือไม่ จะต้องพิจารณาถึง 

1. ปัจจัยความเสี่ยงทุกด้านที่อาจจะเกิดขึ้น 
2. แหล่งความเสี่ยงท้ังภายในและภายนอกองค์กร 
3. ความสัมพันธ์ระหว่างเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น 
การประเมินความเสี่ยง เป็นการประเมินโอกาสและ

ผลกระทบของเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นต่อวัตถุประสงค์ในช่วงที่
เกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง อาจส่งผลกระทบในระดับต่ า 
เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องอาจมีผลกระทบใน
ระดับสูงต่อวัตถุประสงค์ 

การตอบสนองความเสี่ยง เมื่อความเสี่ยงได้รับการบ่งช้ี 
และประเมินความส าคัญแล้ว ผู้บริหารต้องประเมินวิธีการ
จัดการความเสี่ยงที่สามารถน าไปปฏิบัติได้ และผลของการ
จัดการเหล่านั้น การพิจารณาทางเลือกในการด าเนินการจะต้อง
ค านึงถึงความเสี่ยงท่ียอมรับได้และต้นทุนที่เกิดขึ้นเปรียบเทียบ
กับผลประโยชน์ที่จะได้รับเพื่อให้การบริหารความเสี่ยงมี
ประสิทธิผลผู้บริหารอาจต้องเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยงให้
อยู่ในช่วงที่องค์กรยอมรับได้ [7] 

1. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง การด าเนินการเพื่อ
หลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง 

2. การร่วมจัดการความเสี่ยง การร่วมหรือการแบ่ง
ความรับผิดชอบกับผู้อื่นในการจัดการความเสี่ยง 

3. การลดความเสี่ยง การด าเนินการเพิ่มเติมเพื่อลด
โอกาสที่จะเกิดขึ้นหรือผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับ
ที่ยอมรับได้ 

4. การยอมรับความเสี่ยง ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ใน
ปัจจุบันอยู่ในระดับที่ต้องการและยอมรับได้แล้ว โดยไม่ต้องมี
การด าเนินการเพิ่มเติมเพื่อลดโอกาสหรือผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้นอีก 

กิจกรรมการควบคุม คือ นโยบายและกระบวนการ
ปฏิบัติงานเพื่อให้มั่นใจได้ว่าได้มีการจัดการความเสี่ยง มีการ

ก าหนดวัตถุประสงค์และเทคนิคน าไปปฏิบัติเป็นของเฉพาะ
องค์กร ดังนั้น กิจกรรมการควบคุมจึงมีความแตกต่างกันเป็น
การสะท้อนถึงสภาพแวดล้อมภายในองค์กร ลักษณะธุรกิจ 
โครงสร้างและวัฒนธรรมขององค์กร  

ข้อมูลของการติดต่อสื่อสาร เป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับ
องค์กร ในการบ่งช้ี ประเมิน และจัดการความเสี่ยง ข้อมูล
สารสนเทศที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกควรได้รับการ
บันทึกและสื่อสารอย่างเหมาะสมทั้งในด้านรูปแบบและเวลา 

ข้อการติดตามผล เป็นการด าเนินการภายหลังจากเกิด
เหตุการณ์ซึ่งประเด็นส าคัญของการติดตาม ได้แก่ 

1.  การติดตามผลเพื่อให้มั่นใจ ได้ว่าการจัดการความ
เสี่ยงมีคุณภาพและความเหมาะสม มีการบริหารความเสี่ยง
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในทุกระดับ 

2.  ความเสี่ยงทั้งหมดที่มีผลกระทบส าคัญต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์กรได้รับการรายงานต่อผู้บริหารที่
รับผิดชอบ 

การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร หมายถึง  การ
บริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการ
ด าเนินงานต่าง ๆ เพื่อลดมูลเหตุ ของแต่ละโอกาสที่องค์กรจะ
เกิดความเสียหาย ให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคต อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ประเมินได้ 
ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยค านึงถึงการ
บรรลุ เป้าหมาย ทั้งในด้านกลยุทธ์ การปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
การเงิน และความไม่แน่นอนจากปัจจัยภายนอก โดยได้รับการ
สนับสนุนและการมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงจาก
หน่วยงานทุกระดับทั่วท้ังองค์กร  

4.3 ประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง 

การบริหารความเสี่ยงช่วยให้องค์กรสามารถบรรลุ
เป้าหมาย ในขณะที่อุปสรรคหรือสิ่งที่ไม่คาดหวังที่อาจเกิดขึ้น
ทั้งในด้านผลก าไรและการปฏิบัติงาน ป้องกันความเสียหายต่อ
ทรัพยากรขององค์กร และสร้างความมั่นใจในการสร้างรายงาน
และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ การบริหารความเสี่ยงจึงมี
ประโยชน์หลายประการ เช่น การบริหารความเสี่ยงช่วยให้
ผู้บริหารพิจารณาความเสี่ยงท่ียอมรับได้ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์
ขององค์กร ความเสี่ยงที่ยอมรับได้เป็นปัจจัยที่ส าคัญในการ
ประเมินทางเลือกในการด าเนินกลยุทธ์ หรือช่วยให้องค์กร

E-131



การประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสกลนคร ครั้งที่ 1 
17 – 19 พฤษภาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร 

 

 

ตระหนักถึงเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในทางเสียหาย ประเมิน
ความเสี่ยง และก าหนดวิธีการจัดการ เป็นต้น [2] 

4.4 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

[8] ได้ท าการศึกษา เรื่องการคาดการณ์แนวโน้ม 
ค ว า ม ล่ า ช้ า ใ น ก า ร ก่ อ ส ร้ า ง อ า ค า ร ข น า ด ใ ห ญ่ ใ น 
กรุ ง เ ทพมหานคร  ในอนาคต ช่ ว งปี  พ . ศ .  2 545  ถึ ง  
พ.ศ. 2550 โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเดลฟายเป็นเครื่องมือช่วยใน
การวิจัย ซึ่งท าการเก็บข้อมูลทั้งหมด 3 รอบ จากผู้เช่ียวชาญที่
คัดเลือกไว้ 18 ท่าน โดยประเด็นการศึกษามุ่งเน้นเฉพาะปัญหา
ที่มีสาเหตุจากผู้รับเหมาก่อสร้างหลักเท่านั้น  วัตถุประสงค์ของ
การศึกษา เพื่อต้องการทราบแนวโน้มการเกิดปัญหาและ 
เปรียบเทียบแนวโน้มปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงของการ
ท างานของผู้รับเหมาก่อสร้างทั้ง 4 ช่วง ผลจากการศึกษาพบว่า
ในช่วงการเตรียมการก่อสร้าง และการก่อสร้างงานช่ัวคราวใน
หน่วยงานก่อสร้าง เป็นช่วงที่ไม่มีเหตุการณ์ในระดับที่ก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อการสร้างให้ต้องล่าช้า แนวทางการป้องกันสรุปได้
ว่า ต้องท าการจัดวางระบบในการท างานที่ดีตั้งแต่การก าหนด
นโยบาย วางแผนในระดับต่าง ๆ การก าหนดหน้าที่การงาน 

[9] ได้ท าการศึกษา เรื่องปัจจัยความเสี่ยงและการ
บริหารความเสี่ยง โครงการก่อสร้างอาคารส านักงานศาลาแอ
ทสาทร การค้นคว้าอิสระในครั้งนี้เล็งเห็นถึงความส าคัญในการ
น าปัจจัยต่าง ๆ ที่ เกิดขึ้นและผลกระทบกับโครงการมา
วิเคราะห์หาระดับความเสี่ยง ตามกระบวนการบริหารความ
เสี่ยง (Risk Management) การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาตาม
มุมมองของตัวแทนเจ้าของโครงการ และตัวแทนบริษัทที่
ปรึกษาโครงการภาคเอกชน ตลอดจนตัวแทนบริษัทผู้รับจ้าง ที่
ส่งผลกระทบโดยตรงต่อวัตถุประสงค์ด้านเวลา ค่าใช้จ่าย และ
คุณภาพใน ช่วงการก าหนดทิศทาง ช่วงการออกแบบโครงการ 
และ ช่วงการก่อสร้างโครงการ โดยอาศัยเครื่องมือต่าง ๆ เพื่อ
เก็บรวบรวมข้อมูลทางทัศนคติและประสบการณ์ (เชิงคุณภาพ) 
จากการสัมภาษณ์ และแบบสอบถาม แล้วจึงน ามาประมวลผล
ทางสถิติเพื่อวิเคราะห์ระดับนัยส าคัญ (เชิงปริมาณ) ผลการวิจัย
พบว่ามีส่วนส าคัญอย่างมากต่อความส าเร็จของโครงการ ยิ่งไป
กว่าการวางแผน คือขั้นตอนขั้นพื้นฐานในการลดระดับความ
รุนแรงของปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้และเพื่อป้องกันการเกิด
ปัญหาในปัจจัยที่สามารถควบคุมได้ 

[10] ได้ท าการศึกษาการบริหารความเสี่ยงในการ
ก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารโดยจ้างเหมาแบบเบ็ดเตล็ด : 
กรณีศึกษาในโครงการก่อสร้างศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 
โดยวัตถุประสงค์หลักของการศึกษานี้เพื่อศึกษาโอกาสการ
เกิดขึ้นของความเสี่ ยงผลกระทบต่อโครงการก่อสร้ าง  
แ ล ะ ก า ร ถ่ า ย โ อ น ค ว า ม เ สี่ ย ง ใ น มุ ม ม อ ง 
ของผู้รับเหมาหลัก เครื่องมือที่ใ ช้ในการเก็บข้อมูลนี้  คือ
แบบสอบถามท าการเก็บข้อมูลจากผู้รับเหมาหลักที่ท าสัญญา
จ้างเหมาเบ็ดเตล็ดกับหน่วยงานภาครัฐ จ านวน 98 ตัวอย่าง ได้
แบ่งหมวดความเสี่ยง ออกเป็น 9 หมวด ได้แก่ 1. หมวดด้าน
การเงิน 2. หมวดด้านกายภาพ 3. หมวดด้านสัญญาข้อบังคับ 
4. หมวดด้านผู้ว่าจ้าง 5. หมวดด้านเทคนิค 6. หมวดด้านความ
ปลอดภัย 7. หมวดด้านการเมือง 8. หมวดด้านสิ่งแวดล้อม  
9. หมวดด้านบริหารโครงการ ผลการศึกษาพบว่า ผู้รับเหมา 
มีโอกาสเกิดความเสี่ยง ในหมวดด้านกายภาพและด้านการเมือง
ในระดับน้อย นอกนั้นอยู่ ในระดับปานกลาง และพบว่า
ผลกระทบต่อโครงการก่อสร้างอยู่ในระดับปานกลาง ยกเว้น
ด้านการเมือง ส่วนการถ่ายโอนความเสี่ยง พบว่าภาครัฐแบก
รับภาระถ่ายโอนความเสี่ยงใน 3 หมวด ได้แก่ หมวดด้าน
สัญญาข้อบังคับ หมวดด้านผู้ว่าจ้าง และหมวดด้านการเมือง 

[5] ท าการศึกษาเรื่อง ปัจจัยเสี่ยงและการตอบสนอง
ความเสี่ยงของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ กลุ่ม
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ผลการศึกษาพบว่า บริษัทจดทะเบียนฯ 
มีปัจจัยความเสี่ยงด้านกลยุทธ์เรื่องการแข่งขันมากที่สุด ด้าน
การด าเนินงานมีความเสี่ยงเรื่องราคาวัสดุก่อสร้างและที่ดินมาก
ที่สุด ด้านการเงินมีความเสี่ยงเรื่องอัตราดอกเบี้ยและอัตราการ
แลกเปลี่ยนมากท่ีสุด ด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์มีความเสี่ยง
เรื่องข้อพิพาททางกฎหมายมากที่สุด ส าหรับการตอบสนอง
ความเสี่ยง ด้านกลยุทธ์ ด้านการด าเนินงาน ด้านการเงิน และ
ด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ โดยส่วนใหญ่ตอบสนองความ
เสี่ยงโดยวิธีการลดความเสี่ยง 
 
5. วิธกีารวิจัย 
      5.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ บริษัทจดทะเบยีน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และ 
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ก่อสร้าง ธุรกิจประเภทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ จ านวน 56 
บริษัท 

5.2 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ในการศึกษาครั้งนี้เป็น
การเก็บรวบรวมข้อมูลแบบ Secondary data จากแบบแสดง
รายการข้อมูลประจ าปี (56-1) ประจ าปี 2559 โดยใช้กระดาษ
ท าการและแบบตรวจสอบรายการในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

5.3 การวิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลปัจจัยความเสี่ยงแต่
ละด้านโดยผู้ศึกษาท าการแยกความเสี่ยงตามเรื่องของปัจจัย
ความเสี่ยง และวิธีการตอบสนองความเสี่ยง จากแบบสรุป
ความเสี่ยงที่ได้ท าการประยุกต์ตามแนวทางในการบริหารความ
เสี่ยงของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทั้ง 4 ด้าน โดยใช้
กระดาษท าการในการเก็บรวบรวมข้อมูล และใช้สถิติเบื้องต้น
เป็นเครื่องมือในการหาค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ 
(Percentage) ก่อนสรุปผลการศึกษา 

6. กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ตัวแปรต้น     ตัวแปรตาม 
  
 
 
 
 
 

รูปที ่1 แสดงรูปกรอบแนวคดิในการวิจัย 
 

7. ผลการศึกษา 

 จากการศึกษาเรื่องปัจจัยความเสี่ยงและการตอบสนอง
ความเสี่ยงของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง ธุรกิจประเภท
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ สามารถแบ่งด้านของความเสี่ยง
ออกเป็น 4 ด้าน คือ ด้านกลยุทธ์ ด้านการด าเนินงาน ด้าน
การเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และการตอบสนอง
ความเสี่ยงสามารถแบ่งออกเป็น 4 วิธี คือ การหลีกเลี่ยงความ
เสี่ยง การร่วมจัดการความเสี่ยง การลดความเสี่ยง และการ
ยอมรับความเสี่ยง [11] โดยในการศึกษาครั้งนี้มีการเก็บ
รวบรวมข้อมูลความเสี่ยงและการตอบสนองความเสี่ยงจาก

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (56-1) โดยผู้ศึกษาได้ท าการ
จัดประเภทและล าดับของความเสี่ยงและการตอบสนองความ

เสี่ยง โดยสามารถแสดงผลการศึกษาได้ ดังนี ้
 

ตารางที่ 1 ปัจจัยความเสี่ยงและการตอบสนองความเสี่ยงด้าน
กลยุทธ์ 

โดย *  เรื่องที่มีความเสี่ยงมากที่สุด 
** วิธีตอบสนองความเสี่ยงมากที่สุด 
*** เรื่องที่มีความเสี่ยงและวิธีการตอบสนองความเสี่ยงมากที่สุด 

ด้านที่ 1 นโยบายการปรับค่าแรงข้ันต่ า, ด้านที่ 2 การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ, ด้านที่ 3 การแข่งขัน, ด้านที่ 4 การขยายการลงทุน, ด้านที่ 5 การจัดหาที่ดิน 

จากการศึกษาปัจจัยความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ พบว่า 
ความเสี่ยงเรื่องการจัดหาที่ดินเป็นความเสี่ยงที่พบได้มากที่สุด 
โดยพบจ านวน 30 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 31.91 ซึ่งวิธีการ
ตอบสนองความเสี่ยงที่พบมากที่สุดในความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 
คือ การลดความเสี่ยง ซึ่งมีบริษัทที่เลือกตอบสนองความเสี่ยง
โดยการลดความเสี่ยงจ านวน 18 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 36 ของ
จ านวนครั้งในการตอบสนองความเสี่ยงท้ังหมด 

 การตอบสนองความเสี่ยง 
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f % f % f % f % f % 

ด้านที่ 1 0 0.00 0 0.00 1 2.00 1 5.00 2 2.13 

ด้านที ่2 2 10.53 0 0.00 9 18.00 7 35.00 18 19.15 

ด้านที่ 3 6 31.58 1 20.00 13 26.00 9 45.00 29 30.85 

ด้านที่ 4 3 15.79 2 40.00 9 18.00 1 5.00 15 15.96 

ด้านที่ 5 8 42.11 2 40.00 18*** 36.00*** 2 10.00 30* 31.91* 

รวม 19 100.00 5 100.00 50** 100.00** 20 100.00 94 100.00 

  ความ
เสี่ยง
ด้าน
การ 
เงิน 

การตอบสนองความเสี่ยง 
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f % f % f % f % f % 
ด้านท่ี12 6 26.09 4 50.00 17*** 32.08*** 6 31.58 33* 32.04* 

ด้านท่ี13 6 26.09 2 25.00 9 16.98 1 5.26 18 17.48 

ด้านท่ี14 7 30.43 1 12.50 14 26.42 6 31.58 28 27.18 

ด้านท่ี15 2 8.70 1 12.50 7 13.21 2 10.53 12 11.65 

ด้านท่ี16 2 8.70 0 0.00 6 11.32 4 21.05 12 11.65 

รวม 23 100.00 8 100.00 53** 100.00** 19 100.00 103 100.00 

ปัจจัยความเสี่ยง 
1. ความเส่ียงด้านกลยุทธ์  
2. ความเส่ียงด้านปฏิบัตกิาร  
3. ความเส่ียงด้านการเงิน  
4. ความเส่ียงที่เกิดจากการ 

ปฏิบัติตามกฎระเบียบ  

วิธีการตอบสนอง 
ความเสี่ยง 

1. การหลีกเล่ียงความเส่ียง 
2. การร่วมจัดการความเส่ียง  
3. การลดความเส่ียง 
4. การยอมรับความเส่ียง 

E-133



การประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสกลนคร ครั้งที่ 1 
17 – 19 พฤษภาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร 

 

 

ตารางที ่2 ปัจจัยความเสี่ยงและการตอบสนองความเสี่ยงด้าน
การด าเนินงาน 

โดย *  เรื่องที่มีความเสี่ยงมากที่สุด 
** วิธีตอบสนองความเสี่ยงมากที่สุด 
*** เรื่องที่มีความเสี่ยงและวิธีการตอบสนองความเสี่ยงมากที่สุด 

ด้านที่ 6 ภัยธรรมชาติ, ด้านที่ 7 แรงงาน/บุคลากร/ผู้รับเหมา, ด้านที่ 8 ราคาวัสดุ/
ก่อสร้าง/ที่ดิน, ด้านที่ 9 การเมือง/การปกครอง/เศรษฐกิจ, ด้านที่ 10 ความล่าช้าของ
โครงการ,` ด้านที่ 11 สิ่งแวดล้อม 

จากการศึกษาปัจจัยความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน
พบว่า ความเสี่ยงเรื่องราคาวัสดุก่อสร้าง/ที่ดินเป็นความเสี่ยงที่
พบได้มากที่สุด โดยพบจ านวน 37 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 28.91 

ซึ่งวิธกีารตอบสนองความเสี่ยงที่พบมากที่สุดในความเสี่ยงด้าน
การด าเนินงาน คือ การลดความเสี่ยง ซึ่งมีบริษัทที่เลือก
ตอบสนองความเสี่ยงโดยการลดความเสี่ยงจ านวน 24 บริษัท 
คิดเป็นร้อยละ 34.29 ของจ านวนครั้งในการตอบสนองความ
เสี่ยงท้ังหมด 

 

ตารางที่ 3  ปัจจัยความเสี่ยงและการตอบสนองความเสี่ยงด้าน
การเงิน 

โดย *  เรื่องที่มีความเสี่ยงมากที่สุด 
** วิธีตอบสนองความเสี่ยงมากที่สุด 
*** เรื่องที่มีความเสี่ยงและวิธีการตอบสนองความเสี่ยงมากที่สุด 

ด้านที่ 12 อัตราดอกเบี้ย/อัตราแลกเปลี่ยน, ด้านที่ 13 การลงทุน/การให้กู้ยืม/การค้ า
ประกัน, ด้านที่ 14 สถาบันการเงิน/การให้สินเชื่อ, ด้านที่ 15 รายได้การรับช าระหนี้, 
ด้านที่ 16 สภาพคล่อง 

 จากการศึกษาปัจจัยความเสี่ยงด้านการเงิน พบว่า 
ความเสี่ยงเรื่องอัตราดอกเบี้ย/อัตราแลกเปลี่ยนเป็นความเสี่ยง
ที่พบได้มากที่สุด โดยพบจ านวน 33 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 
32.04 ซึ่งวิธีการตอบสนองความเสี่ยงที่พบมากที่สุดในความ
เสี่ยงด้านการเงิน คือ การลดความเสี่ยง ซึ่งมีบริษัทที่เลือก
ตอบสนองความเสี่ยงโดยการลดความเสี่ยงจ านวน 17 บริษัท 
คิดเป็นร้อยละ 32.08 ของจ านวนครั้งในการตอบสนองความ
เสี่ยงท้ังหมด 

 

ตารางที ่4  ปัจจัยความเสี่ยงและการตอบสนองความเสี่ยงด้าน
การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ 

โดย *  เรื่องที่มีความเสี่ยงมากที่สุด 
** วิธีตอบสนองความเสี่ยงมากที่สุด 
*** เรื่องที่มีความเสี่ยงและวิธีการตอบสนองความเสี่ยงมากที่สุด 

ด้านที่  17 กฎเกณฑ์ ข้อพิพาททางกฎหมาย , ด้านที่  18 การยกเลิกสัญญา ,  
ด้านที่ 19 มาตราฐานการก่อสร้าง 

จากการศึกษาปัจจัยความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตาม
กฎเกณฑ์ พบว่า มีความเสี่ยง 2 เรื่อง ที่พบมากที่สุด คือ ความ
เสี่ยงเรื่องข้อพพิาททางกฎหมาย และความเสี่ยงเรื่องมาตรฐาน
การก่อสร้าง โดยความเสี่ยงทั้งสองเรื่องข้างต้นพบว่ามีบริษัท
จ านวน 12 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 42.86 ซึ่งความเสี่ยงทั้งสอง
เรื่องข้างต้นนั้นมีวิธีการตอบสนองความเสี่ยงที่พบมากที่สุด คือ 
การลดความเสี่ยง เช่นเดียวกัน โดยในเรื่องข้อพิพาททาง
กฎหมายมีการลดความเสี่ยงจ านวน 4 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 40

ของวิธีการตอบสนองความเสี่ยงท้ังหมด และเรื่องมาตรฐานการ
ก่อสร้างมีบริษัทที่เลือกวิธีการตอบสนองความเสี่ยงโดยการลด
ความเสี่ยงจ านวน 6 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 40 ของจ านวนครั้ง
ในการตอบสนองความเสี่ยงท้ังหมด 
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f % f % f % f % f % 

ด้านที่ 6 3 16.67 1 5.00 6 8.57 2 10.00 12 9.38 

ด้านที ่7 9 50.00 4 20.00 18 25.71 5 25.00 36 28.13 

ด้านที่ 8 
 

0 
 

0.00 10 50.00 24** 34.29** 3 15.00 37* 28.91* 

 
ด้านที ่9 2 11.11 2 10.00 9 12.86 10 50.00 23 17.97 

ด้านที่ 10 
 
ด้านที่ 11 

0 
 
4 

0.00 
 
22.22 

1 
 
20 

5.00 
 
10.00 

11 
 
2 

15.71 
 
2.86 

0 
 
0 

0.00 
 
0.00 

12 
 
8 

9.38 
 
6.25 
 

รวม 18 100.00 20 100.00 70*** 100*** 20 100.00 128 100.00 

ความเสี่ยง 
ด้านการ 
ปฏิบตัติาม 
กฎเกณฑ ์

การตอบสนองความเสี่ยง 

  ก
าร

หล
ีกเ

ลี่ย
งค

วา
ม

เส
ี่ยง

 
  ก

าร
ร่ว

มกั
น

จัด
กา

ร
คว

าม
เส

ี่ยง
 

  ก
าร

ลด
คว

าม
เส

ี่ยง
 

  ก
าร

ยอ
มร

ับ 
คว

าม
เส

ี่ยง
 

  ปั
จจั

ย
คว

าม
เส

ี่ยง
 

f % f % f % f % f % 
 ด้านที่ 17 4 44.44 0 0.00 4*** 40.00 4 50.00 12* 42.86* 

ด้านที ่18 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 50.00 4 14.29 

ด้านที่ 19 5 55.56 1 100.00 6*** 60.00*** 0 0.00 12* 42.86* 

รวม .9 100.00 1 100.00 10** 100.00** 8 100.00 28 100.00 
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ตารางที่ 5 สรุปปัจจยัความเสี่ยงและการตอบสนองความเสี่ยง 

 โดย *  เรื่องที่มีความเสี่ยงมากที่สุด 
** วิธีตอบสนองความเสี่ยงมากที่สุด 

 จากตารางที่ 5 พบว่า ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน 

เป็นความเสี่ยงที่พบมากที่สุดในบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง 
ธุรกิจประเภทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยมีความถี่เท่ากับ 128 

ครั้ง ที่พบความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 36.26 

และในการศึกษาครั้งนี้ยังพบว่า ราคาวัสดุก่อสร้าง/ที่ดิน เป็น
ความเสี่ยงที่พบมากที่สุดในด้านการด าเนินงาน โดยพบจ านวน 
37 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 28.91 (จากตารางที่ 2) และวิธีในการ
ตอบสนองความเสี่ยงท่ีพบจากความเสี่ยงท้ัง 4 ด้าน ได้แก่ ด้าน
กลยุทธ์ ด้านการด าเนินงาน ด้านการเงิน และด้านการปฏิบัติ 

ตามกฎเกณฑ์ วิธีที่พบการตอบสนองความเสี่ยงมาก
ที่สุดคือ วิธีการลดความเสี่ยง โดยพบจ านวนทั้งสิ้น 183 ครั้ง 
คิดเป็นร้อยละ 50.14 ของจ านวนครั้งในการตอบสนองความ
เสี่ยง 
สรุปผลการศึกษา 

 ผลจากการศึกษาเรื่อง ปัจจัยความเสี่ยงและการ
ตอบสนองความเสี่ยงของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง ธุรกิจ
ประเภทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
ปัจจัยความเสี่ยงและการตอบสนองความเสี่ยงของบริษัท 
จ ด ท ะ เ บี ย น ใ น ต ล า ด ห ลั ก ท รั พ ย์ แ ห่ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย  
กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง ธุรกิจประเภทพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ รวมทั้งการจัดประเภทและวิเคราะห์ลักษณะ
ของความเสี่ยงและวิธีการตอบสนองความเสี่ยงโดยใช้การ 

 
 
 
 

จ าแนกประเภทของความเสี่ยงตามแนวทางของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่
ใช้ในการศึกษาท้ังสิ้น 56 บริษัท และในการศึกษาครั้งน้ีเป็นการ
เก็บรวบรวมข้อมูลจาก แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี    
(56-1) ซึ่งสามารถสรุปผลการศึกษาได้ ดังนี้ ทั้งหมด (เนื่องจาก
ในหนึ่งบริษัทอาจประกอบด้วยความเสี่ยงหลายด้าน ซึ่งมีด้าน
ของปัจจัยความเสี่ยงมากกว่าหนึ่งปัจจัย ดังนั้น ในความเสี่ยงที่
ศึกษาอาจประกอบไปด้วยด้านของปัจจัยความเสี่ยงหลายด้าน 
ท าให้จ านวนครั้งของความเสี่ยงท่ีแสดงออกมามีมากกว่าจ านวน
บริษัทที่ศึกษา) ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ [5] ที่เห็นว่า 
ความเสี่ยงด้านการด าเนินงานเรื่องราคาวัสดุก่อสร้าง/ที่ดิน 
บริษัทให้ความส าคัญมากที่สุด เนื่องจากว่าหากราคาวัสดุ
ก่อสร้างและที่ดินเพิ่มขึ้น จะท าให้ต้นทุนหลักในการก่อสร้าง 

เพิ่มขึ้น และอาจส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัท 
และในเรื่องของวิธีการตอบสนองความเสี่ยงด้วยการลดความ
เสี่ยง โดยผู้ศึกษา [5] ให้เหตุผลว่า การจัดหาวัสดุก่อสร้างจาก
แหล่งที่เช่ือถือได้ โดยสั่งซื้อจ านวนมากและท าสัญญาในระยะ
ยาวในราคาคงที่ ซึ่งจะมีการส่งมอบสินค้าเป็นระยะ ๆ ท าให้
ผู้ขายสามารถจัดหาวัสดุก่อสร้างได้และบริษัทสามารถควบคุม
ต้นทุนในการจัดซื้อและผลิตได้เช่นกันเพราะต้นทุนราคาวัสดุ
ก่อสร้างและที่ดิน มีผลต่อต้นทุนการด าเนินงานของบริษัท ถ้า
ไม่สามารถลดความเสี่ยงได้ อาจมีผลต่อก าไรขาดทุนของบริษัท
ได้ 

  การตอบสนองความเสี่ยง ปัจจัยความเสี่ยง 
ความเสี่ยง  การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง การร่วมกันจัดการความเสี่ยง การลดความเสี่ยง การยอมรับความเสี่ยง 

ความถ่ี % 
ความถ่ี % ความถ่ี % ความถ่ี % ความถ่ี % 

ด้านกลยุทธ์  19 100.00 5 100.00 50 100.00 20 100.00 94 27% 
ด้านการ
ด าเนินงาน 

18 100.00 20 100.00 70 100.00 20 100.00 128* 36%* 

ด้านการเงิน 23 100.00 8 100.00 53 100.00 19 100.00 103 29% 
ด้านการ
ปฏิบัติตาม      
กฎเกณฑ์ 

9 100.00 1 100.00 10 100.00 8 100.00 28 8% 

รวม 
69.00  34.00  183.00**  67.00  

353  
18.90  9.32  50.14**  18.36  
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ข้อเสนอแนะ 
 บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถน าผลการศึกษาครั้งนี้
ไปประยุกต์ใ ช้เป็นแนวทางเพื่อให้ทราบถึงลักษณะของ           
ความเสี่ยงท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน ดังนั้น จากการศึกษาท าให้ทราบว่า  
ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน อันได้แก่  ด้านราคาวัสดุ
ก่อสร้ าง /ที่ ดิ น  เป็นความ เสี่ ย งที่ ธุ รกิจประ เภทพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ ให้ความส าคัญมากที่สุด  และมีวิธีการ
ตอบสนองความเสี่ยงโดยการลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้ ดังนั้น บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือบุคคลที่มีความ
สนใจด าเนินธุรกิจในประเภทนี้ควรน าผลลัพธ์ จากการศึกษา
ครั้งนี้ไปปรับใช้เพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจาก
การประกอบการของกิจการ 
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ผลกระทบของกระบวนการบริหารต่อประสิทธิภาพการบริหารการคลังด้วยระบบบัญชี
คอมพิวเตอร ์(e-LAAS) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดกาฬสินธุ์ 
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the Electronic Local Administrative Accounting System: e-LAAS                                         
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บทคัดย่อ  

การวิจัยเรื่อง ผลกระทบของกระบวนการบริหารต่อประสิทธิภาพการบริหารการคลังด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์                    
(e-LAAS) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดกาฬสินธุ์ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษากระบวนการบริหาร
ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) 2) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการบริหารการคลังด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์  (e-LAAS)                
3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของกระบวนการบริหารกับประสิทธิภาพการบริหารการคลังด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์  (e-LAAS)                
4) เพื่อศึกษาผลกระทบของกระบวนการบริหารต่อประสิทธิภาพการบริหารการคลังด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์  (e-LAAS)              
โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  คือ ผู้อ านวยการกองคลังหรือผู้รับผิดชอบงานการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น            
ในจังหวัดกาฬสินธุ์ จ านวน 151 คน เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่             
ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การวิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบพหุคูณ 
(Multiple Correlation Analysis)  และการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)   

ผลการวิจัยพบว่า  ผู้อ านวยการกองคลังหรือผู้รับผิดชอบงานการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดกาฬสินธุ์    
มีความคิดเห็นต่อกระบวนการบริหารระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS)  โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และมีความคิดเห็นต่อ
ประสิทธิภาพการบริหารการคลังด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งกระบวนการ
บริหารทุกด้านมีความสัมพันธ์ในทิศทางบวกกับประสิทธิภาพการบริหารการคลังด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์  (e-LAAS) 
กระบวนการบริหารด้านการรายงานและด้านการอ านวยการมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการบริหารการคลังด้วยระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ในทิศทางบวก 
ค ำหลัก: กระบวนการบริหาร , ประสิทธิภาพการบริหารการคลัง , ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS)  
 
Abstract 

The purposes of impact of administrative process on treasury administration efficiency through the 
Electronic Local Administrative Accounting System : e-LAAS in Kalasin Provincial Administrative Organization 
were: 1) to study the administrative process of Electronic Local Administrative Accounting System : e-LAAS,            
2) to study the efficiency of Electronic Local Administrative Accounting System : e-LAAS, 3) to study the 
relationship of the administrative process and the local treasury administrative efficiency through the use of 
computing accounting (e-LAAS), and 4) to study the impact of the administrative process on the local treasury 
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administrative efficiency through the use of computing accounting (e-LAAS) in Kalasin province. The samples 
were 151 directors of treasury department or persons in charged under the local administration organizations 
in Kalasin province. The research instruments used in collecting data was questionnaire. The statistics used in 
analyzing data were: percentage, mean, standard deviation, Multiple Correlation Analysis, and Multiple 
Regression Analysis. 
 The results revealed that he directors of treasury department or persons in charged under the local 
administration organizations in Kalasin province had the overall opinions on Electronic Local Administrative 
Accounting System : e-LAAS administrative process in the high level. While the overall local treasury 
administrative efficiency through the use of Electronic Local Administrative Accounting System : e-LAAS of 
Kalasin Provincial Administrative Organization was in the highest level. While the administrative process had 
the positive relationship with the use of Electronic Local Administrative Accounting System : e-LAAS of Kalasin 
Provincial Administrative Organization. Finally, the administrative process in terms of reporting and direction 
had the impact on efficiency of the treasury administration efficiency through the use of Electronic Local 
Administrative Accounting System: e-LAAS of Kalasin Provincial Administrative Organization in the positive 
direction. 
Keywords: Administrative Process , Treasury Administration Efficiency , Electronic Local Administrative 
Accounting System : e-LAAS 

 
1. บทน า 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ได้จัดท าโปรแกรม
ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(Electronic Local Administrative Accounting System : 
e-LAAS)  เพื่อพัฒนาการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ มั่นคง ยั่งยืนและท าให้กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นได้ข้อมูลที่ถูกต้อง      
ทันสมัย สะท้อนถึงสภาพของท้องถิ่นในประเทศไทยได้อย่าง
ถูกต้อง ทันต่อสถานการณ์ และเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงาน            
ด้านการบริหารการคลังท้องถิ่นให้ เป็นปัจจุบัน  สามารถ
ประมวลข้อมูลการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                
ให้มีประสิทธิภาพ  (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, 2560)  
ส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานท างานได้สะดวก ลดการท างานที่ซ้ าซ้อน 
สามารถประมวลข้อมูล เสนอผู้บริหารได้อย่ างรวดเร็ ว              
เป็นปัจจุบัน และเกิดการท างานด้านการคลังที่เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน ท าให้มีระบบควบคุมภายในที่ดี  สามารถรองรับ               
การปฏิบัติงานส าหรับโครงสร้างขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  และอ านวยความสะดวกในการตรวจสอบระบบบัญชี
ให้กับส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน (ลักขณา  ปัสนานนท์, 2551)   

จากการติดตามพบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น            
ในจังหวัดกาฬสินธุ์หลายแห่งไม่ได้น าไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 
ด าเนินการในระบบไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้องและไม่เป็นปัจจุบัน 
ส่งผลให้รายงานการเงินในระบบไม่ตรงกับการจัดท ารายงาน
ก า ร เ งิ น ด้ ว ย ร ะ บ บ มื อ  ( ห นั ง สื อ จั ง ห วั ด ก า ฬ สิ น ธุ์                        
ที่ กส 0023.5/66 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560)  ซึ่งเกิดจาก
หลายปัจจัย  เช่น เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตมีความเร็วไม่เพียงพอ
ต่ อก า รท า ง าน ในระบ บบัญ ชีคอมพิ ว เ ตอร์  ( e-LAAS)                   
เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน  ปัญหา
ทางด้ านบุ คลากรขาดความรู้ คว าม เข้ า ใจและทั กษะ                    
ในการใช้ระบบ  รวมทั้งผู้บริหารไม่ให้ความส าคัญและไม่ให้      
กา รสนั บสนุ นบุ ค ลากร เข้ า รั บ ก า รฝึ กอบรม เพิ่ ม เ ติ ม                  
(ดารารัตน์ ละว้า, 2553)  เป็นผลจากกระบวนการบริหาร                
หรือรูปแบบการท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                     
ไม่ได้ก าหนดแนวทางหรือวิธีการด าเนินงานภายในองค์กร                
ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการบริหาร
การคลังด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์  (e-LAAS)  ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดกาฬสินธุ์ 

จากความส าคัญดังกล่าว  ผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาว่า
กระบวนการบริหารมีผลอย่างไรต่อประสิทธิภาพการบริหาร
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การคลังท้องถิ่น เพื่อสามารถน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการ
ปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการคลัง
ด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามมาตรฐานท่ีกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นก าหนด   

 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

2.1 เพื่ อศึ กษากระบวนการบริ หารระบบบัญ ชี
คอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น             
ในจังหวัดกาฬสินธุ ์

2.2 เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการบริหารการคลังด้วย
ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในจังหวัดกาฬสินธุ ์

2.3 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของกระบวนการบริหารกับ
ประสิทธิภาพการบริหารการคลังด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ 
(e-LAAS) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดกาฬสินธุ์ 

2.4 เพื่อศึกษาผลกระทบของกระบวนการบริหารต่อ
ประสิทธิภาพการบริหารการคลังด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ 
(e-LAAS) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดกาฬสินธุ์ 
 
3. สมมติฐานของการวิจัย 

3.1 กระบวนการบริหารมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพ
การบริหารการคลังด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดกาฬสินธุ ์

3.2 กระบวนการบริหารมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพ
การบริหารการคลังด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์  (e-LAAS)      
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดกาฬสินธุ์ 

  
4. ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 4.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการบริหาร 
 กูลิคและเรดอน (Gulick & Lydall, 1973 : 47 - 88  
อ้างถึงใน นิตย์รดี  ใจอาษา, 2555 : 19 - 21) เป็นนักทฤษฎี            
ที่อยู่ ในกลุ่มการศึกษาการจัดการตามหลักการบริหาร                
ได้เสนอหลักที่เกี่ยวกับการบริหาร ซึ่งคนที่เป็นผู้บริหารจะต้อง
ท าหน้าที่ส าคัญประกอบด้วย  7 ประการ หรือเรียกว่ า 
POSDCORB โ ด ย ใ น ง า น วิ จั ย นี้  ก ร ะ บ วน ก า ร บ ริ ห า ร                
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

   1) การวางแผน (Planning ) หมายถึง การก าหนด
แนวทางในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน การวางแผนการ
ตรวจสอบผลในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง การก าหนดแผน          
การจัดส่งบุคลากรที่รับผิดชอบเข้ารับการฝึกอบรมให้สามารถ
ใช้งานในระบบได้อย่างถูกต้อง การวางแผนจัดหาบุคลากร
ทดแทนกรณีผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถปฏิบัติงานได้   เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานเป็นปัจจุบัน การก าหนดขั้นตอนและระยะเวลาใน
การปฏิบัติงาน การวางแผนพัฒนาและปรับปรุงระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตให้สามารถใช้งานได้อย่างรวดเร็ว 
   2) การจัดองค์กร (Organizing ) หมายถึง การ
ก าหนดอ านาจหน้าที่อย่างชัดเจน การมอบหมายงานที่
รับผิดชอบทุกระบบ การจัดสายการบังคับบัญชาในการ
ปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม  การช้ีแจง แนะน าให้บุคลากรทราบ
ถึงความจ าเป็นและประโยชน์ของการใช้งานในระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์  โครงสร้างขององค์กรมีความยืดหยุ่นและสามารถ
ปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์อย่างเหมาะสม  
   3) การจัดบุคลากร (Staffing ) หมายถึง การจัด
บุคลากรตามลักษณะงานและปริมาณงานให้เหมาะสมกับ
ต าแหน่งงาน การจัดบุคลากรปฏิบัติงานในระบบครบ 4 ระบบ 
คือ ระบบงบประมาณ ระบบข้อมูลรายรับ ระบบข้อมูลรายจ่าย 
และระบบบัญชี การจัดส่งบุคลากรเข้ารับ การฝึกอบรมอย่าง
สม่ าเสมอเพื่อพัฒนาความรู้และน ามาใช้ได้อย่างต่อเนื่อง               
การจัดบุคลากรที่มีความรู้สามารถแก้ไขปัญหาจากการบันทึก
ข้อมูลในระบบได้ การจัดบุคลากรที่มีความรู้  ความช านาญ          
ในการดูแลระบบคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะ  
   4) การอ านวยการ (Direction ) หมายถึง การให้
ความส าคัญกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์  การ
สั่งการให้บุคลากรปฏิบัติงานให้ครบถ้วนทุกระบบ การควบคุม
การปฏิบัติงานเพ่ือให้เป็นไปตามแผนงานที่ก าหนด การติดตาม
การปฏิบัติงานเป็นระยะเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดและปัญหาที่
เกิดขึ้นเมื่อสิ้นปีงบประมาณ  การประเมินผลการปฏิบัตงิานเพือ่
ตรวจสอบความถูกต้อง 
 5) การประสานงาน (Coordination ) หมายถึง       
การที่บุคลากรทุกฝ่ายมีความเข้าใจและทราบถึงแนวทาง
ปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ บุคลากรทุกฝ่ายให้ความ
ร่วมมือในการน าเข้าข้อมูลเบื้องต้น และปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน 
บุคลากรทุกฝ่ายให้ความร่วมมือในการติดตอ่ขอข้อมูลเพื่อจัดท า
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  บุคลากรทุกฝ่าย                        
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ให้ความร่วมมือในการขอเบิกจ่ายเงินตามขั้นตอนในระบบ  
บุคลากรทุกฝ่ายร่วมกันวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นใน
การใช้ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์  

6) การรายงาน (Reporting ) หมายถึง การรายงาน
ผลการปฏิบัติงานเป็นประจ าการรายงานข้อมูลงบการเงินให้
ผู้บริหารทราบเพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ การติดตามการบันทึกข้อมูลเพื่อตรวจสอบการ
ปฏิบัติงาน การรายงานปัญหา อุปสรรค และ ข่าวสารต่าง ๆ 
ให้ผู้บริหารรับทราบ การรายงานการเปลี่ยนแปลงหรือแนวทาง
ปฏิบัติตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนด 
 7) การจัดงบประมาณ (Budgeting) หมายถึง การจัด
งบประมาณส าหรับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรูแ้ละทักษะใน
การปฏิบัติงาน  การจัดงบประมาณส าหรับจัดท าคู่มือการใช้
งานในระบบ รายละเอียดครบถ้วน  เข้าใจ ง่าย การจัด
งบประมาณส าหรับอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน เช่น เครื่อง
คอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์และเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
ความเร็วสูง 
 4.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิภาพ              
การบริหารการคลังด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) 
 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (2560) ได้จัดท า
แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(Local Performance Assessment : LPA) ประจ าปี 2560 
แบ่งออกเป็น 6 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการ ด้านการ
บริหารงานบุคคลและกิจการสภา ด้านการบริหารงานการเงิน
และการคลัง ด้านการบริหารสาธารณะ ด้านธรรมาภิบาลและ
ด้านนวัตกรรมท้องถิ่น  โดยงานวิจัยนี้ประสิทธิภาพการบริหาร
การคลังด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์  (e-LAAS)  ใช้แบบ
ประเมินประสิทธิภาพด้านการบริหารงานการเ งินและ                      
การคลัง หมวดย่อยการจัดท าบัญชีและรายงานการเงิน                  
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ซึ่งหมายถึง ผลการ
ปฏิบัติงานด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ตามแบบ
ประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                  
(Local Performance Assessment : LPA) ประจ าปี 2560 
ประกอบด้วย การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีและ             
การอนุมัติงบประมาณ การบันทึกการโอนหรือการเปลี่ยนแปลง             
ค า ช้ี แจ งงบประมาณ  กา รบั นทึ กข้ อมู ลของบุ คลากร                     
ฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจ าทั้งข้อมูลพื้นฐานและข้อมูล                  
การรับเงิน การด าเนินการรับ การด าเนินการจ่ายที่ครบถ้วน 

ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน การจัดท างบแสดงฐานะการเงินและ
รายงานการเงินต่าง ๆ ในระบบภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
  
5. กรอบการวิจัย 
          ตัวแปรอิสระ               ตัวแปรตาม 
(Independent  Variables)       (Dependent  Variables) 

 
 
 
 
 

รูปที่ 1 กรอบการวิจัย 
 
6. วิธีการด าเนินการวิจัย 

6.1 ประชากรกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรกลุ่มตัวอย่างที่ ใ ช้ในการวิจัยครั้ งนี้  คือ 

ผู้อ านวยการกองคลังหรือผู้รับผิดชอบงานการคลังขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดกาฬสินธุ์  จ านวน 151 แห่ง  
ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด จ านวน 1 แห่ง 
เทศบาลเมือง จ านวน 2 แห่ง เทศบาลต าบล จ านวน 77 แห่ง
และองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 71 แห่ง รวมทั้งสิ้น      
151 คน (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, 2560) เนื่องจาก
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้มีจ านวนไม่มาก ผู้วิจัยจึงเลือก
ศึกษาจากประชากรทั้งหมด 

6.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส าหรับการวิจัย

ครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม ประกอบด้วย 4 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 
เป็นค าถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ประกอบด้ วย เพศ อายุ  สถานภาพ ระดั บการศึ กษา  
ประสบการณ์ในการท างาน และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ตอนที่ 2 
และตอนที่ 3 เป็นค าถามเกี่ยวกับกระบวนการบริหารและ
ประสิทธิภาพการบริหารการคลังด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ 
(e-LAAS) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดกาฬสินธุ ์ 

กระบวนการบริหาร 

ด้านการวางแผน   

ด้านการจัดองค์กร   

ด้านการจัดบุคลากร   

ด้านการอ านวยการ   

ด้านการประสานงาน   

ด้านการรายงาน   

ด้านการจัดงบประมาณ   

ประสิทธิภาพการบริหารการ
คลังด้วยระบบบัญชี

คอมพิวเตอร์ (e-LAAS)  ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า     
(Rating Scale) ซึ่งมีเกณฑ์การให้น้ าหนัก 5 ระดับ เรียงจาก
น้อยไปมาก และตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะกระบวนการบริหาร
ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) เป็นค าถามปลายเปิด   

ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือโดยผู้เช่ียวชาญ 3 ท่าน             
ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC : Index of Item Objective 
Congruence) โดยในงานวิจัยมีค่าระหว่าง 0.67 – 1.00 และ
การตรวจสอบความน่าเ ช่ือถือได้  (Reliability) ของ
แบบสอบถามโดยน าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try -out)            
กับประชากรกลุ่ มตัวอย่ างจ านวน 30  ชุดแรก จากนั้น                 
น าแบบสอบถามมาทดสอบเพื่อวิเคราะห์ หาความเช่ือมั่นของ
แบบสอบถาม โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของ ครอนบาค 
(Cronbachs Alpha Coefficient) ซึ่งค่าความเช่ือมั่น            
ของแบบสอบถามที่ยอมรับได้มีค่าตั้งแต่ 0.70  ขึ้นไป                    
ค่าอ านาจจ าแนกเป็นรายข้อ โดยค่า Factor Loading               
ต้องมีค่า 0.40 ขึ้นไป จึงจะผ่านเกณฑ์ (บุญใจ  ศรีสถิตนรากูร, 
2550 : 232 - 236) โดยในงานวิจัยค่าความเชื่อมั่นมีค่าระหว่าง              
0.788 – 0.926 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.70 และค่าอ านาจจ าแนก
เป็นรายข้อมีค่าระหว่าง 0.723 – 0.942 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.40 
แสดงว่าแบบสอบถามมีความเที่ยงตรงของการวัด  

ผู้วิจัยได้แจกแบบสอบถามด้วยตัวเอง ในการจัดประชุม
ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดกาฬสินธุ์ 
จ านวน 3 ครั้ง ก าหนดระยะเวลาด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
ในระหว่างวันที่ 20 ธันวาคม 2560 – 20 มกราคม 2561             
รวมระยะเวลา 32 วัน 

6.3 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล   
ค่าร้อยละ (Percentage) ค่า เฉลี่ ย  (Mean)                  

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การวิเคราะห์
สหสัมพันธ์แบบพหุคูณ (Multiple Correlation Analysis)  
และการวิ เ ค ร าะห์ก ารถดถอยแบบพหุ คูณ  (Multiple 
Regression Analysis)   

 
7. อภิปรายผลการวิจัย 

7.1 ผลการศึกษากระบวนการบริหารระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          
ในจังหวัดกาฬสินธุ ์

พบว่า มีความคิดเห็นต่อกระบวนการบริหารระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ (e-LAAS)  โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก                   

เมื่อวิเคราะห์รายละเอียดเป็นรายด้าน พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมากทุกด้าน โดยเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย             
3 อันดับแรก ได้แก่  ด้านการรายงาน ด้านการจัดองค์กร               
ด้ านการวางแผนและด้ านการอ านวยการ  ตามล าดั บ                      
ซึ่ งสอดคล้องกับผลการวิ จั ยของวารุณี  ข าสวั สดิ์  และ                      
สิทธิเดช  สิริสุขะ (2558 : 576 - 578) ได้ศึกษา ปัจจัยที่มีผลต่อ
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานคลังขององค์การบริหารส่วน
ต าบลในเขตจังหวัดเพชรบุรี พบว่า กระบวนการบริหาร โดยรวม
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับ  
มากทุกด้าน โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการ
วางแผน ด้านการจัดองค์การ ด้านการอ านวยการ ด้านการ
บริหารงานบุคคล ด้านการประสานงาน ด้านงบประมาณ และ
ด้านการรายงาน ตามล าดับ 

7.2 ผลการศึกษาประสิทธิภาพการบริหารการคลัง
ด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในจังหวัดกาฬสินธุ์ 

พบว่า มีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการบริหาร                  
การคลังด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์  (e-LAAS) โดยรวมมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า             
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ ซึ่งสามารถเรียงล าดับตาม
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ องค์กรมีการ
จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีและอนุมัติงบประมาณ         
ในระบบที่ครบถ้วน ถูกต้อง องค์กรมีผลการบันทึกข้อมูลของ
บุคลากรฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจ าที่ครบถ้วน ถูกต้องและ
เป็นปัจจุบันทั้งข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลการรับเงิน และองค์กร             
มีการบันทึกการโอนหรือการเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณ              
ในระบบที่ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน ตามล าดับ                 
สอดคล้องกับผลการวิจัยของปริศนา  พิมพา (2559 : 63 - 70) 
ได้ศึกษา ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอธาตุพนม 
จังหวัดนครพนม พบว่า ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอธาตุพนม 
จังหวัดนครพนม โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากที่สุด  
และสอดคล้องกับผลการวิจัยของวิรินทร์ญา  ทวีอนันต์ธนกุล  
(2557 : 122 - 125)  ได้ศึกษา ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้าน
การเงินการคลังท้องถิ่นของเทศบาลในจังหวัดนครสวรรค์ พบว่า 
ระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังท้องถิ่น
ของเทศบาลในจังหวัดนครสวรรค์อยู่ในระดับมาก 
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7.3 ผลการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะกระบวนการบริหาร
ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในจังหวัดกาฬสินธุ ์

องค์กรควรมีการก าหนดแผนในการจัดส่งบุคลากรเข้ารับ
การฝึกอบรม ก าหนดกรอบอัตราก าลังบุคลากรเพื่อปฏิบัติงาน
ครบทุกด้ านและก าหนดแผนพัฒนาเครือข่ ายอิน เตอร์                  
ความเร็วสูง ผู้บริหารควรให้ความส าคัญทุกข้ันตอนมีการสั่งการ
มอบหมายผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน เพื่อให้
ทราบถึ งหน้าที่ที่ต้ องรับผิดชอบและจัดบุคลากรเข้ารับ                
การฝึกอบรมอย่ างสม่ า เสมอเพื่ อ ให้บุ คลากรมีความรู้ 
ความสามารถ ความเข้าใจในระบบ มีการควบคุมการปฏิบัติ 
ติดตามและประเมินผลเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ          
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของวรรณา  เจริญนาน (2556 :                
57 - 59)  ได้ศึกษาความพร้อมในการบริหารงานคลังด้วยระบบ
บัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลใน
จังหวัดจันทบุรี  พบว่า ข้อเสนอแนะคือหน่วยงานควรจัดอบรม   
เชิงปฏิบัติการให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจหรือจัดส่ง
บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมจากหน่วยงานอื่น เพื่อให้มีความรู้
ความเข้าใจในระบบงาน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ                         
ปริศนา  พิมพา (2558 : 63 - 70) ได้ศึกษา ปัจจัยที่มีผลต่อ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่ นในเขตอ าเภอธาตุพนม จั งหวัดนครพนม พบว่า 
ข้อเสนอแนะ คือ ควรมีการวางแผนและจัดระบบการปฏิบัติงาน
ไว้ให้ชัดเจน ตรงกับความรู้ความสามารถ ความถนัด ของ
บุคลากรในหน่วยงาน มีการก าหนดปัจจัยชี้วัดผลส าเร็จของงาน 
รวมทั้งมาตรฐานผลงานที่สามารถวัดประเมินเข้าใจตรวจสอบได้  

7 . 4  ผ ล ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ก ร ะ บ ว น ก า ร บ ริ ห า ร                        
มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการบริหารการคลังด้วยระบบ
บัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          
ในจังหวัดกาฬสินธุ ์

จากตารางที่  1พบว่า  ตัวแปรอิ สระแต่ละด้านมี
ความสัมพันธ์กันหรือเกิดเป็น Multicollinearity ดังนั้น ผู้
ศึกษาจึงท าการทดสอบ Multicollinearity โดยใช้ค่า VIFs 
ปรากฏว่าค่า VIFs ของตัวแปรอิสระมีค่าตั้งแต่ 1.737 – 6.419 
ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 10 ถือว่า 

 

ตารางที่ 1  การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่าง             
ตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม 

*มีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 
ตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กันแต่ไม่ท าให้เกิดปัญหา 

Multicollinearity ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Hair. Et al. 
(2010) 

  เมื่อพิจารณาค่าสัมประสทิธ์ิสหสมัพันธ์ระหว่างตัวแปร
อิสระ คือกระบวนการบริหาร พบว่า มีความสัมพันธ์กับ                 
ตัวแปรตามในทิศทางเดียวกัน คือ ประสิทธิภาพการบริหาร              
การคลังด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์  (e-LAAS) ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดกาฬสินธุ์  อย่างมีนัยส าคัญ              
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ตั้งแต่ 
0.395 – 0.636 โดยกระบวนการบริหารมีความสัมพันธ์กับ
ประสิทธิภาพการบริหารการคลังท้องถิ่นด้วยระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                
ในจังหวัดกาฬสินธุ์มากที่สุด คือ ด้านการรายงาน (REP)             
(r = 0.636) รองลงมาคือ ด้านการอ านวยการ (DIR)                  
(r = 0.550) ด้านการประสานงาน (COO) (r = 0.484)               
ด้านการวางแผน (PLA) (r = 0.447) ด้านการจัดงบประมาณ 
(BUD) (r = 0.417) ด้านการจัดบุคลากร (STA) (r = 0.413) 
และด้านการจัดองค์กร (ORG) (r = 0.395)  ตามล าดับ                
ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของสุภาวดี   ลอยศรี และคณะ 
(2559 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ของหัวหน้า
งานบัญชีและการเงินของเทศบาลต าบลในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พบว่า ปัจจัยด้านกระบวนการบริหารและปัจจัย             
ด้านการใช้ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) มีความสัมพันธ์
กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ 

ตัว
แปร 

PLA ORG STA DIR COO REP BUD PER VIFs 

 4.14 4.22 4.03 4.14 3.98 4.30 3.83 4.68  

S.D. 0.64 0.71 0.69 0.67 0.75 0.64 0.79 0.49  

PLA  0.865* 0.809* 0.779* 0.790* 0.574* 0.579* 0.447* 6.419 

ORG   0.750* 0.716* 0.711* 0.512* 0.548* 0.395* 4.140 

STA    0.848* 0.663* 0.551* 0.585* 0.413* 4.983 

DIR     0.780* 0.655* 0.581* 0.550* 5.666 

COO      0.568* 0.567* 0.484* 3.592 

REP       0.501* 0.636* 1.860 

BUD        0.417* 1.737 
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(e-LAAS) ของหัวหน้างานบัญชีและการเงินของเทศบาลต าบล
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานข้อ 1 

7.5 ผลการวิเคราะห์กระบวนการบริหารมีผลกระทบ
ต่อประสิทธิภาพการบริหารการคลั งด้วยระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          
ในจังหวัดกาฬสินธุ ์
ตารางที่  2 การวิเคราะห์การถดถอยกระบวนการบริหาร                  
มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการบริหารการคลังด้วยระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ (e-LAAS) 

*มีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 
ผลการวิเคราะห์การถดถอย พบว่า ตัวแปรอิสระ

ทั้งหมดที่น ามาศึกษานั้น มีความสามารถในการอธิบายผล
ประสิทธิภาพการบริหารการคลังด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ 
(e-LAAS) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ร้อยละ 42.40 (Adjusted R2 = 0.424) กระบวนการบริหาร                
มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการบริหารการคลังด้วยระบบ 
บัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในจังหวัดกาฬสินธุ์   อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05             
มีจ านวน 2 ตัวแปร และสอดคล้องกับสมมติฐานของการวิจัย
ที่ตั้งไว้เรียงจากตัวแปรที่มีผลต่อการผันแปรในตัวแปรตาม                 
ในรูปของคะแนนดิบมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด  ได้แก่ ด้าน               

การรายงาน (REP) (B=0.350) และด้านการอ านวยการ (DIR) 
(B=0.246) ตามล าดับ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ                              
กิตติชัย  รุจิราวินิจฉัย (2558 : 28 – 33) ได้ศึกษา การพัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานสอบสวนของกองบัญชา 
การต ารวจนครบาล ส านักงานต ารวจแห่งชาติ พบว่า ปัจจัย
ทางการบริหารจัดการ ด้านการอ านวยการ ด้านการรายงาน
และด้านการจัดท างบประมาณส่ งผลต่อประสิทธิภาพ                     
การปฏิบัติงานสอบสวน กองบัญชาการต ารวจนครบาล 
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ
ปลื้มใจ  ไพจิตรและชาญวิทย์  ทองโชติ (2560 : 175 - 176) 
ได้ศึกษา กระบวนการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลวิสาหกิจ
ชุมชน กลุ่มแปรรูปและผลิตอาหาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า 
กระบวนการบริหารด้านการวางแผนและด้านการรายงานส่งผล
ต่อประสิทธิผลของวิสาหกิจชุมชน กลุ่มแปรรูปและผลิตอาหาร 
จั งหวั ดสุ ร าษฎร์ ธ านี  และสอดคล้อ งกั บงานวิ จั ยของ                               
ทองสุข บุญศรี (2558 : 103 - 104) ได้ศึกษา ปัจจัยด้านการ
บริหารจัดการที่ส่งผลต่อการใช้ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์             
(e-LAAS) ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลในเขตจังหวัด
มหาสารคาม พบว่า ปัจจัยด้านการบริหารจัดการที่ส่งผลตอ่การ
ใช้ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ของบุคลากรองค์การ
บริหารส่วนต าบลในเขตจังหวัดมหาสารคาม คือ ผู้บริหารมีการ
สั่งการ ควบคุมและประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นระยะ เพื่อ
แก้ไขข้อผิดพลาดได้อย่างทันที มีการติดตามผลการบันทึก 
ข้อมูลและมีการรายงานข้อมูลเป็นประจ าตามแผนปฏิบัติงาน 
 
8. สรุปผลการวิจัย 
        จากการศึกษาเรื่อง  ผลกระทบของกระบวนการบริหาร
ต่ อประสิทธิ ภาพการบริห ารการคลั งด้ วยร ะบบบัญ ชี
คอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น            
ในจังหวัดกาฬสินธุ ์สามารถสรุปผลการศึกษา ดังนี ้
          8.1 ผู้อ านวยการกองคลังหรือผู้รับผิดชอบงานการคลัง
ขององค์ ก รปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ น ในจั งหวั ดก าฬสิ น ธุ์                   
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  มีอายุระหว่าง 46 – 50 ปี มีสถานภาพ
สมรส การศึกษาระดับปริญญาตรี  ประสบการณ์ท างาน                  
อ ยู่ ร ะ ห ว่ า ง  2 1 –2 5 ปี  แ ล ะ มี ร า ย ไ ด้ เ ฉ ลี่ ย ต่ อ เ ดื อ น                 
35,001 – 40,000 บาท             
         8.2 ผู้อ านวยการกองคลังหรือผู้รับผิดชอบงานการคลัง 
มีความคิดเห็นต่อกระบวนการบริหารระบบบัญชีคอมพิวเตอร์                   

 
 

กระบวนการ
บริหาร 

ประสิทธิภาพการบริหารการคลัง 
ด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์              

(e-LAAS) 

 
 
t 

 
 

p-value 
สัมประสิทธิ ์
การถดถอย                

ไม่ปรับ                
มาตรฐาน 

(B) 

ค่าความ 
คลาดเคลื่อน
มาตรฐาน 

(S.E.) 

สัมประสิทธิ์              
การถดถอย            
แบบปรับ
มาตรฐาน 
(Beta) 

ค่าคงที่ 
(CONSTANT) 

2.424 0.229  10.588 0.000* 

1. ด้านการวางแผน 
(PLA) 

0.018 0.119 0.023 0.149 0.882 

2. ด้านการจัดองค์กร 
(ORG) 

-0.022 0.086 -0.032 -0.257 0.798 

3. ด้านการจัด
บุคลากร (STA) 

-0.147 0.98 -0.207 -1.499 0.156 

4. ด้านการอ านวยการ
(DIR) 

0.246 0.107 0.340 2.307 0.022* 

5. ด้านการ
ประสานงาน (COO) 

0.034 0.076 0.052 0.442 0.659 

6. ด้านการรายงาน 
(REP) 

0.350 0.065 0.457 5.414 0.000* 

7. ด้านการจัด
งบประมาณ (BUD) 

0.053 0.050 0.086 1.058 0.292 

 F = 16.797      P = 0.000     Adjusted = 0.424 
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(e-LAAS) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดกาฬสินธุ์ 
โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 
          8.3 ผู้อ านวยการกองคลังหรือผู้รับผิดชอบงานการคลัง 
มีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการบริหารการคลังด้วยระบบ
บัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในจังหวัดกาฬสินธุ ์ โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากท่ีสุด               
           8.4 ข้อเสนอแนะ พบว่า องค์กรควรมีการก าหนดแผน
ในการจัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม  ก าหนดกรอบ
อัตราก าลังบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานครบทุกด้านและก าหนด
แผนพัฒนาเครือข่ายอินเตอร์ความเร็วสูง  ผู้บริหารควรให้
ความส าคัญทุกขั้นตอนมีการสั่งการมอบหมายผู้รับผิดชอบใน
การปฏิบัติ งานอย่างชัดเจนเพื่อให้ทราบถึงหน้าที่ที่ต้อง
รับผิดชอบและจัดบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมอย่างสม่ าเสมอ
เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจในระบบ มี
การควบคุมการปฏิบัติ  ติดตามและประเมินผลเพื่อให้การ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ           
          8.5 กระบวนการบริหาร ด้านการรายงาน ด้านการ
อ านวยการ ด้านการประสานงาน ด้านการวางแผน ด้านการจัด
งบประมาณ ด้านการจัดบุคลากรและด้านการจัดองค์กร            
มีความสัมพันธ์ในทิศทางบวกกับประสิทธิภาพการบริหาร               
การคลังด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดกาฬสินธุ์ 
          8.6 กระบวนการบริหาร ด้านการรายงาน และด้าน
การอ านวยการ มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการบริหารการ
คลังด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดกาฬสินธุ์ 

 
9. ข้อเสนอแนะ 

9.1 ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 
1) ด้านการรายงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       

ในจังหวัดกาฬสินธุ ์ ควรให้ความส าคัญโดยมีการรายงานข้อมูล
งบการเงิน ผลการปฏิบัติงาน ปัญหา อุปสรรค ข่าวสารและการ
เปลี่ยนแปลงหรือแนวทางปฏิบัติตามที่กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นก าหนดให้ผู้ บริหารทราบเพื่ อเป็นข้อมูลในการ                
วางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ การติดตามการบันทึกข้อมูล
เพื่อตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน   

2) ด้านการอ านวยการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น              
ในจังหวัดกาฬสินธุ์  ควรให้ความส าคัญกับการปฏิบัติงาน             

ด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) มีระบบการสั่งการ 
ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบความถูกต้องและประเมินผล            
การปฏิบัติงาน เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติงานให้ครบถ้วนทุกระบบ 
เป็นไปตามแผนงานที่ก าหนด  เมื่อสิ้นปีงบประมาณมีการ
ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดและ
ปัญหาที่เกิดขึ้น 

9.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
1) ควรศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของกระบวนการ

บริหารต่อประสิทธิภาพการบริหารการคลังด้วยระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                 
ในประเทศไทย   

2) ควรศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบการสนันสนุนจาก
องค์กรและการใช้งานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ทั้ง 4 ระบบต่อ
ประสิทธิภาพการบริหารการคลังด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ 
(e-LAAS) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย   

3) ควรศึกษาเกี่ยวกับแรงจูงใจและศักยภาพการ
ปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารการคลังท้องถิ่น
ด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ในประเทศไทย 

 
10. กิตติกรรมประกาศ 
          ขอขอบพระคุณคณะกรรมการการศึกษาวิทยานิพนธ์  
คณาจารย์ทุกท่าน  ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ  ที่ประสิทธิ์
ประสาทวิชาความรู้และประสบการณ์  ให้ความช่วยเหลือ              
ในการตรวจแก้ไขเครื่องมือในการวิจัย  ตลอดจนให้ความรู้                 
และ ให้ ค า แนะน า ต่ า ง  ๆ  จน งานวิ จั ยส า เ ร็ จสมบู รณ์  
ขอขอบพระคุณผู้อ านวยการกองคลังหรือผู้รับผิดชอบงาน                
การคลังขององค์กรปกครองท้องถิ่นในจังหวัดกาฬสินธุ์ทุกท่าน 
ที่ได้กรุณาเสียสละเวลาในการตอบแบบสอบถามเพื่อเป็น
ประโยชน์ในงานวิจัย  ครั้งนี้คุณค่าและประโยชน์ความดี           
ความงามท้ังปวงที่เกิดขึ้นจากการศึกษาวิทยานิพนธ์นี้  ข้าพเจ้า
ขอมอบให้บิดา มารดา ซึ่งเป็นที่รักและเคารพยิ่ง ตลอดจน             
ผู้มีพระคุณทุกท่าน ผู้วิจัยจึงขอขอบพระคุณมา ณ ท่ีนี้ 
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ปัจจัยการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ความงามของธุรกิจออนไลน์ในประเทศไทย                       
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บทคัดย่อ  
การวิจัยเรื่อง ปัจจัยการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ความงามของธุรกิจออนไลน์ในประเทศไทย                       

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปัจจัยการตลาดของผลิตภัณฑ์ความงามของธุรกิจออนไลน์ในประเทศไทย 2) เพื่อศึกษา
การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ความงามของธุรกิจออนไลน์ในประเทศไทย 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยการตลาดกับการ
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ความงามของธุรกิจออนไลน์ในประเทศไทย 4) เพื่อศึกษาปัจจัยการตลาดที่สง่ผลตอ่การตัดสินใจซือ้ผลิตภัณฑ์
ความงามของธุรกิจออนไลน์ในประเทศไทย โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้บริโภคที่ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ความงาม
ของธุรกิจออนไลน์ในประเทศไทย จ านวน 385 คน เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลได้แก่ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การวิเคราะห์สหสัมพันธ์
แบบพหุคูณ (Multiple Correlation Analysis) และการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

ผลการวิจัยพบว่า  ผู้บริโภคที่ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ความงามของธุรกิจออนไลน์ในประเทศไทย มีความคิดเห็นต่อปัจจัย
การตลาดผลิตภัณฑ์ความงามของธุรกิจออนไลน์ในประเทศไทย โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
สามารถเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก ่ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย  ด้านการให้บริการส่วนบุคคล และ
ด้านผลิตภัณฑ์ ตามล าดับ และมีความคิดเห็นต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ความงามของธุรกิจออนไลน์ในประเทศไทย โดยรวมมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีการรีวิวของลูกค้าที่เคยสั่งซื้อ ขั้นตอนการซื้อสะดวก รวดเร็ว                 
มีการบอกรายละเอียดข้อมูลสินค้าชัดเจน และได้สินค้าตรงตามความต้องการ ตามล าดับ ปัจจัยการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา 
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านการรักษาความเป็นส่วนตัว และด้านการให้บริ การส่วนบุคคล                        
มีความสัมพันธ์ในทางบวกกับการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ความงามของธุรกิจออนไลน์ในประเทศไทย ปัจจัยการตลาดด้าน                  
ช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านผลิตภัณฑ์และด้านการให้บริการส่วนบุคคลส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ความงามของ                
ธุรกิจออนไลน์ในประเทศไทยในทิศทางบวก 
ค ำหลัก: ปัจจัยการตลาด , การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ความงาม , ธุรกิจออนไลน์ 
 
Abstract 
            The purposes of this study were: 1) to study marketing factors of cosmetic products of online 
business, 2) to study the decision making on buying cosmetic products of online business, 3) to study the 
relationship of marketing factor and the decision making on buying cosmetic products of online business, and 
4) to study factors affecting the decision making on buying cosmetic products of online business in Thailand. 
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The samples were 400 consumers who decided to buy cosmetic products from online business. The research 
instrument used in gathering data was questionnaire. Statistics used in analyzing data were: percentage, mean, 
standard deviation, Multiple Correlation Analysis, and Multiple Regression Analysis.   
            The results reveled that The consumers who decided to buy cosmetic products from online business 
in Thailand had the overall opinions on marketing factor of cosmetic products in the high level. When 
considering in each aspect, it could be arranged in the descending order as selling channels, personal service, 
and products respectively. The overall of decision making on buying cosmetic products was in the highest 
level. When considering in each aspect, it was found that there was a review from the customers, the fast 
buying process, clear instruction of product, and receiving the right products. While the marketing factors 
comprising selling channels, personal service, and products had the positive relationship and impact on 
making decision buy cosmetic products from online business in Thailand.  
Keywords: Marketing Factors , Purchase Decision of Cosmetic Products , Online Businesses  

 
1. บทน า 

ในปัจจุบันอินเทอร์เน็ตได้เข้ามามีบทบาทส าคัญและ
เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจ าวันอย่างแพร่หลาย  ประชาชน
นิยมใช้อินเตอร์เน็ตเป็นสื่อกลางในการติดต่อ ความก้าวหน้า
ของเทคโนโลยีท าให้การติดต่อสื่อสารท าได้ง่าย สะดวกและ
รวดเร็วอย่างมาก การท าธุรกิจผ่านอินเตอร์เน็ตจึงถือเป็น
ช่องทางใหม่ในการจัดจ าหน่ายสินค้าและบริการ ทิศทางธุรกิจ
ออนไลน์ของประเทศไทยถือว่ามีแนวโน้มเติบโตโดยเฉพาะ              
ในป ี2559 เติบโตทั้งในแง่ของมูลค่าและจ านวนการจัดตั้งธุรกิจ 
โดยคาดว่ามูลค่าตลาดธุรกิจออนไลน์จะมีมูลค่าประมาณ  
230,000 - 240,000 ล้านบาท ซึ่งเติบโตประมาณร้อยละ              
15-20 ซึ่งถือว่าเป็นยุคทองของธุรกิจออนไลน์  โดยเฉพาะ                       
การท าธุรกิจการค้าบนมือถือ ซึ่งได้รับความสนใจมากยิ่งข้ึนตาม
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสื่อสารและผู้คนเริ่มมีช่องทาง             
การ เข้าถึงสินค้าและบริการบนอินเตอร์ เน็ตได้มากขึ้น           
เมื่อพิจารณาสัดส่วนของประชากรไทยที่ใช้เครื่องมือสื่อสาร           
มี สั ดส่ วนอยู่ ใ นระดั บสู งขึ้ นอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดย เฉพาะ 
โทรศัพท์มือถือ (Mobile Phone) ซึ่งมีจ านวนผู้ใช้ถึง 48.10 
ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 77 รองลงมาคือคอมพิวเตอร์ 
(Computer) จ านวนผู้ใช้ถึง 23.80 ล้านคน หรือคิดเป็น             
ร้อยละ 38 และอินเตอร์เน็ต (Internet) จ านวนผู้ใช้ถึง 21.70 
ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 35 ตามล าดับ ซึ่งสัดส่วนการใช้
อุปกรณ์สื่อสารในระดับสูงจะส่งเสริมให้ธุรกิจออนไลน์เติบโต
ต่อไป (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กองข้อมูลธุรกิจ, 2559) 

ผลิตภัณฑ์ความงามเป็นธุรกิจที่น่าสนใจสามารถ
เช่ือมโยงธุรกิจหลายประเภท เช่น ร้านเสริมสวย ร้านสปา 
คลีนิครักษาผิวหน้า คลินิกศัลยกรรม ร้านเครื่องส าอางและการ
ผลิตเครื่องส าอาง (เวทย์ นุชเจริญ, 2559) ปัจจุบันมีการ
เผยแพร่ ผ่ านสื่ อสั งคมออนไลน์ท า ให้ เ กิดการรับรู้ และ
ลอกเลียนแบบในเรื่องของสุขภาพและความสวยงามของ
ผู้บริโภคอย่างแพร่หลาย จึงท าให้ธุรกิจมีการเติบโตและ
ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ผู้ประกอบการเริ่มเปลี่ยนการขาย               
มาสู่ธุรกิจออนไลน์ เนื่องจากเห็นข้อดีของการขายในธุรกิจ
ออนไลน์  โดยไม่ต้องลงทุนหน้าร้าน ไม่ต้องจ่ายค่าเช่าพื้นที่     
ไม่ต้องจ่ายค่าจ้างพนักงาน  รวมทั้งสามารถเปิดขายได้ตลอด 
24 ช่ัวโมง จึงท าให้ธุรกิจออนไลน์มีแนวโน้มที่จะขยายตัว             
มากขึ้น โดยคนไทยที่ซื้อสินค้าผ่านออนไลน์มีประมาณ                 
7.9 - 8 ล้านคนของประชากรไทยทั่วประเทศ สามารถน า
ตัวเลขเฉลี่ยค่าใช้จ่ายต่อคนจะอยู่ที่ประมาณ 4.12 หมื่นบาท 
จากการขยายตัวที่เกิดขึ้นส่งผลให้ภาพรวมปี  2560 มีการ
คาดการณ์ว่าน่าจะมีอัตราการเติบโตไม่ต่ ากว่าร้อยละ 16 หรือ               
มียอดใช้จ่ายอยู่ที่ 3.76 แสนล้านบาทและในปี 2561 มีการ
คาดการณ์ว่าจะขยายตัวอยู่ที่ประมาณ 4.26 แสนล้านบาท 
เท่ากับเป็นการเติบใหญ่อย่างมาก เห็นได้จากผู้ประกอบการ
รายใหม่ที่ก้าวเข้ามาในธุรกิจออนไลน์ต้องปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น
ต่อเนื่อง (มติชนสุดสัปดาห์, 2560) โดยปัจจัยการตลาด
ออนไลน์ (Online Marketing Mix) 6 P’s ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ 
(Product) ราคา (Price) ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place)    
การส่งเสริมการตลาด(Promotion) การรักษาความเป็นส่วนตัว
(Privacy) และการให้บริการส่วนบุคคล (Personalization)  
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ทุกปัจจัยมีความเกี่ยวเนื่องกันและมีความส าคัญอย่างยิ่ง                
ในธุรกิจออนไลน์เพื่อให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการ 
(วิเชียร วงศ์ณิชชากุล และคณะ, 2550 : 13 - 16)   

จากความส าคัญดังกล่าว  ผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาว่า
ปัจจัยการตลาดส่งผลอย่างไรต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์                    
ความงามของธุรกิจออนไลน์ ในประเทศไทย  เพื่อสามารถน า
ข้อมูลไปใช้เป็นแนวทางในการก าหนดด้านการตลาดเพื่อพัฒนา
ธุรกิจสู่ความส าเร็จของธุรกิจออนไลน์ 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

2.1 เพื่อศึกษาปัจจัยการตลาดของผลิตภัณฑ์ความงาม
ของธุรกิจออนไลน์  ในประเทศไทย 

2.2 เพื่อศึกษาการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ความงามของ
ธุรกิจออนไลน์ ในประเทศไทย 

2.3 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยการตลาด             
กับ การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ความงามของธุรกิจออนไลน์                  
ในประเทศไทย   

2.4 เพื่อศึกษาปัจจัยการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
ซื้อผลิตภัณฑ์ความงามของธุรกิจออนไลน์ ในประเทศไทย 
3. สมมติฐานของการวิจัย 

3.1 ปัจจัยการตลาดมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์ความงามของธุรกิจออนไลน์ในประเทศไทย   

3.2 ปัจจัยการตลาดส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์
ความงามของธุรกิจออนไลน์ในประเทศไทย 
4. กรอบการวิจัย 

ตัวแปรอิสระ  ตัวแปรตาม 
(Independent Variables)        (Dependent Variables 

รูปที่ 1 กรอบการวิจัย 
 

5. วิธีการด าเนินการวิจัย 
5.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี ้ คือ ผู้บริโภคทีต่ัดสินใจ

ซื้อผลติภณัฑ์ความงามของธุรกิจออนไลน์ในประเทศไทย 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้บริโภคที่ตัดสินใจซื้อ

ผลิตภัณฑ์ความงามของธุ รกิจออนไลน์ ในประเทศไทย               
เนื่องจากประชากรมีขนาดใหญ่และไม่ทราบจ านวนประชากร 
ที่แน่นอน การค านวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างใช้สูตรของ 
Cochran (1977) โดยขนาดของตัวอย่างประชากรที่ระดับ
นัยส าคัญ 0.05 คิดขนาดของความคลาดเคลื่อน (e) เป็นร้อย
ละและสัมประสิทธ์ิของความผันแปรเท่ากับ 0.5      

5.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส าหรับการวิจัย

ครั้งนี้ คือ แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ประกอบด้วย 3 ตอน 
ดังนี้ ตอนที่ 1 เป็นค าถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ประกอบด้วยเพศ อายุ สถานภาพ ภูมิภาค  
ระดับการศึกษา อาชีพ และเ งินเดือน/รายได้ต่อเดือน                
ตอนที่ 2 และตอนที่ 3 เป็นค าถามเกี่ยวกับปัจจัยการตลาด 
และตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ความงามของธุรกิจออนไลน์              
ในประเทศไทย ลักษณะเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) ซึ่งมีเกณฑ์การให้น้ าหนัก 5 ระดับ 
เรียงจากน้อยไปมาก ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือโดย
ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC : Index of 
Item Objective Congruence) โดยในงานวิจัยมีค่าระหว่าง 
0 . 67  – 1 . 00  และการตรวจสอบความน่ า เ ช่ื อถื อ ได้ 
(Reliability) ของแบบสอบถาม โดยน าแบบสอบถามไปทดลอง 
ใช้ (Try -out) 30 ตัวอย่างจากนั้นน าแบบสอบถามมาทดสอบ           
เพื่อวิเคราะห์หาความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม โดยวิธีหาค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค (Cronbachs Alpha 
Coefficient) ซึ่งค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามที่ยอมรับ           
ได้มีค่าตั้งแต่ 0.70  ขึ้นไป (บุญใจ ศรีสถิตนรากูร, 2550 :                   
2 3 2  - 2 3 6 )  ค่ า อ า น า จ จ า แ น ก เ ป็ น ร าย ข้ อ  โ ด ย ค่ า                     
Factor Loading ต้องมีค่า 0.40 ขึ้นไปจึงจะผ่านเกณฑ์      
(บุญใจ  ศรีสถิตนรากูร, 2550 : 232 - 236) โดยในงานวิจัยค่า
ความเช่ือมั่นมีค่าอยู่ระหว่าง 0.852 – 0.960  ซึ่งมีค่ามากกว่า 
0.70 และค่าอ านาจจ าแนกเป็นรายข้อ ได้ ค่ าระหว่าง                   
0.544 – 0.979  ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.40 แสดงว่าแบบสอบถาม  
มีความเที่ยงตรงของการวัดการเก็บรวบรวมข้อมูล   

ปัจจัยการตลาด 

-  ด้านผลิตภัณฑ์ (Product)  

-  ด้านราคา (Price)  

-  ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย    

   (Place)  

-  ด้านการส่งเสริมการตลาด  

   (Promotion)  

-  ด้านการรักษาความเป็นส่วนตัว 

   (Privacy)  

-  ด้านการให้บริการส่วนบุคคล   

   (Personalization) 

 

การตัดสินใจซื้อผลิตภณัฑ์
ความงามของธุรกิจออนไลน์                     

ในประเทศไทย 

-  สินค้าตรงตามความต้องการ 

-  สินค้ามีคุณภาพ 

-  สินค้ามีราคาถูก 

-  สินค้ามีการลดราคาจัดโปรโมชั่น 

-  มีการบอกรายละเอียดข้อมูล 

   สินค้าชัดเจน 

- ข้ันตอนการซื้อสะดวกรวดเร็ว  

-  มีการรีวิวของลูกค้าที่เคยสั่งซื้อ 

-  มีการโฆษณาอย่างสม่ าเสมอ 
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ผู้วิจัยได้แจกแบบสอบถามออนไลน์ผู้บริโภคที่ตัดสินใจ
ซื้อผลิตภัณฑ์ความงามของธุรกิจออนไลน์  รวมทั้งสิ้น 385 คน  
ระยะเวลาด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลในระหว่างวันที่                
30 มกราคม – 3 กุมภาพันธ ์2561 รวมระยะเวลา 5 วัน 

5.3 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล   
ค่าร้อยละ(Percentage) ค่าเฉลี่ย(Mean) ส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การวิเคราะห์
สหสัมพันธ์แบบพหุคูณ (Multiple Correlation Analysis)  
และการวิ เ ค ร าะห์ก ารถดถอยแบบพหุ คูณ  (Multiple 
Regression Analysis)   
6. การอภิปรายผล 

6.1 ผลการศึกษาข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

ผู้บริ โภคที่ ตั ดสินใจซื้ อผลิตภัณฑ์ความงามของ                 
ธุ รกิจออนไลน์ ในประเทศไทย  ส่ วนใหญ่ เป็น เพศหญิ ง     
จ านวน 375 คน (ร้อยละ 97.40) อายุระหว่าง 21 – 30 ปี 
จ านวน 203 คน (ร้อยละ 55.72) สถานภาพโสด จ านวน                   
265 คน (ร้อยละ 68.83) ภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
จ านวน 89 คน (ร้อยละ 23.11) ระดับการศึกษาต่ ากว่า          
ปริญญาตรี จ านวน 227 คน (ร้อยละ 58.96) อาชีพนักเรียน/
นักศึกษา จ านวน 90 คน (ร้อยละ 23.38) และมีเงินเดือน/
รายได้ต่อเดือน 10,000–20,000 บาท จ านวน 162 คน                  
(ร้อยละ 42.08)   

6.2 ผลการศึกษาปัจจัยการตลาดของผลิตภัณฑ์       
ความงามของธุรกิจออนไลน์ในประเทศไทย 

พบว่ามีความคิดเห็นต่อปัจจัยการตลาดของผลิตภัณฑ์
ความงาม โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อวิเคราะห์
รายละเอียดเป็นรายด้ าน พบว่า  มีค่า เฉลี่ยอยู่ ในระดับ              
มากที่สุด 2 ด้าน คือด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และด้านการ
ให้บริการส่วนบุคคล มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์  
รองลงมาคือ ด้านการรักษาความเป็นส่วนตัว และด้านราคา 
ตามล าดับ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของดวงใจ ธรรมนิภา
นนท์ (2557 : 65 - 69) ได้ศึกษากลยุทธ์การตลาดผลิตภัณฑ์
ความงามผ่านช่องทางการค้าแบบดิจิทัล พบว่า ปัจจัยส่วน
ประสมการตลาดออนไลน์ ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นความส าคัญ
ในระดับมากที่สุด คือ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และ
สอดคล้องกับผลการวิจัยของศศินาฏ ปานทอง (2557 :               

46 - 47) ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อเครื่องส าอาง
ผ่ านทางพาณิ ชย์ อิ เ ล็ กทรอนิ กส์ ของผู้ บ ริ โ ภค ใน เขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้บริโภคจะมีความรู้สึกไว้วางใจ               
เมื่ อเว็บไซต์ ร้ านขายเครื่ องส าอางเจ้ าของเว็บไซต์ขาย
เครื่องส าอางจะสามารถสร้างความมั่นใจในการใช้งานให้กับ
ผู้บริ โภคได้ เมื่อผู้บริ โภคเกิดความไว้วางใจแล้วผู้บริ โภค                 
จึ งมี ความตั้ ง ใจที่ จะซื้ อ เครื่ องส าอางผ่ านทางพาณิชย์
อิ เ ล็ ก ท ร อนิ ก ส์  แ ล ะ ส อด ค ล้ อ ง กั บ ผ ล ก า ร วิ จั ย ข อ ง                           
ชนนิกานต์ จุลมกร (2555 : 66 - 69) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านอินเทอร์เน็ตของนิสิตระดับ
ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พบว่า ปัจจัย
ด้ านการตลาดทุ กด้ านมี ความส าคัญอยู่ ใ นระดั บมาก               
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่านิสิตให้ความส าคัญกับมีความ
หลากหลายของสินค้า เป็นสินค้าที่ทันสมัย สินค้ามีคุณภาพดี 

6.3 ผลการศึกษาการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ความงาม
ของธุรกิจออนไลน์ในประเทศไทย   

พบว่ามีความคิดเห็นต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์            
ความงาม โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อ
วิเคราะห์รายละเอียดเป็นรายข้อ โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมาก
ไปหาน้อย 3 อันดับแรก พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด 
ได้แก่ มีการรีวิวของลูกค้าที่เคยสั่งซื้อ รองลงมาคือ ขั้นตอนการ
ซื้อสะดวก รวดเร็ว มีการบอกรายละเอียดข้อมูลสินค้าชัดเจน 
และได้สินค้าตรงตามความต้องการ ตามล าดับ ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของกัญญาภัค พันธุมจินดา (2557 : บทคัดย่อ)              
ได้ศึกษาปัจจัยที่มี ผลต่อการซื้ อสินค้ าออนไลน์ของกลุ่ ม
คนท างานในกรุงเทพมหานครที่มีอายุ 22 ปีขึ้นไป พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามคิดว่าการซื้อสินค้าออนไลน์ท าให้การได้รับสินค้า
หรือบริการที่ตรงความต้องการ การซื้อสินค้าออนไลน์สะดวก  
รวดเร็ว และมีขั้นตอนไม่ยุ่งยาก ตัดสินใจซื้อจากการรีวิวของ
ลูกค้าที่เคยสั่งซื้อจากเว็บไซต์นั้น ๆ มีความต้องการซื้อสินค้า
ออนไลน์ เพราะมีสินค้าหลายหลายแบบและหลายแบรนด์             
ให้เลือก และความต้องการซื้อสินค้าออนไลน์เพราะความ
สะดวกสบายในบริการที่ได้รับ และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ
ดวงใจ ธรรมนิภานนท์ (2557 : 65 - 69)  ได้ศึกษากลยุทธ์
การตลาดผลิตภัณฑ์ความงามผ่านช่องทางการค้าแบบดิจิทัล 
พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามจะซื้อผลิตภัณฑ์ความงามจากเว็บไซต์
ประจ าเพราะมียี่ห้อที่ต้องการ  
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6.4 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยการตลาดมีความสัมพันธ์
กับการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ความงามของธุรกิจออนไลน์ใน
ประเทศไทย   

พบว่า ตัวแปรอิสระแต่ละด้านมีความสัมพันธ์กันหรือ
เกิดเป็น Multicollinearity ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงท าการทดสอบ 
Multicollinearity โดยใช้ค่า VIFs ปรากฏว่าค่า VIFs ของตัว
แปรอิสระมีค่าตั้งแต่ 1.974 - 3.470  ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 10          
ถือว่าตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กันแต่ไม่ท าให้เกิดปัญหา 
Multicollinearity ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Hair. Et al. 
(2010) 

เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่าง              
ตัวแปรอิสระ คือ ปัจจัยการตลาดพบว่ามีความสัมพันธ์กับ              
ตัวแปรตามในทิศทางเดียวกัน คือ การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์
ความงามของธุรกิจออนไลน์ในประเทศไทย อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ตั้งแต่ 
0.522 - 0.751  โดยปัจจัยการตลาดมีความสัมพันธ์กับ                 
การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ความงามของธุรกิจออนไลน์ใน
ประเทศไทย มากที่สุด คือ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (PIA) 
(r = 0.751) รองลงมาด้านการให้บริการส่วนบุคคล (PER)             
(r = 0.718) ด้านผลิตภัณฑ์ (PRO) (r = 0.704) ด้านการ
ส่งเสริมการตลาด (PMO) (r = 0.684) ด้านการรักษาความเป็น
ส่วนตัว (PVA) (r = 0.643) และด้านราคา (PRI) (r = 0.522) 
ตามล าดับ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของดวงใจ ธรรมนิภานนท์ 
(2557 : 65 - 69) ได้ศึกษากลยุทธ์การตลาดผลิตภัณฑ์ความ
งามผ่านช่องทางการค้าแบบดิจิทัล พบว่า ปัจจัยการตลาด
ออนไลน์  ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัด
จ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านการรักษาความเป็น
ส่วนตัว และด้านการให้บริการส่วนบุคคลความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ความงามผ่านช่องทาง
ดิจิทัล ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานข้อท่ี 1 

6.5 ผลการวิ เคราะห์ปัจจัยการตลาดส่ งผล ต่อ                
การตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์ความงามของธุรกิจออนไลน์                  
ในประเทศไทย   
ตารางที ่1 การวิเคราะห์การถดถอยปัจจัยการตลาดที่ส่งผลต่อ
การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ความงามของธุรกิจออนไลน์ 
 
 
 
 
 

* มีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 
 

ผลการวิเคราะห์การถดถอย พบว่า ตัวแปรอิสระ
ทั้งหมดที่น ามาศึกษานั้น มีความสามารถในการอธิบายผล                
การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ความงามของธุรกิจออนไลน์             
ในประเทศไทย ร้อยละ 67.50 (Adjusted R2 = 0.675) ปัจจัย
การตลาดส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ความงาม                                        
ของธุรกิจออนไลน์ในประเทศไทย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ       
ที่ระดับ 0.05 มีจ านวน 3 ตัวแปร และสอดคล้องกับสมมติฐาน
ของการวิจัยที่ตั้งไว้ เรียงจากมากไปหาน้อย ดังนี้  ด้านช่องทาง
การจัดจ าหน่าย (PIA) (B=0.395) ด้านผลิตภัณฑ์ (PRO)               
(B=0.260) และด้านการให้บริการส่วนบุคคล (PER) (B=0.201)  
ตามล าดับ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของปัทมพร คัมภีระ 
(2557 : 39 – 43)  ได้ศึกษาพฤติกรรมการซื้อเครื่องส าอางผ่าน
เว็บไซต์เฟซบุ๊คของนักศึกษาหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร 
พบว่า ปัจจัยทางการตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อ
เครื่องส าอางผ่านเว็บไซต์เฟซบุ๊ค ได้แก่ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ 
ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายและปัจจัย
ด้านการส่งเสริมการขาย  และสอดคล้องกับงานวิจัยของ               
นัยรัตน์ ตันตราสืบ และธันยานี โพธิสาร (2558 : บทคัดย่อ)               
ได้ศึกษาส่วนประสมการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ที่มีผลต่อผู้หญิง  
วัยท างานในการซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทางออนไลน์ พบว่า 
ปัจจัยด้านการให้บริการส่วนบุคคล  มีผลต่อผู้หญิงวัยท างาน 

 
 

ปัจจัยการตลาด 

การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ความงาม  
 
t 

 
 

p-value 
สัมประสิทธิ ์
การถดถอย  

ไม่ปรับ
มาตรฐาน 

(B) 

ค่าความ 
คลาดเคลื่อน
มาตรฐาน 

(S.E.) 

สัมประสิทธิ์                  
การถดถอย             
แบบปรับ
มาตรฐาน 
(Beta) 

ค่าคงที่
(CONSTANT) 

0.499 0.154  3.236 0.001* 

1. ด้านผลิตภัณฑ์  0.260 0.047 0.255 5.498 0.000* 
2. ด้านราคา -0.040 0.034 -0.047 -1.182 0.238 
3. ด้านช่องทางการ
จัดจ าหน่าย 

0.395 0.046 0.379 8.523 0.000* 

4. ด้านการส่งเสริม
การตลาด 

0.073 0.041 0.094 1.777 0.076 

5. ด้านการรักษา
ความเป็นส่วนตัว 

0.017 0.037 0.022 0.445 0.656 

6. ด้านการให้ 
บริการส่วนบุคคล 

0.201 0.043 0.226 4.680 0.000* 

 F =  139.097      P = 0.000      Adjusted = 0.675 
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โดยรวมอยู่ในระดับมาก ปัจจัยย่อยที่มีผลอันดับแรก ได้แก่                 
มีการให้ค าแนะน าสินค้าท่ีเหมาะสมแก่ลูกค้า 
7. สรุปผลการวิจัย 
         จากการศึกษาเรื่ อง  ปัจจัยการตลาดที่ส่ งผลต่อ                
การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ความงามของธุรกิจออนไลน์              
ในประเทศไทย  สามารถสรุปผลการศึกษาได้ตามวัตถุประสงค์ 
ดังนี ้
          7.1 ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ผู้บริโภคที่ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ความงามของธุรกิจออนไลน์  
ในประเทศไทย ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 375 คน อายุ
ระหว่าง 21 – 30 ปี จ านวน 203 คน  สถานภาพโสด จ านวน  
265 คน ภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน 89 คน  
ระดั บก ารศึ กษาต่ า กว่ าปริ ญญาตรี  จ า นวน  227 คน                      
อาชีพนักเรียน/นักศึกษา จ านวน 90 คน และมีเงินเดือน/
รายได้ต่อเดือน 10,000 – 20,000 บาท จ านวน 162 คน  

7.2 ผลการศึกษาปัจจัยการตลาดผลิตภัณฑ์                
ความงามของธุรกิจออนไลน์ในประเทศไทย ผู้บริโภคที่ตัดสินใจ
ซื้อผลิตภัณฑ์ความงามในธุรกิจออนไลน์ในประเทศไทย                
มีความคิดเห็นต่อปัจจัยการตลาดของผลิตภัณฑ์ความงาม 
โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อวิเคราะห์รายละเอียด
เป็นรายด้าน พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด 2 ด้าน คือ
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายและด้านการให้บริการส่วนบุคคล 
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหา
น้อย 3 อันดับแรก ได้แก่  ด้ านผลิตภัณฑ์  รองลงมาคือ               
ด้านการรักษาความเป็นส่วนตัว และด้านราคา ตามล าดับ         

7.3 ผลการศึกษาการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ความงาม  
ของธุรกิจออนไลน์ในประเทศไทย ผู้บริโภคที่ตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์ความงามในธุ รกิ จออนไลน์ ในประ เทศไทย                
มีความคิดเห็นต่อการตัดสนิใจซื้อผลิตภณัฑ์ความงาม โดยรวมมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากท่ีสุด และเมื่อวิเคราะห์รายละเอียดเป็น
รายข้อ โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก 
พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากท่ีสุด ได้แก่ มีการรีวิวของลูกค้า
ที่เคยสั่งซื้อ รองลงมาคือ ขั้นตอนการซื้อสะดวก รวดเร็ว มีการ
บอกรายละเอียดข้อมูลสนิค้าชัดเจน และได้สินค้าตรงตามความ
ต้องการ ตามล าดับ  
          7.4 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย
การตลาดกับการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ความงามของธุรกิจ
ออนไลน์ในประเทศไทย พบว่า ปัจจัยการตลาดผลิตภัณฑ์                               

มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ความงามในธุรกิจ
ออนไลน์ในประเทศไทย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยปัจจัย
การตลาดมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซือ้ผลติภัณฑ์ความงาม
มากที่สุดคือด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย รองลงมาคือ ด้าน                
การให้บริการส่วนบุคคลและด้านผลิตภัณฑ์ ตามล าดับ                                 
          7.5 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยการตลาดที่ส่งผลต่อ          
การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ความงามของธุรกิจออนไลน์                  
ในประเทศไทย พบว่า ปัจจัยการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
ซื้อผลิตภัณฑ์ความงามของธุรกิจออนไลน์ในประเทศไทย              
มากที่สุด คือ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย  รองลงมาคือ                             
ด้านการให้บริการส่วนบุคคล และด้านผลิตภัณฑ์ ตามล าดับ  
สามารถสร้างสมการการถดถอยได้ดังนี้ 
  BUY =  0.50 + 0.26PRO + 0.40PIA + 0.20PER 
8. ข้อเสนอแนะ 

8.1 ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 
จากการศึกษา ปัจจัยการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ

ซื้อผลิตภัณฑ์ความงามของธุรกิจออนไลน์ในประเทศไทย ผู้วิจัย 
มีข้อเสนอแนะ ดังนี ้

1) ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย โดยก าหนดรูปแบบ 
การสั่งซื้อง่ายสะดวก รวดเร็ว และไม่ยุ่งยาก สามารถค้นหา
ข้อมูลและสั่งซื้อสินค้าได้ตลอด 24 ช่ัวโมง  ระบบการช าระเงิน                                 
มีความสะดวกและปลอดภัย จัดส่งสินค้าตรงต่อเวลาและถึง
ลูกค้าทุกราย และก าหนดค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้ามีความ
เหมาะสม เพื่อส่งผลให้มีการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ความงาม                            
ของธุรกิจออนไลน์  ในประเทศไทย 

2)  ด้านการให้บริการส่วนบุคคล  โดยสร้างความเป็น
กันเอง ความประทับใจ และความไว้วางใจกับลูกค้ารายบุคคล  
มีการแนะน าสินค้าที่ลูกค้าสนใจตรงตามความต้องการและ
เหมาะสมกับลูกค้ารายบุคคล มีการตอบค าถามและข้อสงสัย
ต่าง ๆ  เกี่ยวกับสินค้าให้กับลูกค้ารายบุคคล  มีระบบบันทึก
ข้อมูลที่ลูกค้าค้นหาและสั่งซื้อสินค้าของลูกค้ารายบุคคล  และ  
มีข้อความทักทายลูกค้ารายบุคคล   

3)  ด้านผลิตภัณฑ์  โดยหาสินค้ามีคุณสมบัติตรงตาม
ความต้องการสินค้า  มีคุณภาพ มาตรฐาน เช่ือถือได้ มีการ
ปรับปรุงข้อมูลสินค้าให้ทันสมัยอยู่เสมอ (Update) สินค้า              
มีความหลากหลายและทันสมัย และสินค้ามีเอกลักษณ์แตกต่าง
จากร้านทั่วไป 
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8.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
1)  ควรศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยการตลาดที่ส่งผลต่อการ

ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ความงามของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย  
เพื่อน าผลการศึกษาเป็นข้อมูลในการด าเนินธุรกิจออนไลน์               
ได้ตรงกลุ่มเป้าหมายยิ่งขึ้น 

2)  ควรศึกษาเกี่ยวกับกลยุทธ์การตลาดที่มีผลต่อ
ความส าเร็จของธุรกิจออนไลน์ เพื่อจะได้เป็นแนวทางในการ
บริหารจัดการธุรกิจออนไลน์ให้ส าเร็จ 
9. กิตติกรรมประกาศ 
          ขอขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านที่ถ่ายทอดวิชา
ความรู้ ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเครื่องมือที่ให้ความช่วยเหลือ            
ในการตรวจแก้ไขเครื่องมือในการวิจัย  ตลอดจนให้ความรู้และ
ให้ค าแนะน าต่าง ๆ จนงานวิจัยส าเร็จสมบูรณ์และเจ้าหน้าที่
คณะเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลยักาฬสนิธุ์  ซึ่งให้ก าลังใจและ
ช่วยเหลือโดยตลอด 
 ขอขอบพระคุณผู้บริโภคที่ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์    
ความงามของธุรกิจออนไลน์ ที่ได้กรุณาเสียสละเวลาในการ
ตอบแบบสอบถามเพื่อเป็นประโยชน์ในงานวิจัยครั้งนี้ 
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บทคัดย่อ  
 

 การศึกษานี้มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาการเปิดเผยรายการของสัญญาเช่าในงบการเงินของผู้เช่าและผู้ให้เช่า ตามมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับท่ี 17 (ปรับปรุง 2558) ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยการส ารวจจากรายงานทาง
การเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินประจ าปี 2559 ในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม จ านวนทั้งสิ้น 738 บริษัท เก็บรวบรวมข้อมูล
โดยการใช้แบบส ารวจด้วยตัวเอง (checklist) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ความถี่และร้อยละ  ผลการศึกษาพบว่า บริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีการเปิดเผยรายการของสัญญาเช่าการเงินด้านผู้เช่ามากที่สุดคือรายการหนี้สินตาม
สัญญาเช่าการเงินท่ีถึงก าหนดช าระเกิน 1 ปี รองลงมาคือรายการหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี และ
รายการสัญญาเช่าด้านผู้ให้เช่าที่เปิดเผยน้อยท่ีสุดคือรายได้สัญญาเช่าด าเนินงาน 
ค ำหลัก: รายการตามสญัญาเช่า บริษัทจดทะเบยีนในตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย 
 
Abstract 

This research aims to study disclosure of the lease list in financial report of the lessee and lessor on 
Thai Accounting Standard (TAS) No.17 “Lease” (Revised 2015) for Companies Listed on the Stock Exchange of 
Thailand. This study uses data from financial statements and notes to the financial statements of 738 
industrial companies registered on The Stock Exchange of Thailand in 2016. Data collection was done by 
using self checklist. Statistics used in the analysis include frequency and percentage. The findings indicate that 
financial leases (represented by long-term loans from banks) had the highest level of disclosure. Liabilities 
under finance lease agreements, net of current portion, had the second highest level of disclosure. Operating 
leases had the lowest level of disclosure.  
Keywords: Lease list, Thai listed companies 

 
1. บทน า 
 สัญญาเช่า เป็นสัญญาหรือข้อตกลงที่ผู้ให้เช่าให้สิทธิแก่
ผู้เช่าในการใช้สินทรัพย์ส าหรับช่วงเวลาที่ตกลงกันเพื่อแลกกับ
ค่าตอบแทนซึ่งได้รับช าระในงวดเดียวหรือหลายงวด มาตรฐาน
การบัญชีฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2558) ก าหนดให้กิจการจัด

ประเภทสัญญาเช่าโดยพิจารณาถึงขอบเขตความเสี่ยงและ
ผลตอบแทนท่ีผู้เป็นเจ้าของพึงได้รับจากสินทรัพย์ที่เช่าว่าตกอยู่
กับผู้เช่าหรือผู้ให้เช่า ซึ่งต้องจัดประเภทสัญญาเช่าการเงินหาก
สัญญาเช่านั้นโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนทั้งหมดหรือเกือบ
ทั้งหมดที่ผู้เป็นเจ้าของพึงได้รับจากสินทรัพย์ไปให้แก่ผู้เช่าและ
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ต้องจัดประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าด าเนินงาน หากสัญญา
เช่านั้นไม่ได้โอนความเสี่ยงหรือผลตอบแทนทั้งหมดหรือเกือบ
ทั้งหมดที่ผู้เป็นเจ้าของพึงได้รับจากสินทรัพย์ไปให้แก่ผู้เช่า 
นอกจากน้ี มาตรฐานการบัญชียังระบุถึงการบันทึกรายการตาม
สัญญาเช่าในงบการเงินทั้งด้านของผู้ให้เช่าและผู้เช่าไว้ว่า 1) 
ด้านผู้ให้เช่า 1.1) ผู้ให้เช่าต้องบันทึกสินทรัพย์ภายใต้สัญญา
เช่าการเงินเป็นลูกหนี้ในงบแสดงฐานะการเงิน 1.2) ผู้ให้เช่า
ต้องแสดงสินทรัพย์ที่อยู่ภายใต้สัญญาเช่าด าเนินงานในงบแสดง
ฐานะการเงินตามลักษณะของสินทรัพย์ และผู้ให้เช่าต้องบันทึก
รายได้ค่าเช่าจากสัญญาเช่าด าเนินงานด้วยวิธีเส้นตรงตลอดอายุ
สัญญาเช่า 2) ด้านผู้เช่า 2.1) ผู้เช่าต้องบันทึกสัญญาเช่า
การเงินเป็นสินทรัพย์และหนี้สินในงบแสดงฐานการเงินของผู้
เช่า  2.2) ผู้เช่าต้องบันทึกสัญญาเช่าด าเนินงานเป็นค่าใช้จ่าย
ตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า ทั้งนี้ กิจการอาจมีทั้ง
สัญญาเช่าการเงินและสัญญาเช่าด าเนินงาน ที่ต้องมีการบันทึก
บัญชีท้ังด้านผู้ให้เช่าและผู้เช่า  

ผู้วิจัยจึงสนใจที่ศึกษาการเปิดเผยรายการตามสัญญา
ในงบการเงินของผู้ให้เช่าและผู้เช่าตามมาตรฐานการบัญชีฉบับ
ที่ 17 (ปรับปรุง 2558) ทั้งนี้ มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 
(ปรับปรุง 2558) มีเนื้อหาสาระของการบันทึกรายการตาม
สัญญาเช่าของด้านผู้ให้เช่าและผู้เช่า ไม่แตกต่างจากมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2557) ดังนั้น ผู้วิจัยจึงศึกษา
การเปิดเผยข้อมูลรายการตามสัญญาเช่าในงบการเงินของผู้ให้
เช่าและผู้เช่า ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยเฉพาะข้อมูลที่เปิดเผยในรายงานทางการเงินที่
เกี่ยวข้องปี 2559 เท่านั้น ข้อสนเทศที่ได้จากการวิจัยนี้ จะเป็น
ประโยชน์ในการศึกษาการบันทึกรายการตามสัญญาเช่าทั้งด้าน
ผู้ให้เช่าและผู้เช่าว่า ว่าได้ปฏิบัติตามที่มาตรฐานการบัญชี
ก าหนดไว้หรือไม่ อย่างไร 
 
2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา  

เพื่อศึกษาการเปิดเผยรายการของสัญญาเช่าในงบ
การเงินของผู้ให้เช่าและผู้เช่า ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 
(ปรับปรุง 2558) 

 
3. การบันทึกรายการตามสัญญาเช่าในงบการเงินของผู้ให้
เช่าและผู้เช่า 
 1. ด้านผู้ให้เช่า  

 - สัญญาเช่าการเงิน ผู้ให้เช่าต้องบันทึกสินทรัพย์ภายใต้
สัญญาเช่าการเงินเป็นลูกหนี้ในงบแสดงฐานะการเงิน 
 - สัญญาเช่าด าเนินงาน ผู้ให้เช่าต้องแสดงสินทรัพย์ที่อยู่
ภายใต้สัญญาเช่าด าเนินงานในงบแสดงฐานะการเงินตาม
ลักษณะของสินทรัพย์ และผู้ให้เช่าต้องบันทึกรายได้ค่าเช่าจาก
สัญญาเช่าด าเนินงานด้วยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า 
 2. ด้านผู้เช่า 

- สัญญาเช่าการเงิน ผู้เช่าต้องบันทึกสัญญาเช่าการเงิน
เป็นสินทรัพย์และหนี้สินในงบแสดงฐานการเงินของผู้เช่า 

- สัญญาเช่าด าเนินงาน ผู้เช่าต้องบันทึกสัญญาเช่า
ด าเนินงานเป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า 
 การศึกษาครั้งน้ี สนใจศึกษาเฉพาะการเปิดเผยรายการ
ตามสัญญาเช่าในงบการเงินของผู้ ให้ เ ช่าและผู้ เ ช่า ตาม
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 17 (ปรับปรุง 2558) ซึ่งแยกรายการ
ได้ดังนี้ 1) ด้านผู้ให้เช่า 1.1) ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน 1.2) 
รายได้ตามสัญญาเช่าการเงิน 2) ด้านผู้เช่า 2.1) สินทรัพย์/
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 2.2) ค่าใช้จ่ายตามสัญญาเช่า
ด าเนินงาน  
 
4. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

[2] ศึกษาปัญหาในทางปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี 
ฉบับที่ 17 เรื่องสัญญาเช่า (ปรับปรุง 2552) และแนวทาง
ปฏิบัติทางการบัญชีที่เกี่ยวข้อง จากการสอบถามความคิดเห็น
ของผู้สอบบัญชีฯ และผู้ช่วยผู้สอบบัญชีในบริษัทสอบบัญชี
ขนาดใหญ่ 4 แห่ง (Big4) และผู้ท าบัญชีของบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ในกลุ่ม SET 100 เพื่อวิเคราะห์ปัญหาใน
การปฏิบัติตามมาตรฐานฉบับดังกล่าว รวมถึงการเปรียบเทียบ
ความเห็นที่แตกต่างกันในมุมมองผู้สอบบัญชีฯและผู้ช่วยผู้สอบ
บัญชีและผู้ท าบัญชี ผลการศึกษาพบว่าโดยภาพรวมผู้ท าบัญชี
เห็นด้วยมากที่สุดกับปัญหาทั้ง 4 ด้านตามล าดับดังนี้ 1) ด้าน
การรับรู้รายการเริม่แรก รองลงมาคือ 2) ด้านการเปิดเผยข้อมลู 
3) ด้านการวัดมูลค่าหลังการรับรู้เริ่มแรก และ 4) ด้านการจัด
ประเภทสัญญาเช่า ในขณะที่ผู้สอบบัญชีและผู้ช่วยผู้สอบบัญชี 
เห็นว่า การปฏิบัติตามมาตรฐานฯ ด้านที่เกิดปัญหามากที่สุดคือ 
1) ด้านการเปิดเผยข้อมูล รองลงมาคือ 2) ด้านการวัดมูลค่า
หลังการรับรู้เริ่มแรก 3) ด้านการรับรู้รายการเริ่มแรก และ 4) 
ด้านการจัดประเภทสัญญาเช่า ตามล าดับ เมื่อพิจารณาความ
แตกต่างของความคิดเห็นของผู้ท าบัญชีและผู้สอบบัญชี โดยใช้ 
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Independent-Sample T-Test พบว่า ผู้ท าบัญชีและผู้สอบ
บัญชมีีความเห็นต่อด้านการจัดประเภทสัญญาเช่าและด้านการ
รับรู้รายการเริ่มแรกแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ ที่ระดับ 0.05 
ในขณะที่ด้านการวัดมูลค่าหลังการรับรู้เริ่มแรกและด้านการ
เปิดเผยข้อมูล ผู้ท าบัญชีและผู้สอบบัญชีมีความเห็นไม่แตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ นอกจากนี้ ผู้ท าบัญชี ผู้สอบบัญชี
รับอนุญาต และผู้ช่วยผู้สอบบัญชี ได้ข้อเสนอแนะว่าควรมีการ
ก าหนดหลักการบันทึกบัญชีให้ชัดเจนมากขึ้น  เช่นการ
ยกตัวอย่าง เพื่อการปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน เพื่อไม่ให้เกิด
ปัญหาการน าใช้มาตรฐานฉบับนี้ต่อไป  

[3] ศึกษาผลกระทบของร่างมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า ที่มีต่อคุณภาพงบ
การเงิน งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบของร่าง
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 เรื่อง สัญญาเช่าที่
มีต่อคุณภาพงบการเงิน โดยท าการศึกษาในกลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 277 คน ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ในระดับสูง 
และท าการทดลองปรับปรุงงบการเงินให้เป็นไปตามร่าง
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เพื่อให้เห็นถึง
ผลกระทบที่มีต่อตัวเลขในงบการเงิน จากการศึกษาพบว่าใน
ด้านนิยามของสัญญาเช่า ซึ่งมีการเปลี่ยนเกณฑ์ในการพิจารณา 
โดยจะพิจารณาจากสิทธิ์ในการใช้สินทรัพย์และสิทธ์ในการ
ควบคุมสินทรัพย์ รวมไปถึงการ เปลี่ยนแปลงในด้านการจัด
ประเภทสัญญาเช่า ซึ่งจะไม่มีการเปิดเผยเป็นสัญญาเช่า
ด าเนินงานแต่จะ ถูกแสดงขึ้นในงบแสดงฐานะทางการเงิน
ทั้งหมด ผู้สอบบัญชีมีความเห็นว่าจะมีผลกระทบต่อความ
เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจมากที่สุด เนื่องจากการเปลี่ยนแปลง
ตามมาตรฐานฉบับนี้ได้กระทบกับทั้งส่วนของสินทรัพย์และ
หนี้สินและอาจกระทบในส่วนของงบก า ไรขาดทุนด้วย 
เนื่องจากมีการแสดงค่าเสื่อมราคาและดอกเบี้ยจากสินทรัพย์
และหนี้สินตามสัญญาเช่า ท าให้อัตราส่วนทางการเงินของ
กิจการ มีการเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้อาจเป็นไปได้ว่าผู้ใช้งบ
การเงินบางส่วนซึ่งขาดความรู้ความเข้าใจ จะสามารถน าตัวเลข
จากงบการเงินไปใช้ได้ดียิ่งขึ้นเพราะข้อมูลทั้งหมดได้รับการ
เปิดเผยอย่างครบถ้วน ขณะที่การเปลี่ยนแปลงด้านการบันทึก
บัญชีก็จะส่งผลต่อความสามารถในการเปรียบเทียบได้ 
เนื่องจากการแสดงสินทรัพย์และหนี้สนิท้ังหมดในงบแสดงฐานะ
ทางการเงินท าให้ผู้ใช้งบการเงินสามารถนาข้อมูลมาใช้ได้โดยไม่

จ าเป็นต้องท าการปรับปรุงข้อมูล น าสัญญาเช่าด าเนินงานกลับ
ขึ้นไปรวมในงบแสดงฐานะทางการเงิน ข้อมูลต่างๆ มีความ
โปร่งใสและแสดงตามความเป็นจริง ดังนั้น การเปรียบเทียบ
ระหว่างกิจการหรือแม้แต่การเปรียบกันระหว่างปีด าเนินงาน
ของกิจการ ก็จะมีความน่าเชื่อถือยิ่งข้ึน 
 
4. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

ประชากรกลุ่มตัวอย่างคือ บริษัทที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จ านวน 738 บริษัท โดยศึกษา
เฉพาะข้อมูลที่เปิดเผยในรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องปี 
2559 [4] ดังตารางที่ 1  

 
ตารางที่ 1 จ านวนบริษัทจ าแนกตามกลุ่มอตุสาหกรรม 

ล าดับที ่ กลุ่มอุตสาหกรรม จ านวน 
1 สินค้าอุตสาหกรรม  125 
2 อสังหาริมทรัพย ์ 176 
3 บริการ  144 
4 เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร  58 
5 ทรัพยากร  61 
6 ธุรกิจการเงิน  67 
7 สินค้าอุปโภคบริโภค  50 
8 เทคโนโลย ี 49 
9 อื่นๆ  8 

รวม 738 
 
5. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา  

ใช้แบบส ารวจรายการด้วยตัวเอง (Check list) 
ประกอบด้วยตารางแสดงรายการตามสัญญาเช่าของผู้ให้เช่า
และผู้เช่า และตารางสรุปรายการตามสัญญาเช่าของผู้ให้เช่า
และผู้เช่า 

 
6. การรวบรวมข้อมูล  

การศึกษาครั้งนี้เก็บรวบรวมข้อมูลจากรายงานทาง
การเงิน หมายเหตุประกอบงบการเงินและข้อมูลอื่นๆ ที่เปิดเผย
ต่อสาธารณะของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เฉพาะปี 2559 [4] 
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7. วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล  
1. ศึกษาการเปิดเผยรายการตามสัญญาเช่าของผู้ให้

เช่าและผู้เช่า ที่ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 
เรื่อง สัญญาเช่า (ปรับปรุง 2558)  

2. น าข้อมูลที่ได้จากการเปิดเผยรายการตามสัญญา
เช่าของผู้ให้เช่าและผู้เช่า มาท าการ Checklist โดยใช้แบบเก็บ

ข้อมูลที่ผู้ศึกษาได้สร้างขึ้น ซึ่งได้จัดท าเป็นรูปแบบตารางแสดง
รายการตามสัญญาเช่าของผู้ให้เช่าและผู้เช่า และตารางสรุป
รายการตามสัญญาเช่าของผู้ให้เช่าและผู้เช่า 

3. วิเคราะห์และสรุปความถี่และร้อยละของการ
เปิดเผยรายการตามสัญญาเช่าทั้งของผู้ให้เช่าและผู้เช่า  

8. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ตารางที่ 2 สรุปรายการตามสัญญาเช่าของผู้ให้เช่าและผู้เช่า 

ล า 
ดับ 

กลุ่ม
อุตสาหกรรม 

ผู้ให้เช่า ผู้เช่า 

พบ
รายการ

ตาม 
TAS17 

ไม่พบ
รายการ

ตาม 
TAS17 

มีสัญญา
เช่าซื้อ 

พบ
รายการ

ตาม  
TAS17 
และ 

มีสัญญา
เช่าซื้อ 

สัญญาเช่าการเงิน 

สัญญา
เช่า

ด าเนิน 
งาน 

สัญญาเช่า 
การเงิน 

สัญญา
เช่า

ด าเนิน 
งาน 

(1) (2) (3) (4) 
(1) 
(2) 

(5) (6)  

1 
สินค้า
อุตสาหกรรม 

- - - - 2 65 67 - 68 50 6 1 

2 
อสังหาริมทรัพย์
และก่อสร้าง 

1 1 - - 3 68 73 - 77 94 2 3 

3 บริการ 5 5 - - 5 81 89 - 90 46 3 5 

4 
เกษตรและ
อุตสาหกรรม
อาหาร 

- - - - - 34 32 - 33 23 1 1 

5 ทรัพยากร 3 2 - 1 1 30 30 - 33 27 1 - 
6 ธุรกิจการเงิน 4 4 4 - 3 13 10 - 9 43 5 10 

7 
สินค้าอุปโภค
บริโภค 

- - - - - 18 20 - 19 28 1 2 

8 เทคโนโลย ี - - - - 5 29 27 - 27 20 - 2 
9 อื่นๆ - - - - - 5 5 - 5 3 - - 

รวม 13 12 4 1 19 343 353 - 361 334 19 24 

ร้อยละ 
1.75 1.61 0.54 0.13 2.55 46.04 47.38 - 48.92 45.26 2.57 3.25 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 
 รวมท้ังสิ้น 745 รายการ รวมท้ังสิ้น 738  บริษัท 

หมายเหตุ : รายการตามสัญญาเช่าของผู้ให้เช่าและผู้เช่า ประกอบด้วย   
ด้านผู้ให้เช่า ประกอบด้วย    ด้านผู้เช่า ประกอบด้วย 
(1) ลูกหนี้ตามสญัญาเช่าการเงนิที่ถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี   (1)( 2)  หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปีและ                         
(2) ลูกหนี้ตามสญัญาเช่าการเงนิที่ถึงก าหนดช าระเกนิ1 ปี                                 หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงก าหนดช าระเกิน1 ป ี

(3) รายได้สัญญาเช่าการเงิน                                                   (5)  หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี                             
(4) รายได้สัญญาเช่าด าเนนิงาน       (6)  หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงก าหนดช าระเกิน 1 ปี 

จากตารางที ่2 พบว่ามีการบันทึกรายการตามสัญญา
เช่าท้ังด้านผู้ให้เช่าและผู้เช่า ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 
ของทุกกลุ่มอุตสาหกรรม โดนมีสัญญาเช่าการเงินด้านผู้เช่า
ประเภท (6) หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงก าหนดช าระ
เกิน 1 ปี มากที่สุด จ านวน 353 รายการ คิดเป็นร้อยละ 47.38 

รองลงมาคือ รายการ  (5) หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึง
ก าหนดช าระภายใน 1 ปี จ านวน 343 รายการ คิดเป็นร้อยละ 
46.04 และพบว่ามีสัญญาเช่าด าเนินงานด้านผู้ให้เช่ารายการที่ 
(4) รายได้สัญญาเช่าด าเนินงาน น้อยที่สุด จ านวน 1 รายการ 
คิดเป็นร้อยละ 0.13 นอกจากน้ี ยังพบว่า 
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1. ด้านผู้ให้เช่า รายการ (1) ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
การเงินที่ถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี พบเฉพาะกลุ่ม
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง กลุ่มบริการ กลุ่มทรัพยากร และ
กลุ่มธุรกิจการเงิน จ านวน 13 รายการ  และรายการ (2) 
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงก าหนดช าระเกิน 1 ปี พบ
เฉพาะกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง กลุ่มบริการ กลุ่ม
ทรัพยากร และกลุ่มธุรกิจการเงิน จ านวน 12 รายการ  

2. ด้านผู้เช่า รายการ (1)(2) ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
การเงินท่ีถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี และลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
การเงินที่ถึงก าหนดช าระเกิน 1 ปี พบเฉพาะกลุ่มสินค้า
อุตสาหกรรม กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง กลุ่มบริการ 
กลุ่มทรัพยากร กลุ่มธุรกิจการเงิน และกลุ่มเทคโนโลยี จ านวน 
19 รายการ  
 
9. สรุปผลการศึกษา  

การศึกษาการเปิดเผยรายการตามสัญญาเช่าทั้งของ
ผู้ให้เช่าและผู้เช่า ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 
2558) ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย ปี 2559  โดยภาพรวมสรุปได้ว่ามีจ านวน 361 บริษัท ที่
พบว่ามีรายการตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 คิดเป็นร้อย
ละ 48.92 มีจ านวน 334 บริษัท ที่ไม่พบรายการตามมาตรฐาน
การบัญชีฉบับที่ 17 คิดเป็นร้อยละ 45.26   และพบว่ามี
จ านวน 19 บริษัท ที่มีสัญญาเช่าซื้อ คิดเป็นร้อยละ 2.57  
 
9. ข้อค้นพบที่ได้จากการวิจัย 

จากผลการศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่จะเป็นการบันทึก
รายการตามสัญญาเช่าทางการเงินด้านผู้ เช่า รายการ (5) 
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินท่ีถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี และ
รายการ (6) หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงก าหนดช าระเกิน 
1 ปี รวม 2 รายการ คิดเป็นร้อยละ 93.42 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า
ทุกอุตสาหกรรมส่วนใหญ่เป็นผู้เช่าประเภทสัญญาเช่าการเงิน 
นั่นคือ สัญญาเช่ามีการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนทั้งหมด

หรือเกือบท้ังหมดที่ผู้เป็นเจ้าของพึงได้รับจากสินทรัพย์ไปให้แก่
ผู้เช่า 
 
10. ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

ควรศึกษาผลกระทบต่องบการเงินจากการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงใหม่ของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 เรื่องสัญญา
เช่า ที่มีผลต่อบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
รวมถึงแนวทางที่ควรเลือกปฏิบัติให้ถูกต้อง เพื่อประโยชน์ใน
การขยายองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่าตามมาตรฐานการ
บัญช ีฉบับท่ี 17 ต่อไป 
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บทคัดย่อ  

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการสื่อสารการตลาดออนไลน์ ทีส่่งผลต่อการรับรู้ตราสินค้า
ของ Daily Bites (เดลี่ไบทส์) ในมุมมองของผู้ใช้เฟซบุ๊ค เพื่อน าไปสร้างสมการพยากรณ์โดยวิธีวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ 
คือ กลุ่มผู้ถูกใจเพจเฟซบุ๊ค Daily Bites Snack เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถามออนไลนม์ีค่าสัมประสิทธ์ิความเชื่อมั่น
เท่ากับ 0.912 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)  ผลการวิจยัคือ 
การประชาสัมพันธ์ผ่าน Website (X1)  การประชาสมัพันธ์ผ่าน Facebook (X2)การประชาสมัพันธ์ผ่าน Instagram (X3) การ
ประชาสมัพันธ์ผ่าน Line (X4) ส่งผลต่อการรับรู้ตราสินค้าของ Daily Bites (Y) และยอมรับสมมติฐาน การประชาสัมพันธผ์่าน 
Youtube (X5)  ไม่ส่งผลต่อการรบัรู้ตราสินค้าของ Daily Bites (Y) และไม่ยอมรับสมมติฐาน อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติ 0.05 
ค ำหลัก: การสื่อสารการตลาดออนไลน์, การรับรูต้ราสินค้า 
 
Abstract 

This research is quantitative research. The objective of this research was to study online marketing 
communication affecting Daily Bites brand awareness in the Facebook users’s perspective, that configuration 
the prediction equation by using quantitative methodology. The sample used in this research was group a 
favorite Daily Bites Snack of Facebook page. The research instruments were questionnaire with reliability 
equal 0.912. The data was analyzed by multiple regression analysis. The result shows that public relation 
through media on Website (X1) public relation through media on Facebook (X2) public relation through media 
on Instagram (X3) public relation through media on Line (X4) which affecting Daily Bites brand awareness (Y) 
and approving hypothesis, public relation through media on Youtube (X5) which not affecting Daily Bites 
brand awareness (Y) and disapprove hypothesis at significance level 0.05 
Keywords: online marketing, brand awareness 

 
1. บทน า 

สังคมในปัจจุบันได้มีการปรับเปลี่ยนการสื่อสารข้อมูล
ให้สามารถสื่อสารกันได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น  โดยการน า
เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตมาเกี่ยวข้อง สื่อสังคม
ออนไลน์จึงเป็นเครื่องมือการสื่อสารชนิดหนึ่งที่ช่วยให้ธุรกิจ 

ต่างๆ สามารถแบ่งปันข้อมูลข่าวสาร  ไปยังผู้รับสารผ่าน
เครือข่ายออนไลน์ ซึ่งเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ท างาน ลดต้นทุน ลดระยะเวลาลงให้สามารถสร้างการรับรู้กับ
กลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้น การบริโภคข้อมูลจากสื่อของผู้คนได้
เปลี่ยนไปตามระยะเวลา โดยมีแนวโน้มการใช้สื่อออนไลน์มาก

E-158



การประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสกลนคร ครั้งที่ 1 
17 – 19 พฤษภาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร 

 

 

ขึ้น ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการซื้อสินค้าชนิดหนึ่ง ผู้บริโภค
อาจจะไม่เริ่มหาข้อมูลจากนิตยสาร หรือหนังสือพิมพ์ แต่จะหัน
ไปหาข้อมูลในสื่อออนไลน์แทน เพราะสามารถทราบข้อมูลและ
ความคิดเห็นที่หลากหลายเกี่ยวกับตัวสินค้าจากกลุ่มคนต่าง ๆ 
ได้ (พิชิต วิจิตรบุญลักษณ์, 2554) 

เครือข่ายสังคมออนไลน์เป็นช่องทางการสื่อสารผ่านสื่อ
ที่ได้รับความนิยมมากจนกลายเป็นวัฒนธรรมส่วนหนึ่งของผู้ใช้
อินเทอร์เน็ตในปัจจุบัน เพราะเครือข่ายสังคมออนไลน์เสมือน
กับพ้ืนท่ีการแสดงตัวตนให้เป็นที่รู้จักแก่คนทั่วไป โดยการสร้าง
หน้าต่างหรือเว็บไซต์ของตนเองและอนุญาตให้คนอื่นสามารถ
เข้ามาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ได้ (จารุวัจน์ สองเมือง, 2554)  
โดยธุรกิจ Daily Bites ได้ใช้การสื่อสารการตลาดออนไลน์เป็น
เครื่องมือในการด าเนินธุรกิจ มีการใช้ช่องทางอินเตอร์เน็ต
แสวงหาโอกาสทางการตลาด ช่วยขยายพื้นที่รองรับลูกค้าใน
รูปแบบออนไลน์และเห็นถึงความส าคัญในการใช้สื่อออนไลน์
เพื่อขยายธุรกิจให้เติบโตต่อไป 

การตลาดออนไลน์ เป็นการท าให้สินค้าเป็นที่รู้จัก
เพิ่มขึ้น เพื่อให้ผู้อื่นรับรู้จนกระทั่งเข้ามาซื้อสินค้าหรือใช้บริการ 
โดยใช้วิธีการน าสินค้าและบริการเผยแพร่บนสื่อออนไลน์      
ซึ่งเป็นวิธีที่จะท าให้สารนั้นเกิดการรับรู้เป็นจ านวนมาก ใน
ปัจจุบันผู้บริโภค 3 รุ่น ที่มีความสามารถในการรับรู้สินค้าหรือ
บริการผ่านสื่อออนไลน์ ประกอบไปด้วย รุ่น X รุ่น Y และ รุ่น 
Z เมื่อนักการตลาดท าความเข้าใจพฤติกรรมเจนเนอเรช่ัน X Y 
Z ก็จะสามารถส่งสารผ่านสื่อออนไลน์ไปถึงผู้รับสารได้อย่าง
ถูกต้อง เข้าใจตรงกันและสะดวก มากขึ้น (วรินทร์ทิพย์ ก าลัง
แพทย,์ 2560) หลายธุรกิจน าเฟซบุ๊คมาใช้ เป็นหนึ่งในเครื่องมือ
ทางการตลาด เป็นสื่อกลางในการสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมาย โดย
ผู้ดูแลเพจเฟซบุ๊คสามารถที่จะศึกษาพฤติกรรม รวมถึงข้อมูล
ของคนเหล่านั้นว่าเป็นใคร มาจากจังหวัดไหน อายุเท่าไร เพื่อที่
ธุ รกิจจะสามารถใช้ ช่องทางนี้ ในการสร้ างการรับรู้ แก่
กลุ่มเป้าหมายได้ (ณัฐพล ขาวส าลี, 2558) ซึ่งส่งผลให้การท า
การตลาดออนไลน์ของธุรกิจ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการ
รับรู้ตราสินค้าและบริการของธุรกิจ ให้แก่ผู้บริโภคมากขึ้น โดย
รับข้อมูลผ่านสัมผัสทั้ง 5 ผ่านกระบวนการคัดกรอง จัดระเบียบ 
ตีความหมายให้ออกมาเป็นเรื่องราว การรับรู้ถึงตราสินค้า 
(brand awareness) คือ การที่ผู้บริโภคตระหนักถึงและจดจ า
ตราสินค้าของธุรกิจนั้น (ชิสากัญญ์ ศุภวงค์ธนากานต์, 2557) 

ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา การสื่อสาร
การตลาดออนไลน์ ที่ส่งผลต่อการรับรู้ตราสินค้าของ Daily 
Bites ในมุมมองของผู้ใช้เฟซบุ๊ค โดยศึกษาจากกลุ่มประชากร 
คือ ผู้ที่กดถูกใจเพจเฟซบุ๊คหลักของ ธุรกิจ Daily Bites Snack 
จ านวน 27,456 คน เพื่อศึกษาการรับรู้ตราสินค้า ความคิดเห็น 
และการสื่อสารการตลาดออนไลน์ ที่ส่งผลต่อการรับรู้ตราสินค้า
ของ Daily Bites ในมุมมองของผู้ใช้เฟซบุ๊ค 
2. วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
 2.1 เพื่อศึกษาการรับรู้ตราสินค้าของ Daily Bites ใน
มุมมองของผู้ใช้เฟซบุ๊ค 
 2.2 เพื่อศึกษาความคิดเห็นของกลุ่มผู้ถูกใจเพจเฟซบุ๊ค 
Daily Bites Snack ต่อการสื่อสารการตลาดออนไลน์ 
 2.3 เพื่อศึกษาการสื่อสารการตลาดออนไลน์ ที่ส่งผลต่อ
การรับรู้ตราสินค้าของ Daily Bites ในมุมมองของผู้ใช้เฟซบุ๊ค 
3. ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 

3.1 ช่วยให้ทราบว่าในมุมมองของผู้ใช้เฟซบุ๊คมีความ
คิดเห็นต่อการสื่อสารการตลาดออนไลน์ และรับรู้ถึงตราสินค้า 
Daily Bites จากช่องทางการสื่อสารการตลาดออนไลน์ช่องทาง
ไหนมากที่สุด 

3.2 สามารถช่วยผู้บริหาร นักการตลาด ตลอดจน
ผู้ประกอบการในการน าผลการศึกษาที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนากลยุทธ์และวางแผนให้กับธุรกิจที่ใช้การสื่อสารการตลาด
ออนไลน์ในการด าเนินงาน 

3.3 ท าให้ทราบแนวทางการสร้างกลยุทธ์การสื่อสาร
การตลาดออนไลน์ เพื่อสร้างจุดแข็งด้านการตลาด ให้กับธุรกิจ 
Daily Bites  
4. ทบทวนวรรณกรรม 

4.1 แนวความคิดการท าการตลาดรูปแบบออนไลน์ 
การใช้งานสื่อสังคม เป็นกลุ่มสังคมที่มีผู้สื่อสารในสาร

นั้น ๆ หรือการบอกต่อเรื่องราว การเขียน ประสบการณ์ 
รูปภาพ หรือ บันทึกภาพเคลื่อนไหว ที่ผู้ใช้เป็นผู้เขียนขึ้นเอง
และน ามากระจายถ่ายทอดบอกต่อบนพื้นที่ของตัวเองในโลก
ออนไลน์หรือ social media ที่ให้บริการ เพื่อน าพาสารมา
เผยแพร่ โดยมีช่องทางรองรับที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น 
เว็บไซต์(Website), เฟซบุ๊ค(Facebook), อินสตาแกรม
(Instagram), ไลน์(Line), ยูทูบ(Youtube) เป็นต้น 
(Marketing Oops, 2552) 
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การท าการตลาดบนสังคมออนไลน์ ที่มีต้นทุนการผลิต
ค่อนข้างต่ า แต่มีศักยภาพค่อนข้างสูงจึงสามารถสนองความ
ต้องการให้แก่องค์กรได้อย่างตรงเป้าหมาย เช่น เว็บไซต์
(Website), เฟซบุ๊ค(Facebook), อินสตาแกรม(Instagram), 
ไลน์(Line), ยูทูบ(Youtube) เพราะท าให้ธุรกิจสามารถ
ติดต่อสื่อสารกับผู้บริโภคได้แบบตัวต่อตัว สามารถถามตอบกับ
กลุ่มลูกค้าผ่านระบบของ social media ที่มีอยู่ในปัจจุบันได้
อย่างทันท่วงที รวมไปถึงการกระจายข่าวสารต่างๆ ของธุรกิจ
ให้แก่ผู้บริโภคได้อย่างทั่วถึง (สยุมพร ธรรมเสน, 2557)  

4.2 แนวคิดการติดต่อสื่อสารทางการตลาดแบบ
บูรณาการ ( IMC) การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 
หมายถึง การน าโปรแกรมการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ มาใช้ใน
กระบวนการจูงใจกลุ่มเป้าหมายและกลุ่มผู้บริโภคที่คาดหวังใน
ช่วงเวลาหนึ่ง (Schultz, 1993อ้างใน ธีรพันธ์ โล่ทองค า, 
2544, น.7) 

การสื่ อสารการตลาดแบบบู รณาการ  หมายถึ ง 
แนวความคิดของการสื่อสารการตลาด ที่ผู้บริหารการตลาดได้
น าเครื่องมือสื่อสารหลาย ๆ รูปแบบมาประยุกต์ใช้ร่วมกันอย่าง
เหมาะสม เพื่อให้การส่งข่าวสารมีความชัดเจน และส่งต่อไปยัง
กลุ่มเป้าหมายเพื่อให้บังเกิดผลตามที่คาดหวัง หรือ การสื่อสาร
แบบบูรณการ เป็นการสร้างภาพขนาดใหญ่ที่จ าเป็นต้องใช้การ
จัดโปรแกรมการส่งเสริมการตลาด การวางแผนการตลาด และ
การประสานงานกันของเครื่องมือการสื่อสารการตลาดใน
รูปแบบต่าง ๆ มาใช้ร่วมกัน เช่น จากกิจกรรมการส่งเสริมการ
ขาย จากโฆษณาผ่านสื่อต่าง ๆ รวมทั้งจากประเภทของร้านค้า
ที่ผลิตภัณฑ์วางจ าหน่าย เป็นต้น (ดารา ทีปะปาล, 2554) 

4.3 ทฤษฎีการรับรู้ตราสินค้า 
ทฤษฎีของ Aaker (1991) กล่าวว่า ผู้บริโภคให้

ความหมายของการรับรู้ได้โดย สัญลักษณ์รูปทรงต่าง ๆ ของ
สินค้า ช่ือ ข้อความ สี ที่เป็นเอกลักษณ์ท าให้ผู้บริโภคสามารถ
จดจ าตราสินค้าได้ อาจก่อให้เกิดการหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
สินค้า ตลอดจนตัดสินใจซื้อสินค้าต่อไปในอนาคต การรับรู้ตรา
สินค้าประกอบไปด้วย  

4.3.1 การรู้จักตราสินค้า (brand awareness) คือ 
การที่ผู้บริโภครับรู้ตราสินค้าโดยมีการรับรู้  คุ้นเคย จดจ าการ
ระลึกถึงตราสินค้า และผูกพันกับตราสินค้า ที่เกี่ยวข้องกับ
ผลิตภัณฑ์หรือบริการ ซึ่งผู้บริโภคส่วนใหญ่จะไม่สามารถจดจ า
ตราสินค้าได้ระยะแรก จนกระทั่งธุรกิจได้ท าการสื่อสารไปยัง

ผู้บริโภคด้วยวิธีต่าง ๆ อาจจะมีการใช้การส่งเสริมการขาย กล
ยุทธ์ขยายตราสินค้า จนท าใหผู้้บริโภคเริ่มรูจ้ักตราสินค้ามากขึ้น 
น าไปสู่การตัดสินใจเลือกซื้อ  

4.3.2 คุณภาพที่ถูกรับรู้ คือ การที่ผู้บริโภคมองเห็น
ถึงประโยชน์ รับรู้ถึงคุณภาพโดยรวมที่เหนือกว่าที่ได้รับจาก
สินค้านั้น ๆ มากกว่าสินค้าอื่น โดยพิจารณาจาก คุณสมบัติ 
ประโยชน์ที่ได้รับจากตัวสินค้า วัตถุประสงค์การใช้งาน ซึ่งการ
รับรู้ถึงคุณภาพของตราสินค้าอาจจะส่งผลไปถึงการพิจารณา
เพื่อตัดสินใจซื้อสินค้าต่อไป 

4 . 3 . 3  ค ว า ม เ ช่ื อ ม โ ย ง ต ร า สิ น ค้ า  ( brand 
association)  คือ การระลึกได้ การเช่ือมโยงสิ่งต่าง ๆ ของ
ผู้บริโภคกับตราสินค้า เพื่อให้เกิดอิทธิพลและทัศนคติที่ดี ท าให้
ธุรกิจมีความแข็งแกร่งขึ้นเนื่องจากตัวของสินค้าและตราสินค้า
นั้นมีความแตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นคุณประโยชน์ของตัวสินค้า 
คุณลักษณะ คุณสมบัติ ที่ส่งผลไปถึงการรับรู้ของผู้บริโภค 
สามารถสร้างภาพลักษณ์ทางบวกให้แก่ธุรกิจได้ 

4.3 .4 ความจงรักภักดีต่อตราสินค้า  (brand 
loyalty) คือ การที่ผู้บริโภคนั้นมีความผูกพันในตัวสินค้า และมี
ความภักดีต่อตราสินค้า จนไม่อาจจะเปลี่ยนใจไปบริโภคสินค้า
อื่น ซึ่งประกอบไปด้วย คุณประโยชน์ที่ผู้บริโภคจะได้รับจากตัว
สินค้า และคุณภาพของตัวสินค้า ซึ่งประโยชน์จากการสร้าง
ความภักดีต่อตราสินค้าให้แก่ผู้บริโภคนั้นจะสามารถช่วยให้
ธุรกิจมีความได้เปรียบทางการแข่งขัน ในเรื่องของต้นทุนทาง
การตลาด มีอ านาจในการต่อรอง และจูงใจผู้บริโภครายใหม่ให้
เข้ามาในธุรกิจเพิ่มขึ้น 
5. วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative 
research) เพื่อศกึษาอิทธิพลของการสื่อสารการตลาดออนไลน์ 
ที่ส่งผลต่อการรับรู้ตราสินค้าของ Daily Bites ผู้วิจัยเลือกใช้วิธี
ส ารวจด้วยแบบสอบถามออนไลน์ที่สร้างขึ้นและก าหนด
ขอบเขตการวิจัย ดังนี ้

5.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  คือ กลุ่มผู้ถูกใจเพจ

เฟซบุ๊ค Daily Bites Snack จ านวน 27,456 คน เก็บข้อมูล ณ 
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2560 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้ก าหนดจ านวน
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ 27,456 คน และท าการหา
ขนาดกลุ่มตัวอย่างแบบทราบค่าประชากร โดยมีค่าระดับความ
เชื่อมั่นที ่95% และค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ 5% หรือ 
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0.05 เมื่อเปิดตารางส าเร็จรูป ของ Krejcie and Morgan (ธีร
วุฒิ เอกะกุล, 2543) จะได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 377ตัวอย่าง 
และเพื่อป้องกันความคลาดเคลื่อนของข้อมูลในงานวิจัย ผู้วิจัย
จะด าเนินการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 400 ตัวอย่าง 
ใ ช้วิ ธี ก ารสุ่ มตั วอย่ า งแบบตามสะดวก  (convenience 
sampling) โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์เพื่อให้สอดคล้องกับ
พฤติกรรมกลุ่มเป้าหมาย 

5.2 เคร่ืองมือในการวิจัย 
เครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้ คือ  แบบสอบถามออนไลน์ 

ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ 
ส่วนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการรับรู้การ

ตราสินค้า 
ส่วนที่ 3 ปัจจัยการประชาสัมพันธ์สื่อออนไลน์ของ 

Daily Bites  
ส่วนท่ี 4 ปัจจัยในการรับรู้ตราสินค้าของ Daily Bites  
5.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ก า ร ร ว บ ร ว ม ข้ อ มู ล  เ มื่ อ ร ว บ ร ว ม ข้ อ มู ล จ า ก

แบบสอบถามที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างครบตามจ านวนแล้ว ผู้วิจัย
น าข้อมูลที่ได้ไปประมวลผลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเรจ็รปู 
SPSS (statistical package for social science) และน าผล
ไปด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 

5.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยได้ก าหนดค่าสถิติส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี ้

5.4.1 สถิติ เ ชิงพรรณนา น ามาใช้ส าหรับการ
บรรยายผลการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปและข้อมูล
พฤติกรรม ของผู้ตอบแบบสอบถาม คือ ข้อมูลเกี่ยวกับเพศ 
อาย ุระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน สถิติเชิงพรรณนาท่ี
ใช้ ได้แก่ ค่าความถี่ (frequency) ค่าร้อยละ (percentage) 
ค่าเฉลี่ย (mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard 
deviation : SD) 

5.4.2 สถิติ เชิงอ้างอิง ใช้การวิเคราะห์ถดถอย
พหุคูณ (multiple regression analysis) มาใช้ส าหรับ
วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอิทธิพลของการสื่อสารการตลาด
ออนไลน์ ที่ส่งผลต่อการรับรู้ตราสินค้าของ Daily Bites 

5.5 การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ    
5.5.1 ความเที่ยงตรงของเนื้อหา (validity) ผู้วิจัย

ได้สร้างเครื่องมือเพื่อวัดผลการศึกษาอิทธิพลของการสื่อสาร

การตลาดออนไลน์ ที่ส่งผลต่อการรับรู้ตราสินค้าของ Daily 
Bites โดยใช้แนวคิดทฤษฎี รวมถึงงานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อน ามาใช้เป็นแนวทางสร้างแบบสอบถาม หลังจากนั้นได้น า
แบบสอบถามที่สร้างขึ้นเรียนปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา และ
ผู้เช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน เพื่อขอค าแนะน ามาปรับปรุง จน
เกิดความมั่นใจว่าเนื้อหาที่ได้มีความเที่ยงตรง สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ที่ผู้วิจัยได้ท าการศึกษา 

5.5.2 การทดสอบความเช่ือมั่น (reliability) ผู้วิจัย
ได้น าแบบสอบถามจ านวน 30 ชุด ไปทดสอบ (pre-test) กับ
กลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์ใกล้เคียงกับกลุ่ม
ตัวอย่างจริงจ านวน 30 ตัวอย่าง ลักษณะของเครื่องมือที่ใช้เป็น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) จึงต้องน ามา
ทดสอบความเช่ือมั่นของแบบสอบถามด้วยวิธีสัมประสิทธิ์
แอลฟา ของ Cronbach (Cronbach's alpha) โดยน า
ข้อบกพร่องจากการใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS ประมวลผลมา
ปรับปรุงแก้ไขก่อนน าแบบสอบถามไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูล  
(ศิริชัย พงษ์วิชัย, 2551) ผลการทดสอบความเช่ือมั่นของ
แบบสอบถามที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้   ได้ค่าระดับความ
เช่ือมั่นเท่ากับ 0.912 แสดงให้เห็นว่า เครื่องมือมีความเช่ือมั่น
และแบบสอบถามมีความเที่ยงตรง 
6. สรุปผลการวิจัย 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 78.5 ) อาย ุ
20-29 ปี (ร้อยละ 52.8)  ระดับการศึกษาอยู่ในระดับปริญญา
ตรี (ร้อยละ 79.8) ประกอบอาชีพพนักงานประจ า (ร้อยละ 
48.5) รายได้ต่อเดือนน้อยกว่า 15,000  บาท (ร้อยละ 51.5)  

ส่วนที่ 2 ข้อมูลพฤติกรรมของผู้ตอบแบบสอบถาม 
พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการรับรู้ตราสินค้าจากสื่อ
ออนไลน์ (ร้อยละ 53.3) มีความถี่ในการเห็นตราสินค้า 3-4 
ครั้งต่อเดือน (ร้อยละ 30.37) ช่วงเวลาที่พบเห็นตราสินค้าของ 
Daily Bites ตั้งแต่เวลา 17.01 น.-20.00 น. (ร้อยละ27.5) 
บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ตราสินค้า คือ บุคคลที่มีช่ือเสียง 
(ร้อยละ 48.5) เมื่อผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความ
ต้องการซื้อผลิตภัณฑ์ตราสินค้าของ Daily Bites จะเลือกซื้อ
จาก ช่องทางออนไลน์ (ร้อยละ 40.3) รูปแบบการสื่อสาร
การตลาดที่ส่งผลให้รับรู้ตราสินค้า คือ รูปภาพ (ร้อยละ 53.3)   

ส่วนที่ 3 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านการ
สื่อสารการตลาด ที่ส่งผลต่อการรับรู้ตราสินค้าของ Daily  
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Bites ของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าระดับความคิดเห็น
โดยรวมของกลุ่มตัวอย่างต่อการรับรู้  ตราสินค้าของ Daily  
Bites อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก (Mean = 4.09 และ 
S.D.=0.57) ได้แก่ การประชาสัมพันธ์ผ่าน Website, การ
ประชาสัมพันธ์ผ่าน Facebook, การประชาสัมพันธ์ผ่าน 
Instagram, การประชาสัมพันธ์ผ่าน Line, การ
ประชาสัมพันธ์ผ่าน YouTube พบว่า การประชาสัมพันธ์
ผ่าน Website ส่งผลต่อการรับรู้ในตราสินค้าของ Daily 
Bites อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก (Mean =3.99 และ 
S.D.=0.65)  การประชาสัมพันธ์ผ่าน Facebook ส่งผลต่อ
การรับรู้ในตราสินค้าของ Daily Bites อยู่ในระดับเห็นด้วย
มาก (Mean =4.05 และ S.D.=0.65) การประชาสัมพันธ์
ผ่าน Instagram ส่งผลต่อการรับรู้ในตราสินค้าของ Daily 
Bites อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก (Mean =4.01 และ 
S.D.=0.69) การประชาสัมพันธ์ผ่าน Line ส่งผลต่อการรับรู้
ในตราสินค้าของ Daily Bites อยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด 
(Mean =4.26 และ S.D.=0.75) การประชาสัมพันธ์ผ่าน 
YouTube ส่งผลต่อการรับรู้ในตราสินค้าของ Daily Bites อยู่
ในระดับเห็นด้วยมาก (Mean =4.16 และ S.D.=0.59) 

ส่วนท่ี 4 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู้ ตราสินค้า
ของ Daily Bites ของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ระดับความ
คิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก (Mean = 4.03 และ 
S.D.=0.68) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า รู้จักตราสินค้า
ของ Daily Bites อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก (Mean =4.00 และ 
S.D.=0.86)  จดจ าตราสินค้าของ Daily  Bites ได้จากการพบ
เห็นตามสถานท่ีต่าง ๆ อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก (Mean =4.07  
และ S.D.=0.83) การเห็นช่ือตราสินค้าของ Daily  Bites ใน
โฆษณาท าให้จดจ าตราสนิค้าได้ง่ายขึ้น อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก 
(Mean =4.01  และ S.D.=0.73) เมื่อได้รับการโฆษณาซ้ าจะท า
ให้ระลึกถึงตราสินค้าของ Daily Bites ได้อยู่ในระดับเห็นด้วย
มาก (Mean =4.06 และ S.D.=0.75) 
ตารางที่  1 แสดงการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุเมื่อใช้
คุณภาพการบริการเป็นหลายตัวแปร 
 
 
 
 
 

จากการวิเคราะห์ตารางที่  1 พบว่า การสื่อสารการตลาด
ออนไลน์ที่ส่งผลต่อการรับรู้ตราสินค้าของ Daily Bites มี
ทั้งหมด 4 ด้านประกอบด้วย การประชาสัมพันธ์ผ่าน Website, 
การประชาสัมพันธ์ผ่าน Facebook, การประชาสัมพันธ์ผ่าน 
Instagram, การประชาสัมพันธ์ผ่าน Line โดยสามารถอธิบาย
ได้ว่าตัวแปรต้นที่ส่งผลต่อการรับรู้ตรงสินค้าของ Daily Bites 
เท่ากับ ร้อยละ 41.8   และการสื่อสารการตลาดออนไลน์ที่ไม่
ส่งผลต่อการรับรู้ตราสินค้าของ Daily Bites คือ การ
ประชาสัมพันธ์ผ่าน YouTube ดังตารางที่ 1 และสามารถ
สรุปผลการทดสอบสมมุติฐานการวิจัยได้ดังแสดงใน ตารางที ่2 
ตารางที ่2 แสดงผลสรุปการทดสอบสมมุติฐานการวิจัย 

สมมติฐาน ผลการวิจัย 
ปัจจัยดา้นการประชาสัมพันธ์ผ่าน Website ส่งผลต่อ
การรับรู้ในตราสินค้าของ Daily Bites    

สนับสนุน 

ปัจจัยดา้นการประชาสัมพันธ์ผ่าน Facebook ส่งผลต่อ
การรับรู้ในตราสินค้าของ Daily Bites    

สนับสนุน 

ปัจจัยดา้นการประชาสัมพันธ์ผ่าน Instagram ส่งผลต่อ
การรับรู้ในตราสินค้าของ Daily Bites    

สนับสนุน 

ปัจจัยดา้นการประชาสัมพันธ์ผ่าน Line ส่งผลต่อการ
รับรู้ในตราสินค้าของ Daily Bites    

สนับสนุน 

ปัจจัยดา้นการประชาสัมพันธ์ผ่าน Youtube ส่งผลต่อ
การรับรู้ในตราสินค้าของ Daily Bites    

ไม่สนับสนุน 

 

ตัวแปร
พยากรณ ์

ตัว
แปร 

B Std. 
Error 

Beta t Sig 

Constant  1.051 0.197  5.340 0.000 
กาประชา 
สัมพันธ์ผ่าน 
Website 

X1 0.209 0.065 0.202 3.209 0.001 

การประชา 
สัมพันธ์ผ่าน 
Facebook 

X2 0.156 0.067 0.150 2.320 0.021 

การประชา 
สัมพันธ์ผ่าน 
Instagram 

X3 0.193 0.064 0.196 2.998 0.003 

การประชา 
สัมพันธ์ผ่าน 
Line 

X4 0.159 0.056 0.176 2.828 0.005 

การประชา 
สัมพันธ์ผ่าน 
Youtube 

X5 0.016 0.066 0.014 0.237 0.812 
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7. อภิปรายผล 
ผู้วิจัยได้น าผลสรุปมาเช่ือมโยงกับแนวคิดทฤษฎีและ

วิจัยที่เกี่ยวข้องเข้าด้วยกันเพื่ออธิบาย ดังนี ้
สมมติฐานข้อ 1 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า การ

ประชาสัมพันธ์ผ่าน Website ส่งผลต่อการรับรู้ตราสินค้าของ 
Daily Bites เนื่องจากการประชาสัมพันธ์ผ่าน Website มี
ความครอบคลุมด้านเนื้อหา และมีข้อมูลต่าง ๆ ครบถ้วนชัดเจน 
และเป็นช่องทางที่สามารถเก็บฐานข้อมูลเพื่อน าไปใช้ได้ใน
อนาคต ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กัญญ์นัชชา บุนนาค และ
คณะ (2559) ได้ศึกษางานวิจัยเรื่อง กลยุทธ์การสื่อสาร
การตลาดผ่านสื่อเว็บไซต์ของธุรกิจสปาที่ประสบความส าเร็จ 
กล่าวว่า เนื้อหาและข้อมูลในเว็บไซตข์องธุรกิจถือเป็นหัวใจหลกั
ของการท าการตลาดออนไลน์ และยังสามารถเก็บฐานข้อมูล
ของลูกค้าได้ สามารภน ามาเป็นข้อมูลการท ากลยุทธ์หรือการ
ติดต่อสื่อสารกับลูกค้าได้โดยตรง  

สมมติฐานข้อ 2 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า การ
ประชาสัมพันธ์ผ่าน Facebook ส่งผลต่อการรับรู้ตราสินค้าของ 
Daily Bites เนื่องจาก Facebook เป็นเครื่องมือสื่อสารที่มี
อิทธิพลต่อการด ารงชีวิตของผู้คนในปัจจุบัน เป็นเครือข่ายที่ใช้
เพื่อการติดต่อสื่อสารเช่ือมต่อกับบุคคลจนกลายเป็นสังคมหนึ่ง
บนโลกออนไลน์ และเป็นสามารถแพร่กระจายด้วยปฏิสัมพันธ์
ทางสังคม ซึ่งสอดคล้องกับ การศึกษาของ วิมลพรรณ อาภา
เวท และคณะ (2554) ได้ศึกษางานวิจัยเรื่องพฤติกรรมการใช้
เฟซบุ๊ค (Facebook) ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร กล่าวว่า เฟซบุ๊ค ถือเป็นสื่อสังคมออนไลน์ที่
ได้รับความนิยมมากที่สุดในยุคปัจจุบัน ปัจจุบันผู้ใช้งานเฟซบุ๊ค
เลือกรับข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางนี้มากกว่าช่องทางอื่น ๆ 
เพราะเป็นช่องทางที่ผู้ใช้งานสามารถเลือกรับข่าวสารและไม่รับ
ข่าวสารได้ นับเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมที่เช่ือมต่อบุคคลให้
อยู่บนอินเทอร์เน็ตด้วยการสร้างชุมชนเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่าง 
ๆ นั่นคือการสร้าง    เพจเฟซบุ๊ค (Facebook Page) ส าหรับผู้
ที่มีความสนใจในเรื่องเดียวกัน 

สมมติฐานข้อ 3 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า การ
ประชาสัมพันธ์ผ่าน Instagram ส่งผลต่อการรับรู้ตราสินค้าของ 
Daily Bites เนื่องจาก Instagram เป็นช่องที่ผู้บริโภคให้ความ
สนใจ เพราะ มีการแสดงผลด้วยรูปภาพหรือวิดีโอในระยะเวลา
สั้น ๆ ง่ายต่อการรับรู้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เยาวลักษณ์ 
รวมอยู่ (2558) ได้ศึกษางานวิจัยเรื่องการใช้สื่อสังคมออนไลน์
อินสตาแกรมเพื่อสร้างความส าเร็จในการรับรู้ภาพลักษณ์ตรา
สินค้าของธุรกิจ กล่าวว่า แอพพลิเคชั่นอินสตาแกรม ใช้รูปภาพ

ในการสื่อสาร เพื่อดึงดูดความสนใจของลูกค้า ซึ่งจะเน้นการ
น าเสนอตราสินค้า และใช้เป็นช่องทางใหม่ในการเช่ือมต่อไปถึง
กลุ่มเป้าหมาย เพื่อประชาสัมพันธ์ถึงสินค้าและตราสินค้าของ
ตนไปยังผู้ใช้รายอื่น ๆ  

สมมติฐานข้อ 4 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า การ
ประชาสัมพันธ์ผ่าน Line ส่งผลต่อการรับรู้ตราสินค้าของ Daily 
Bites เนื่องจาก Line เป็นช่องทางที่มีผู้ใช้งานจ านวนมากและ
แอพพลิเคช่ันไลน์มีรูปแบบการใช้งานที่ง่าย ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของของ ศักรินทร์ ตันสุพงษ์ (2558) ได้ศึกษางานวิจัย
เรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับแอพพลิเคช่ันไลน์  กล่าวว่า 
แอปพลิเคชั่นไลน์นั้น สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างเป็น
วงกว้างและการสื่อสารข้อมูลผ่านแอปพลิเคช่ันไลน์  มีความ
น่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็นการส่งข้อความ การส่งรูปภาพ และการ
ส่งสติ๊กเกอร์ มีความง่ายในการใช้งานความสามารถในการ
ควบคุมการใช้งาน และความคุ้มค่าทางการเงิน 

สมมติฐานข้อ 5 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า การ
ประชาสัมพันธ์ผ่าน Youtube ไม่ส่งผลต่อการรับรู้ตราสินค้า
ของ Daily Bites เนื่องจากผู้บริโภคไม่ให้ความสนใจกับการ
ประชาสัมพันธ์และมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อการประชาสัมพันธ์ผ่าน 
Youtube ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิทวัส อินทรสว่าง 
(2554) ได้ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจในการซื้อ
สินค้าและบริการที่มีการโฆษณาผ่านชุมชนเครือข่ ายสังคม 
กล่าวว่า การประชาสัมพันธ์ในช่องทางออนไลน์ในรูปแบบวีดีโด
ออย่าง Youtube ถ้าธุรกิจปล่อยให้เกิดการประชาสัมพันธ์ที่
รบกวนการท างาน หรือสร้างความร าคาญให้กับผู้ใช้มากเกินไป 
จะท าให้ผู้ใช้มีทัศนคติเชิงลบต่อโฆษณา และผู้ใช้จะไม่สนใจ 
หรือละเลยการโฆษณาในที่สุด 
8. บทสรุป 

จากผลของการวิจัยนี้แสดงให้เห็นถึงประโยชน์ในแต่ละ
ช่องทางการสื่อสารการตลาดออนไลน์ส่งผลต่อการรับรู้ในตรา
สินค้าของ Daily Bites โดยการท าการสื่อสารการตลาด
ออนไลน์ท าให้ธุรกิจออนไลน์ที่สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้ใช้ได้อย่าง
ตรงกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วยปัจจัยด้านการประชาสัมพันธ์
ผ่าน Website, ปัจจัยด้านการประชาสัมพันธ์ผ่าน Facebook, 
ปัจจัยด้านการประชาสัมพันธ์ผ่าน Instagram, และปัจจัยด้าน
การประชาสัมพันธ์ผ่าน Line และต้องค านึงถึงการท ากิจกรรม
ทางการตลาดที่ เ หมาะสม  เพื่ อ เ ลื อก ช่องทาง ในการ
ประชาสัมพันธ์ที่เหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และ
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษากลุม่เปา้หมายอื่น ๆ 
และปัจจัยด้านอื่น ๆ ที่จะส่งผลต่อการรับรู้ตราสินค้าเพิ่มเติม 
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เพราะปัจจุบันการรับรู้ของผู้บริโภคมีการรับรู้ผ่านสื่อต่าง ๆ ที่
หลากหลายมากข้ึน เพื่อให้ได้ข้อมูลที่หลากหลาย และสามารถ
น าผลวิจัยที่ได้มาปรับใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ของธุรกิจ 
9. กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยฉบับนี ้ต้องขอขอบพระคุณ อาจารย์ที่ปรึกษา
ซึ่งเป็นผู้ที่คอยให้ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะและค าแนะน าในเรื่อง
ต่าง ๆ จนท าให้งานวิจัยในครั้งนี้ส าเร็จไปได้ด้วยดี และผู้ท าวิจัย
ต้องขอขอบพระคุณผู้ทีต่อบแบบสอบถามที่สละเวลาส าหรับ
การให้ข้อมูลตา่ง ๆด้วยความเตม็ใจ เพื่อน าข้อมูลที่ไดม้าใช้
ส าหรับการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ซึ่งผูว้ิจัยเชื่อว่าข้อมูลต่าง ๆจาก
งานวิจัยจะเป็นประโยชน์ส าหรบัฝา่ยต่าง ๆที่เกี่ยวข้องหรือผู้อื่น
ที่มีความสนใจต่อไป 
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บทคัดย่อ  

การศึกษาในครั้งมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาโครงสร้างผู้บริหารและการเปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทน ให้กับผู้บริหาร
ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ในประเทศไทย ซึ่งมีการเก็บรวบรวมข้อมูลส าหรับรอบระยะเวลา 3 ปี 
ตั้งแต่ปี พ.ศ.2557 ถึง พ.ศ.2559 จากรายงานประจ าปีและแบบ 56-1 จ านวน 68 บริษัทที่มีการเปิดเผยครบถ้วน พบว่า โครงสร้าง
ของการด ารงต าแหน่งผู้บริหาร 3 ประเภท ได้แก่ 1) ผู้บริหารที่เป็นผู้ถือหุ้น2) ที่เป็นบุคคลภายนอกและ 3) ที่เป็นกรรมการบริษัท 
มีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนในอัตราร้อยละ 30% 40% และ 50% ของนโยบายเงินปันผลของก าไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติ
บุคคลและทุนส ารองต่างๆ ทั้งหมดแล้ว บริษัทส่วนใหญ่มีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนเป็นตัวเงินมากกว่าจ่ายแบบไม่เป็นตัวเงิน กลุ่ม
ผู้บริหารที่เป็นผู้ถือหุ้นและกรรมการบริษัทจะได้รับการจ่ายค่าตอบแทนเป็นจ านวนเงินมากกว่า 10 ล้านบาท และการจ่าย
ค่าตอบแทนท่ีไม่เป็นตัวเงินพบว่าการจ่ายเป็นกองทุนส ารองเลี้ยงชีพมากท่ีสุด  
ค ำหลัก: ค่าตอบแทนผู้บริหาร, โครงสร้างการด ารงต าแหน่งของผู้บรหิาร, ตลาดหลักทรัพย์เอม็ เอ ไอ   
 
Abstract 

The study aims to study the structure of management positions and disclosure of the policy of 
executive compensation in listed-Firms (mai). The data collection for this study comprised 68 firms from the 
annual report and 56-1 forms in 2015-2017. The results show that the 3 types of management positions are 
Management who is 1) a shareholder, 2) an outsider, and 3) a director. The policy is to pay 30%, 40%, and 
50% of the dividend policy on net income after deducting corporate income tax and reserves. Most 
companies have a policy of paying more money than paying non-money. Executives who are shareholders 
and directors will be paid more than Baht 10 million. Non-monetary compensation found that the highest 
paid-in provident fund. 

 

Keywords:  executive compensation, the structure of management positions, listed-Firms (mai). 

 
1. บทน า 

ภายใต้แนวคิดการก ากับดูแลกิจการที่ดีหลังจากเกิด
วิกฤติทางการเงินในปี พ.ศ. 2551 ในเรื่องความเหมาะสมของ

ค่าตอบแทนของผู้บริหาร รวมถึงล าดับขั้นความสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ถูกออกแบบให้เป็น
เครื่องมือส าหรับลดปัญหาตัวแทนนั้น ให้กับผู้ถือหุ้น [1 ] 
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ค่าตอบแทนผู้บริหารซึ่งบริษัทจ่ายให้กับผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร 
ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน ซึ่งบริษัทควรเปิดเผยข้อมูลใน
รายงานประจ าปีเกี่ยวกับนโยบาย หลักเกณฑ์และจ านวน
ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารทั้งข้อมูลระยะสั้นและ
ระยะยาว ซึ่งแยกตามบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและผล
การปฏิบัติ ง านของผู้บริ หารตามหลักการที่ ส านั กงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) 
ก าหนดขึ้นในเรื่องการก ากับดูแลกิจการที่ดี [2] เกณฑ์ในการ
จ่ายค่าตอบแทนอาจจ่ายตามหน้าที่ ความรับผิดชอบ และผล
การปฏิบัติงานของผู้บริหารหรืออาจพิจารณาจากผู้ประเมินผล
งาน โดยมีนโยบายที่ได้ตกลงกันกับกรรมการผู้จัดการตาม
เกณฑ์ที่เป็นรูปธรรม ซึ่งรวมถึงผลการด าเนินงานทางการเงิน 
ผลงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ [3] 
ดังนั้น ความสัมพันธ์ระหว่างการด ารงต าแหน่งผู้บริหารใน
รูปแบบต่างๆ จึงเป็นสิ่งที่นักลงทุนให้ความสนใจ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2542 
โดยเป็นตลาดหลักทรัพย์แห่งที่สองของประเทศไทย ท าหน้าที่
เป็นตลาดทุนเช่นเดียวกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
(SET) โดยผ่อนผันหลักเกณฑ์ต่างๆ ของคุณสมบัติบริษัทจด
ทะเบียนลง ถือเป็นการเปิดโอกาสให้กิจการขนาดเล็ก เพิ่ม
ช่องทางในการระดมทุน รวมทั้งสนับสนุนอุตสาหกรรมการร่วม
ลงทุน (Venture Capital) เพื่อเพิ่มจ านวนบริษัทจดทะเบียนฯ 
บริษัทที่สามารถเข้าจดทะเบียนจะต้องจัดโครงสร้างธุรกิจให้
ชัด เจน เพื่ อลด โอกาสที่ อ าจจะ เกิดความขัดแย้ งทา ง
ผลประโยชน์การด าเนินงานโปร่งใส ตรวจสอบได้ ขจัดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ ดูความเหมาะสมของรายการกับบุคคล
ที่เกี่ยวข้อง [2]  

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษา
ค่าตอบแทนผู้บริหารตามโครงสร้างการด ารงต าแหน่งของ
ผู้บริหารในบริษัทโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ในประเทศไทย ผู้วิจัยให้
ความส าคัญเนื่องจากเป็นกลุ่มบริษัทใหม่ที่เข้ามาในตลาด
หลักทรัพย์เมื่อไม่นานมานี้และได้รับความสนใจจากนักลงทุน  
 
2. การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  

โครงสร้างผู้ถือหุ้นในประเทศไทย (ระหว่างปี 2540-
2541) จาการศึกษาของธนาคารเพื่อพัฒนาเอเชีย (ADB) [4] 
แสดงให้ถึงการกระจุกตัวสูงของการถือหุ้นโดยพิจารณาจากผู้

ถือหุ้น 5 อันดับแรกเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่เพียงไม่กี่รายและมี
พื้นฐานมาจากครอบครัวเดียวกัน รวมทั้งยังเป็นผู้ก่อตั้งและท า
หน้าที่บริหารงานแม้ว่าจะมีการขยายกิจการและระดมทุนโดย
การเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทั้งกลุ่ม 
SET และ mai ก็ยังคงบริหารงานและถือหุ้นส่วนใหญ่โดยบุคคล
ในครอบครัว จึงมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่เหล่านั้นที่มีอ านาจในการ
ควบคุมรวมถึงการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้บริหารของกิจการ 
(Board Committee) อันเป็นส่วนส าคัญในอ านาจควบคุมการ
บริหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการก าหนดนโยบายต่างๆ รวมไป
ถึงนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร ซึ่งมีลักษณะผู้บริหาร
เป็นเจ้าของบริษัทหรืออาจเรียกว่า ผู้บริหารเป็นผู้ถือหุ้น  

โดยที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนมีการ
พัฒนาการก ากับดูแลกิจการที่ดี โดยการออกประกาศในปี พ.ศ. 
2545 เกี่ยวกับกรณีบริษัทต้องขอรับความเห็นชอบบุคคลที่เป็น
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่และการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้น ผู้ถือ
หุ้นนิยมกระจายความเสี่ยงโดยการถือหุ้นในหลายๆ  บริษัท
ส่งผลให้ผู้ถือหุ้นมีการกระจายความสนใจในกิจกรรมต่างๆ ของ
บริษัทหลายบริษัทแทนที่การติดตามการบริหารงานของบริษัท
เดียว ดังนั้น ผู้บริหารของบริษัทจึงไม่ได้เป็นเพียงผู้ถือหุ้นเพียง
อย่างเดียว นอกจากนี้ในโครงสร้างการบริหารของบริษัทมีการ
แบ่งแยกระหว่างคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการ
บริหาร โดยคณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบ
ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในการก ากับดูแลการบริหารของคณะ
กรรมการบริหาร และได้มีการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่าง
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหาร (หรือฝ่าย
จัดการ) ไว้อย่างชัดเจนตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

[5] ได้สรุปเกี่ยวกับองค์ประกอบของคณะกรรมการ
บริษัท ตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีส าหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน 
โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ คณะกรรมการบริษัทที่เป็น
ผู้บริหาร และคณะกรรมการบริษัทที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารหรือ
เรียกว่ากรรมการอิสระ โดยกลุ่มที่คณะกรรมการบริษัทเป็น
ผู้บริหาร (Executive Director) ด้วยนั้นจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การบริหารงานประจ าหรือเป็นผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท 
ดังนั้น ผู้บริหารอีกรูปแบบหนึ่งของบริษัทคือ ผู้บริหารที่เป็น
กรรมการบริษัท  

ในสภาวะการแข่งขันอย่างรุนแรงที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
ในทางธุรกิจ ผู้บริหารงานที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ
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กิจการได้จะได้รับความสนใจ แม้กระทั่งตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยยังจัดให้มีรางวัลส าหรับผู้บริหารในด้านต่างๆ ที่
สร้ างมูลค่ า เพิ่มให้กิจการในรูปแบบที่แตกต่างกัน การ
ปรับ เปลี่ ยนผู้ บริ หารจึ ง เ กิ ดขึ้ น โดยการพิจารณาจาก
บุคคลภายนอกที่ไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นและเป็นกรรมการบริษัท
ดังกล่าว เป็นอีกรูปแบบหนึ่งในผู้บริหารของบริษัท 

รูปแบบโครงสร้างและแบ่งอ านาจหน้าที่ ในการ
บริหารงานอย่างเป็นระบบประกอบด้วย 3 รูปแบบ ได้แก่ 1) 
ผู้บริหารที่เป็นผู้ถือหุ้น หมายถึง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทท า
หน้าที่เป็นผู้บริหาร มีอ านาจในการตัดสินใจ และออกความ
คิดเห็นในการด าเนินงานของบริษัททุกขั้นตอน รวมถึงก าหนด
นโยบายบริษัทด้วย [3] 2) ผู้บริหารที่เป็นกรรมการบริษัท 
หมายถึง ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารงาน รับผิดชอบการ
ปฏิบัติงานของบริษัทเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ มีความเป็นผู้น า
และก ากับดูแลบุคคลภายในบริษัท ซึ่งเปรียบเสมือนเป็น
ผู้บริหาร [2] และ 3) ผู้บริหารที่เป็นบุคคลภายนอก หมายถึง ผู้
ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท ท าหน้าที่
เฉพาะงานที่ตนเองได้รับมอบหมายและไม่มีสิทธิ์ออกค าสั่งการ
ปฏิบัติงานของบุคคลในบริษัท [2] 

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 
เอ็ม เอ ไอ จัดตั้งภายใต้ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2542 เพื่อเปิดโอกาสให้
บริษัททุกขนาดที่มีศักยภาพในการเติบโตสูงเข้าจดทะเบียน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 
รูปแบบหรือระบบการซื้อขายหลกัทรัพย์ในตลาดหลกัทรัพย์เอม็ 
เอ ไอ เหมือนกับการซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย แต่มีเกณฑ์การเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนบาง
ประการที่มีความแตกต่างกัน คือทุนช าระแล้วขั้นต่ าของ
หลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คือ 200 ล้าน
บาท ในขณะที่ขั้นต่ าของตลาดเอ็ม เอ ไอ ลดลงเป็น 40 ล้าน
บาท [6] โดยในปี 2559 มี 139 บริษัทเข้ามาจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ประเทศไทย คณะกรรมการตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เน้นกล
ยุทธ์ด้านการตลาดเพื่อเพิ่มจ านวนบริษัทจดทะเบียน พร้อมทั้ง
สนับสนุนการพัฒนาระบบการก ากับดูแลกิจการให้เป็นไปตาม
หลักการที่ดี และกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์อันจะน าไปสู่การ
เ พิ่ ม คุ ณ ภ า พ ข อ ง บ ริ ษั ท จ ด ท ะ เ บี ย น ใ ห้ เ ป็ น ไ ป ต า ม
มาตรฐานสากล นอกจากนี้ยังสนับสนุนการเปิดเผยข้อมูลของ

บริษัทจดทะเบียนเพื่อช่วยการขยายฐานผู้ลงทุนคุณภาพ [6] ซึ่ง
ปัจจุบันมีกลุ่มอุตสาหกรรม 8 กลุ่มและหมวดธุรกิจ 28 หมวด 
บริษัทจะถูกจัดตามประเภทธุรกิจของบริษัทย่อยที่สร้างรายได้
หลักให้แก่บริษัท เพื่อให้บริษัทที่ประกอบธุรกิจใกล้เคียงกันได้
อยู่ในหมวดเดียวกัน เพื่อความเหมาะสมในการเปรียบเทียบ
ระหว่างกันและเป็นข้อมูลด้านการลงทุนได้อย่างเหมาะสม [3]  

[1] ได้ศึกษาการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและ
ผู้บริหาร ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ พบว่าค่าตอบแทน
กรรมการและผู้บริหาร มีค่าเฉลี่ยของกรรมการและผู้บริหาร
รายบริษัทเท่ากับ 6.335 ล้านบาท และ 35.2453 ล้านบาท ตา
มลดับ ค่าตอบแทนกรรมการส่วนใหญ่ก าหนด 3 รูปแบบคือ 
เบี้ยประชุมเพียงอย่างเดียว เบี้ยประชุมและโบนัสร่วมกัน และ
ค่าตอบแทนประจ าและเบี้ยประชุมร่วมกัน ส าหรับค่าตอบแทน
ผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
จ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารในรูปแบบเงินเดือน โบนัส และ
กองทุนส ารองเลี้ยงชีพร่วมกันเป็นส่วนใหญ่ ขณะที่บริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม  เอ ไอ มีการก าหนด
ค่าตอบแทนผู้บริหารส่วนใหญ่อยู่ ในรูปแบบโบนัสร่วมกับ
กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 

[7] ได้ศึ กษาความสัมพันธ์ ระหว่ า งค่ าตอบแทน
คณะกรรมการบริษัทและสัดส่วนผู้บริหารหญิงกับผลตอบแทน
ของผู้ถือหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย กลุ่ม SET100 พบว่าอัตราผลตอบแทนต่อส่วน
ของผู้ถือหุ้นไม่มีความสัมพันธ์ต่อค่าตอบแทนคณะกรรมการ
บริษัท และค่าตอบแทนฝ่ายบริหาร อาจเนื่องมาจากอัตรา
ค่าตอบแทนต่อคณะกรรมการได้ผ่านการพิจารณาจากมติ
คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบในการก าหนด
ค่าตอบแทนดังกล่าวแล้ว และตามกฎของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยท่ีได้ก าหนดให้มีการจัดประชุมอย่างน้อย 3 ครั้งต่อ
เดือนและขึ้นอยู่กับความส าคัญของวาระการประชุม โดยการ
ประชุมแต่ละครั้งจะต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า
ครึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมด 

[6] ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสัดส่วนกรรมการ
อิสระและกรรมการตรวจสอบ ค่าตอบแทนของผู้บริหาร และ
ผลการด าเนินงานของบริษัทจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์เอ็ม 
เอ ไอ พบว่า สัดส่วนกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบไม่
มีความสัมพันธ์ ในเ ชิ งลบกับค่ าตอบแทนของผู้บริหาร 
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ค่าตอบแทนที่สูงของบริษัทในปีปัจจุบันจะจูงใจให้ผู้บริหาร
พยายามเพิ่มผลการด าเนินงานของบริษัทในปีถัดไป 
 
3. วิธีการด าเนินการวิจัย 

ประชากรในการศึกษา คือ บริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ในประเทศไทย จ านวน 139 บริษัท 
ระยะเวลา 3 ป ี(พ.ศ. 2557-2559)  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษา 68 
บริษัท (เฉพาะบริษัทที่คงอยู่  3 ปีและมีการเปิดเผยข้อมูล
ครบถ้วน) ทั้งนี้ไม่รวมกลุ่มอุตสาหกรรมการเงิน เครื่องที่ใช้ใน
การศึกษา คือ แบบส ารวจรายการด้วยตนเอง (Checklist) 
ประยุกต์มาจากแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) 
และรายงานข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

วิ ธี ก าร เก็ บรวบรวมข้ อมู ล แหล่ ง ข้ อมู ลทุติ ยภู มิ 
(Secondary Data) จากรายงานประจ าปีและแบบ 56-1 
(แหล่งที่มา : www.set.or.th และ www.sec.or.th สืบค้น ณ 
วันที่ 24 มิถุนายน 2560) [8] ในส่วนของโครงสร้างบริษัทและ
รายช่ือคณะกรรมการและ ผู้บริหาร รายงานประจ าปี เว็บไซต์

ของบริษัท รวมทั้งรวบรวมข้อมูลต่างๆ จากระบบฐานข้อมูล
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

โดยมีวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบส ารวจจากงบ
รายงานประจ าปีและแบบ 56-1 ผู้วิจัยได้น าเสนอในรูปแบบ
ของตาราง และอธิบายข้อมูลในตารางในรูปเชิงพรรณนา โดย
ใช้ระยะเวลาเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลตั้งแต่เดือน
มิถุนายน-กันยายน 2560 

   
4. ผลการศึกษา 

4.1 โครงสร้างของการด ารงต าแหน่งผู้บริหาร 
บริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอที่มีโครงสร้าง

การด ารงต าแหน่งของบริษัท ในลักษณะ 3 ได้แก่ 1) ผู้บริหารที่
เป็นผู้ถือหุ้น 2) ผู้บริหารที่ เป็นกรรมการบริษัท และ 3) 
ผู้บริหารที่เป็นบุคคลภายนอก โดยแสดงการเปิดเผยข้อมูล
ค่าตอบแทนผู้บริหารที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน ตาม
โครงสร้างของการด ารงต าแหน่งผู้บริหาร กลุ่มอุตสาหกรรม
โดยรวม ดังตารางที่ 1 

 

ตารางที่ 1 สรุปการเปิดเผยข้อมูลค่าตอบแทนผู้บริหารที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน ตามโครงสร้างของการด ารงต าแหน่งผู้บริหาร 
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ จ าแนก กลุ่มอุตสาหกรรมโดยรวม 

กลุ่มอุตสาหกรรม 
จ านวน
บริษัท
ทั้งหมด 

จ านวนบริษัทที่เปดิเผย ประเภทคา่ตอบแทนที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน 

มี ไม่มี 
2557 2558 2559 

A* B* C* A* B* C* A* B* C* 
1 เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 3 3 - 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
2 สินค้าอุปโภคบริโภค 5 4 1 5 1 5 5 1 5 5 1 5 
3 สินค้าอุตสาหกรรม 17 16 1 16 1 16 16 1 16 16 1 16 
4 อุตสาหกรรมและก่อสร้าง 11 8 3 8 3 8 8 3 8 8 3 8 
5 ทรัพยากร 7 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 
6 บริการ 19 16 3 16 3 16 16 3 16 16 3 16 
7 เทคโนโลย ี 6 6 - 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

รวม 68 57 11 58 20 58 58 20 58 58 20 58 
หมายเหตุ: A* คือ ผู้บริหารที่เป็นผู้ถือหุ้น, B* คือ ผู้บริหารที่เป็นกรรมการบริษัท, C* คือ ผู้บริหารที่เป็นบุคคลภายนอก 

 
จากตา รา งที่  1  แสดง ให้ เ ห็ นผลสรุ ป ประ เภท

ค่าตอบแทนตามโครงสร้างการด ารงต าแหน่งของผู้บริหาร ท้ัง 3 
รูปแบบ ในรอบระยะเวลา 3 ปีไม่พบการเปลี่ยนแปลงใน
โครงสร้างฯ ดังนี้ กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารมีครบทั้ง 
3 แบบ กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคมี 5 บริษัทมีข้อมูลที่เปิดเผย
เพียง 4 บริษัท และอีก 1 บริษัทไม่เปิดเผยข้อมูล กลุ่มสินค้า

อุตสาหกรรมมี 17 บริษัทมีข้อมูลที่เปิดเผยเพียง 16 บริษัท 
และอีก 1 บริษัทไม่เปิดเผยข้อมูล กลุ่มอุตสาหกรรมและ
ก่อสร้างมี 11 บริษัทมีข้อมูลที่เปิดเผยเพียง 8 บริษัท และอีก 3 
บริษัทไม่เปิดเผยข้อมูล กลุ่มทรัพยากรมี 7 บริษัทมีข้อมูลที่
เปิดเผยเพียง 4 บริษัท และอีก 3 บริษัทไม่เปิดเผยข้อมูล กลุ่ม
บริการมี 19 บริษัทมีข้อมูลที่เปิดเผยเพียง 16 บริษัท และอีก 3 
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บริษัทไม่เปิดเผยข้อมูล กลุ่มเทคโนโลยีมีครบท้ัง 3 แบบ ซึ่งสรุป
ได้ว่าโครงสร้างของการด ารงต าแหน่งผู้บริหารบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ทั้งหมด 68 บริษัท 
พบว่ามี 13 บริษัทไม่มีผู้บริหารที่เป็นกรรมการบริษัท และมี 55 
บริษัทที่ มีทั้ งผู้บริหารที่ เป็นผู้ถือหุ้นและผู้บริหารที่ เป็น
บุคคลภายนอก 

4.2 นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร   
การจ่ายค่าตอบแทนให้กับผู้บริหารตามนโยบายของ

บริษัทท้ังที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน โดยคิดตามร้อยละของ
ผู้บริหารแต่ละคนจากก าไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของ
งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ตามแต่
กรณี ภายหลังหักส ารองตามกฎหมายของบริษัท 

 
ตารางที่ 2 สรุปนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนตามโครงสร้างของการด ารงต าแหน่งผู้บริหาร  จ าแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรม  

กลุ่มอุตสาหกรรม 
จ านวน
บริษัท
ทั้งหมด 

การเปดิเผยนโยบายการจา่ยค่าตอบแทน 

จ านวน 
บริษัทที่

เปิดเผยข้อมูล 

อัตราร้อยละของก าไรสทุธิหลังหักภาษี
เงินได้ นิติบุคคลและทุนส ารองตา่งๆ 

ลักษณะค่าตอบแทน 
 

มี ไม่มี 30% 40% 50% แบ่งตามหุ้น เป็นตัวเงิน ไม่เป็นตัวเงิน 

1 เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 3 3 - - 1 2 - 3 2 
2 สินค้าอุปโภคบริโภค 5 4 1 - 4 - 1 5 2 
3 สินค้าอุตสาหกรรม 17 16 1 5 11 1 - 17 13 
4 อุตสาหกรรมและก่อสร้าง 11 8 3 - 7 4 - 11 3 
5 ทรัพยากร 7 4 3 - 4 3 - 7 3 
6 บริการ 19 16 3 1 11 7 - 19 7 
7 เทคโนโลย ี 6 6 - - 2 4 - 6 3 

รวม 68 57 11 6 40 21 1 68 33 

 
ตารางที่ 3 ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงินตามโครงสร้างการด ารงต าแหน่งผู้บริหารของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 

ประเภทคา่ตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงินของบริษัทที่จดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 

กลุ่มอุตสาหกรรม 
กองทุน

ส ารองเลี้ยง
ชีพ 

รถ
ประจ า

ต าแหน่ง 

พนักงาน
ขับรถ 

สิทธิในการเบิกค่า
รับรองตามความ

เหมาะสม 

สิทธิในการลา
พักร้อน 

การท ากรมธรรม์
ประกันภัยประเภทความ
รับผิดชอบของกรรมการ

และเจ้าหน้าที่บริหาร 

การออกใบส าคัญ
แสดงสิทธิท่ีจะซื้อ

หุ้นสามัญของ
บริษัท 

1 เกษตรและอุตสาหกรรม
อาหาร 

- 1 - - - - - 

2 สินค้าอุปโภคบริโภค 3 1 1 - - - 1 
3 สินค้าอุตสาหกรรม 6 3 1 1 1 3 2 
4 อุตสาหกรรมและก่อสร้าง 2 - - - - - 2 
5 ทรัพยากร 1 2 - - - 1 2 
6 บริการ 7 2 - - - 1 3 
7 เทคโนโลย ี 2 - - - - 1 - 

รวม 21 9 2 1 1 6 10 

 
จากตารางที่ 2 แสดงนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนตาม

โครงสร้างของการด ารงต าแหน่งผู้บริหาร บริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ทั้ง 68 บริษัท พบว่ามีอัตราร้อย
ละ 30% 40% และ 50% มาจากนโยบายเงินปันผลของก าไร

สุทธิหลังหักภาษีเงินได้ -นิติบุคคลและทุนส ารองต่างๆ ทั้ง
หมดแล้ว (โดยมีเง่ือนไขเพิ่มเติม) โดยมีการจ่ายค่าตอบแทนที่
เป็นตัวเงินทั้ง 68 บริษัทและจ่ายค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน 
33 บริษัท แสดงให้เห็นว่าบริษัทส่วนใหญ่จ่ายค่าตอบแทนเป็น
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ตัวเงินมากกว่าจ่ายแบบไม่เป็นตัวเงิน ส าหรับค่าตอบแทนที่ไม่
เป็นตัวเงินของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ 
ไอ จ านวน 68 บริษัท ในภาพรวม เช่น กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
รถประจ าต าแหน่ง พนักงานขับรถ สิทธิในการเบิกค่ารับรอง
ตามความเหมาะสม สิทธิในการลาพักร้อนการท ากรมธรรม์
ประกันภัยประเภทความรบัผิดชอบของกรรมการและเจ้าหน้าท่ี
บริหาร เพื่อการปกป้องทางการเงินแก่บุคคลส าหรับความ
รับผิดชอบขณะด าเนินการในฐานะ กรรมการและผู้บริหาร การ
ออกใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะ ซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ที่ออก
และเสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท (ESOP-
Warrant) โดยไม่คิดมูลค่า เป็นต้น 

 
4.3 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน 
ค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงิน 
การจ่ายค่าตอบท่ีเป็นตัวเงินพบว่าได้ถูกแบ่งออกเป็น 3 

ระดับได้แก่ 1) ต่ ากว่า 5 ล้านบาท 2) จ านวน 5 – 10 ล้านบาท 
และ 3) จ านวนที่มากกว่า 10 ล้านบาท โดยกลุ่มที่เป็นผู้ถือหุ้น 
และกลุ่มที่ เป็นกรรมการ จะได้รับมากกว่า 10 ล้านบาท 
ในขณะที่กลุ่มที่เป็นบุคคลภายนอกจะได้รับค่าตอบแทนต่ ากว่า 
5 ล้านบาท โดยแสดงแยกแต่ประเภทดังนี ้

1) ค่าตอบแทนผู้บริหารตามโครงสร้างของการด ารง
ต าแหน่งผู้บริหารของแต่ละบริษัทที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ของกลุ่มผู้บริหารที่เป็นผู้ถือหุ้น ตาม
กลุ่มอุตสาหกรรม 7 อุตสาหกรรมในภาพรวม พบว่าจากทั้ง 3 
ปี มีแค่ปี 2557 ที่มี เพียง 1 บริษัท ที่จ่ายค่าตอบแทนที่มี
จ านวนเงินต่ ากว่า 5 ล้านบาท มี 13 บริษัท ที่จ่ายค่าตอบแทน
ที่มีจ านวนเงิน 5 ล้านถึง 10 ล้านบาท และมี 54 บริษัท ที่จ่าย
ค่าตอบแทนที่มีจ านวนเงินมากกว่า 10 ล้านบาท ปี 2558 ไม่
พบบริษัทท่ีจ่ายค่าตอบแทนท่ีมีจ านวนเงินต่ ากว่า 5 ล้านบาท มี 
10 บริษัท ที่จ่ายค่าตอบแทนที่มีจ านวนเงิน 5 ล้านถึง 10 ล้าน
บาท และมี 58 บริษัท ที่จ่ายค่าตอบแทนที่มีจ านวนเงิน
มากกว่า 10 ล้านบาท ปี 2559 ไม่พบบริษัทที่จ่ายค่าตอบแทน
ที่มีจ านวนเ งินต่ ากว่า  5 ล้านบาท มี  10 บริษัท ที่จ่ าย
ค่าตอบแทนที่มีจ านวนเงิน 5 ล้านถึง 10 ล้านบาท และมี 58 
บริษัท ที่จ่ายค่าตอบแทนท่ีมีจ านวนเงินมากกว่า 10 ล้านบาท 
        2) ค่าตอบแทนผู้บริหารตามโครงสร้างของการด ารง
ต าแหน่งผู้บริหารของแต่ละบริษัทที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ของกลุ่มผู้บริหารที่เป็นกรรมการบริษัท 
ตามกลุ่มอุตสาหกรรม 7 อุตสาหกรรมในภาพรวม พบว่า จาก
ทั้ง 3 ปี มีแค่ปี 2557 ที่มีเพียง 1 บริษัท ที่จ่ายค่าตอบแทนที่มี

จ านวนเงินต่ ากว่า 5 ล้านบาท มี 10 บริษัท ที่จ่ายค่าตอบแทน
ที่มีจ านวนเงิน 5 ล้านถึง 10 ล้านบาท และมี 52 บริษัท ที่จ่าย
ค่าตอบแทนที่มีจ านวนเงินมากกว่า 10 ล้านบาท ปี 2558 ไม่
พบบริษัทท่ีจ่ายค่าตอบแทนท่ีมีจ านวนเงินต่ ากว่า 5 ล้านบาท มี 
9 บริษัท ที่จ่ายค่าตอบแทนที่มีจ านวนเงิน 5 ล้านถึง 10 ล้าน
บาท และมี 57 บริษัท ที่จ่ายค่าตอบแทนที่มีจ านวนเงิน
มากกว่า 10 ล้านบาท ปี 2559 ไม่พบบริษัทที่จ่ายค่าตอบแทน
ที่มี จ านวนเ งินต่ ากว่ า  5  ล้ านบาท มี  7  บริษัท ที่ จ่ าย
ค่าตอบแทนที่มีจ านวนเงิน 5 ล้านถึง 10 ล้านบาท และมี 61 
บริษัท ที่จ่ายค่าตอบแทนท่ีมีจ านวนเงินมากกว่า 10 ล้านบาท 
        3) ค่าตอบแทนผู้บริหารตามโครงสร้างของการด ารง
ต าแหน่งผู้บริหารของแต่ละบริษัทที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ของกลุ่มผู้บริหารที่เป็นบุคคลภายนอก 
ตามกลุ่มอุตสาหกรรม 7 อุตสาหกรรมในภาพรวม พบว่า จาก
ทั้ง 3 ปี  ตั้ งแต่ปี  2557 -2559 มี  65 บริษัท ที่มีการจ่าย
ค่าตอบแทนจ านวนเงินต่ ากว่า 5 ล้านบาท มี 3 บริษัท มีการ
จ่ายค่าตอบแทนจ านวนเงิน 5 ล้านถึง 10 ล้านบาท ส่วนการ
จ่ายค่าตอบแทนจ านวนเงินมากกว่า 10 ล้านบาทไม่พบข้อมูล
ทั้ง 3 ปี 

และจากตารางที่ 3 ในด้านของค่าตอบที่ไม่เป็นตัวเงิน
สรุปค่าตอบแทนท่ีไม่เป็นตัวเงินที่บริษัทจ่ายให้กับผู้บริหารตาม
โครงสร้างการด ารงต าแหน่ง พบว่าส่วนใหญ่บริษัทจ่าย
ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงินในรูปของกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ มี
จ านวน 21 บริษัท รองลงมา คือ การออกใบส าคัญแสดงสิทธิที่
จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จ านวน 10 บริษัท และรถประจ า
ต าแหน่ง จ านวน 9 บริษัท ตามล าดับ 
 
5. สรุปผลการศึกษา 
              โครงสร้างของการด ารงต าแหน่งผู้บริหาร 3 ประเภท
ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ จ าแนก
ตาม 7 กลุ่มอุตสาหกรรม ตั้งแต่ปี 2557-2559 ทั้ง 3 ปีมีการ
เปิดเผยข้อมูล 1) ผู้บริหารที่เป็นผู้ถือหุ้นและ 2) ผู้บริหารที่เป็น
บุคคลภายนอกจ านวนเท่ากันคือเท่ากันคือ 58 บริษัท 3) ซึ่ง
การเปิดเผยข้อมูลของผู้บรหิารที่เป็นกรรมการบริษัทจ านวน 20 
บริษัท จากการศึกษานโยบายการจ่ายค่าตอบแทนตาม
โครงสร้างของการด ารงต าแหน่งผู้บริหาร พบว่า มีนโยบายใน
อัตราร้อยละ 30% 40% และ 50% ของนโยบายเงินปันผลของ
ก าไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ นิติบุคคลและทุนส ารองต่างๆ ทั้ง
หมดแล้ว โดยมีการจ่ายค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงินท้ังหมดจ านวน 
68 บริษัทและจ่ายค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงินจ านวน 33 
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บริษัท  แสดงให้ เห็นว่ าบริษัทส่ วนใหญ่มีน โยบายจ่ าย
ค่าตอบแทนเป็นตัวเงินมากกว่าจ่ายแบบไม่เป็นตัวเงิน โดยที่
การศึกษาค่าตอบแทนผู้บริหารตามโครงสร้างของการด ารง
ต าแหน่งผู้บริหารของแต่ละบริษัทนั้น ทั้ง 3 ปี พบว่า กลุ่ม
ผู้บริหารที่เป็นผู้ถือหุ้นและกลุ่มผู้บริหารที่เป็นกรรมการบริษัท 
มีการจ่ายค่าตอบแทนในส่วนมากเป็นจ านวนเงินมากกว่า 10 
ล้านบาท ในขณะกลุ่มผู้บริหารที่เป็นบุคคลภายนอกมีการจ่าย
ค่าตอบแทนเป็นจ านวนเงินต่ ากว่า 5 ล้านบาทและ การจ่าย
ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน พบว่า การจ่ายเป็นกองทุนส ารอง
เลี้ยงชีพ มีจ านวน 21  บริษัท และการออกใบส าคัญแสดงสิทธิ
ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จ านวน 10 บริษัท รถประจ า
ต าแหน่ง จ านวน 9 บริษัท การท ากรมธรรม์ประกันภัยประเภท
ความรับผิดชอบของกรรมการและเจ้าหน้าบริหาร จ านวน 6 
บริษัท พนักงานขับรถ จ านวน 2 บริษัท สิทธิในการเบิกค่า
รับรองตามความเหมาะสม จ านวน 1 บริษัท และสิทธิในการลา
พักร้อน จ านวน 1 บริษัท ตามล าดับ 

อย่างไรก็ตามการศึกษาในครั้งนี้ช้ีให้เห็นว่าลักษณะของ
ผู้บริหารใน 1 ทศวรรษท่ีผ่านมายังคงเป็นการบริหารโดยกลุ่มผู้
ถือหุ้นสอดคล้องกับการศึกษาของ ADB (2000) โดยท าให้ผู้ที่
สนใจได้รับประโยชน์เกี่ยวกับทฤษฎีตัวแทนที่ว่า อาจเกิดปัญหา
การเป็นตัวแทน (Agency Problem) เป็นความขัดแย้งระหว่าง
ผู้ถือหุ้นที่มีอ านาจควบคุมกับผู้ถือหุ้นรายย่อย ในเรื่องของ
ผลประโยชน์ที่แตกต่างกัน เช่น เมื่อผู้ถือหุ้นที่มีส่วนในการ
บริหารมีอ านาจในการบริหารงาน และมีอ านาจควบคุมอาจท า
การตัดสินใจใดๆ ที่ค านึงถึงเฉพาะผลประโยชน์ของตนเอง
เท่านั้น) ความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าของบริษัทกับตัวแทน ซึ่งทั้ง
เจ้าของบริษัทกับผู้บริหารต่างมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ซึ่งกันและกันซึ่งสอดคล้องกับแนวความคิดของ Jensen & 
Meckling (1976) น าไปสู่การศึกษาในอนาคตเพื่อยืนยันทฤษฎี
เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง โครงสร้างผู้ถือหุ้น สัดส่วน
คณะกรรมการบริษัท การด ารงต าแหน่งผู้บริหาร ผลการ
ด าเนินงาน และมูลค่าเพิ่มของกิจการ รวมไปถึงการวัดคุณภาพ
ก าไร และคุณภาพการรายงานทางการเงิน ในทุกรอบที่ครบ
ก าหนดวาระตามรอบระยะเวลาการเปลี่ยนแปลงตามกฎหมาย
ในการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ 
(ผู้บริหารของกิจการ) เพื่อดูทิศทางและแนวโน้มตามสภาพ
เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละ
ช่วงเวลา 
 
 

6. กิตติกรรมประกาศ 
การวิจัยในครั้งน้ีเป็นส่วนหนึ่งของวิจัยทางการบัญชี ใน

หลั กสู ต รบัญ ชีบัณฑิ ต  ซึ่ ง ผ่ า นกระบวนการสอบ โดย
คณะกรรมการคณาจารย์ในโปรแกรมวิชาการบัญชี สาขา
บริหารธุรกิจ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ซึ่งเป็นความ
ร่วมมือระหว่างนักศึกษาและอาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชาการ
บัญชีในการศึกษาค้นคว้าเพื่อพัฒนาความรู้ด้านวิชาชีพบัญชีใน
ศตวรรษที่ 21 เปิดมุมมองการศึกษาค้นคว้าในยุคไทยแลนด์ 
4.0 และได้รับการสนับสนุนจากคณาจารย์ในโปรแกรมวิชาการ
บัญชีให้ส าเร็จลุล่วงลงได้ 
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การศึกษาการเปิดเผยข้อมูลในรายงานการเงิน:  
กรณีศึกษา นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางการบัญชี และข้อผิดพลาด 

ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
The study of the Disclosure in Financial Reports: Case study of the Accounting Policies,  

Changes in Accounting Estimates, and Errors of Thai-Listed Firms 
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บทคัดย่อ  

การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวปฏิบัติในการเปิดเผยข้อมูลและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการ
บัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและแก้ไขข้อผิดพลาด ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
กระบวนการในการศึกษาและรวบรวมข้อมูลโดยมุ่งศึกษาแนวปฏิบัติการเปิดเผยข้อมูลและผลกระทบตามข้อก าหนดในมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับท่ี 8 เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด (หรือ TAS 8) จากแหล่งข้อมูล
ทุติยภูมิจากรายงานประจ าปีและแบบ 56-1 ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สาหรับปี 2558 และ
ส าหรับไตรมาสที่ 3 ปี 2559 จ านวน 412 บริษัท รวมทั้งสิ้น 824 รายงาน ผลการศึกษาพบว่า ในปี 2558 มีจ านวน 124 บริษัทที่มี
การเปิดเผยข้อมูลตาม TAS 8 (ปรับปรุง 2557) และในจ านวนนี้มี 111 บริษัทเปิดเผยผลกระทบที่ได้รับจาก 1)การเปลี่ยนแปลง
นโยบายการบัญชี 2)การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และ3)การแก้ไขข้อผิดพลาด ซึ่งมีจ านวน 106 บริษัทแสดงผลกระทบ
ที่มีต่องบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จมากที่สุด ในขณะที่ไตรมาสที่ 3 ของปี 2559 มี 64 บริษัทเปิดเผยข้อมูลตาม TAS 8 (ปรับปรุง 
2558) มีจ านวน 33 บริษัทท่ีเปิดเผยผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและ
การแก้ไขข้อผิดพลาด โดยมี 28 บริษัทที่มีผลกระทบต่องบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จมากที่สุด นอกจากนี้ยังพบว่าในปี  2558-2559 
เมื่อบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและการแก้ไขข้อผิดพลาด บริษัทใช้วิธีการ
ปรับงบการเงินย้อนหลังมากกว่าใช้วิธีการเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไป  
 ค ำหลัก: การเปดิเผยข้อมูลในรายงานการเงิน, นโยบายการบญัชี, การเปลีย่นแปลงประมาณการทางการบัญชี,  

ข้อผิดพลาด, มาตรฐานการบญัชี 
 

Abstract 
The objective of this study to examine the practice of the disclosure and the effect of the change in 

accounting policies, accounting estimates and errors of Thai-Listed Firms. The data collection for this study 
comprised 412 firms included 824 the annual report and 56-1 forms in 2015-2016. The results show that the 
124 firms in 2015 has the disclosure of financial statements in accordance with Accounting Standard No.8 
(2014), the 111 firms has the effects of change in accounting policies, accounting estimates and errors, that 
only the 106 firms the most effects of comprehensive income statement. Similarly, the 64 firms in the third 
quarter in 2016 has the disclosure of financial statements in accordance with Accounting Standard No.8 (2015), 
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the 33 firms has the effects of change in accounting policies, accounting estimates and errors, that only the 
28 firms the most effects of comprehensive income statement. While, these the effects of the firms in 2015-
2016 selected more the adjustment of financial statements retrospectively method than the immediate 
replacement method. 
Keywords:  Disclosure in Financial Reports, Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates, 

 Errors, Accounting Standards 
 
1. บทน า 

การเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงิน โดยทั่วไปใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นการให้รายละเอียดเกี่ยวกับ
รายการและตัวเลขที่ปรากฏในงบแสดงฐานะทางการเงิน งบ
ก าไรขาดทุน หรืองบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ และงบกระแสเงินสด ซึ่งปฏิบัติ
ตามรายการย่อในงบการเงินตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิ จ
การค้า เรื่อง ก าหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ .ศ. 
2554 [1] โดยมีหลักเกณฑ์สอดคล้องกับแนวปฏิบัติตาม
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 เรื่อง การน าเสนองบการเงิน [2] 
การเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน จึงเป็น
แหล่งข้อมูลที่ส าคัญที่ให้ประโยชน์เพิ่มเติมต่อการให้ข้อมูลของ
ผู้ใช้งบการเงินต่อการตัดสินใจในประเด็นต่างๆ  

สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นหน่วยงาน
ก ากับดูแลทางวิชาชีพบัญชีที่ท าหน้าที่ก าหนด ประกาศและ
บังคับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินไทยที่มีหลักเกณฑ์
เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ 
โดยมีการปรับปรุงตั้งแต่ปี 2552 จนถึงปัจจุบัน โดยทั่วไปเมื่อมี
การประกาศใช้ฉบับใหม่หรือฉบับปรับปรุงที่เปลี่ยนแปลงใน
เนื้อหาสาระส าคัญ อาจส่งผลกระทบต่อนโยบายการบัญชีของ
กิจการ หรือประมาณการทางการบัญชี ซึ่งกิจการโดยผู้บริหาร
ใช้ดุลยพินิจในการนามาใช้ให้เหมาะสมกับกิจการ ดังนั้น หาก
กิจการจ าเป็นต้องมีการเลือกใช้ข้อก าหนดตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินที่ปรับปรุงใหม่ให้เหมาะสมกับกิจการตาม
เนื้อหาสาระส าคัญที่เปลี่ยนแปลงใหม่ อาจส่งผลต่อตัวเลขทาง
การเงินที่เคยรายงานไว้ กิจการต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการ
บัญชีฉบับที่ 8 เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลง
ประมาณการทางการบัญชี และข้อผิดพลาด กิจการต้อง
เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเพื่อให้งบการเงินของกิจการมีความ
เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจและมีความน่าเช่ือถือ และเพื่อให้ผู้ใช้
งบการเงินสามารถเปรียบเทียบงบการเงินส าหรับงวดต่างๆของ 

 
กิจการเดียวกัน และเปรียบเทียบงบการเงินของกิจการอื่นได้ดี
ยิ่งข้ึน 

เมื่อกิจการมีการเปลี่ยนแปลงท าให้เกิดผลกระทบต่องบ
การเงินในงวดบัญชีนั้นๆ จึงต้องเปิดเผยอย่างละเอียดถึงจ านวน
เงินของรายการปรับปรุงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
การบัญชีและการแก้ไขข้อผิดพลาดในงวดก่อน โดยให้เปิดเผย
ส าหรับรายการแต่ละบรรทัดในงบการเงินที่ได้รับผลกระทบ 
รวมทั้งก าไรต่อหุ้นพื้นฐานและกาไรต่อหุ้นปรับลด ทั้งนี้ หากมี
การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีทาให้ต้องมีการ
เปลี่ยนแปลงในมูลค่าของสินทรัพย์ หนี้สิน หรือรายการในส่วน
ของเจ้าของ กิจการต้องรับรู้โดยการปรับปรุงมูลค่าตามบัญชี
ของสินทรัพย์ หนี้สินหรือรายการในส่วนของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง
ในงวดที่มีการเปลี่ยนแปลงน้ัน  

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เป็นกิจการที่มี
ส่วนได้เสียสาธารณะ (PAEs) กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลเพื่อเป็น
การให้ข้อมูลทางการเงินเกี่ยวกับกิจการที่เสนอรายงานที่มี
ประโยชน์ต่อผู้ที่ต้องการใช้งบการเงิน น าไปใช้ในการตัดสินใจ
และปฏิบัติตามกฎหมายที่ต้องเปิดเผยต่อสาธารณชน การ
เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจึงจ าเป็นต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน
ตามกฎหมายการบัญชีที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติตามข้อก าหนดทุก
ข้อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในแนวปฏิบัติของมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินท่ีใช้เป็นเกณฑ์ในการจัดทางบการเงิน 

จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงมุ่งศึกษาบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แต่ละบริษัทเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ในการใช้นโยบายการ
บัญชี การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลง
ประมาณการทางบัญชีและการแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในงบ
การเงินของบริษัทเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวในงบการเงิน
จะมีวิธีปฏิบัติที่เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 8 เรื่อง
นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางการบัญชี
และข้อผิดพลาด  
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วัตถุประสงค์ในการศึกษาครั้งนี้ เพื่อศึกษาแนวปฏิบัติ
ในการเปิดเผยข้อมูลและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและ
แก้ไขข้อผิดพลาด ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ตามแนวปฏิบัติและข้อก าหนดของมาตรฐาน
การบัญชีฉบับที่ 8 เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลง
ประมาณการทางบัญชีและแก้ไขข้อผิดพลาด 
 
2. การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  

การศึกษาในครั้ งนี้  ผู้ศึกษาได้มีการศึกษาแนวคิด
เกี่ยวกับการรายงานทางการเงิน การเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน 
รายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินไทยที่กิจการต้องถือปฏิบัติในการจัดท าและน าเสนองบ
การเงินตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชี และแนวปฏิบัติตาม
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 8 เรื่อง นโยบายการบัญชี การ
เปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและแก้ไขข้อผิดพลาด ฉบับ
ปรับปรุง 2557 ส าหรับงบการเงินปี 2558 และฉบับปรับปรุงปี 
2558 ส าหรับงบการเงินรายไตรมาสปี 2559 ซึ่งอยู่ในช่วง
ระยะเวลาของการศึกษาในครั้งนี ้

 กรอบแนวคิดการรายงานทางการเงิน ให้ความหมาย
การรายงานทางการเงิน ไว้ดังนี้ “การรายงานทางการเงิน 
หมายถึง รายงานทางการเงินเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไป เพื่อเป็น
การให้ข้อมูลทางการเงินเกี่ยวกับกิจการที่เสนอรายงานที่มี
ประโยชน์ต่อผู้ลงทุน ผู้ให้กู้ยืม หรือเจ้าหนี้อื่นทั้งในปัจจุบันและ
ในอนาคตเพื่อตัดสินใจเกี่ยวกับการให้ทรัพยากรแก่กิจการ การ
ตัดสินใจเหล่านี้เกี่ยวกับ การซื้อ ขาย หรือถือตราสารทุนและ
ตราสารหนี้และการให้หรือชาระเงินกู้และสินเช่ือในรูปแบบ
อื่น” [3]  

การรายงานทางการเงินตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับที ่1 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การน าเสนองบการเงิน 
ก าหนดเกณฑ์การนา เสนองบการ เ งินที่ จั ดทาขึ้ น เพื่ อ
วัตถุประสงค์ทั่วไป เพื่อให้มั่นใจว่างบการเงินดังกล่าว จะ
สามารถเปรียบเทียบได้กับงบการเงินในงวดก่อนๆ ของกิจการ
และงบการเงินของกิจการอื่น มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้
ครอบคลุมถึงข้อก าหนดโดยรวมของการนาเสนองบการเงิน 
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสร้างและข้อก าหนดขั้นต่ าสาหรับ
เนื้อหาท่ีต้องแสดงในงบการเงิน 

การเปิดเผยข้อมูลทางการเงินในกรอบแนวคิดสาหรับ
การรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558) ว่าเป็นค าอธิบาย
ตัวอย่าง ประกอบการรายงานงบการเงิน ที่แสดงให้เห็น
ข้อเท็จจริง ความคิดเห็น หรือ แสดงรายละเอียด เพิ่มเติมเพื่อ
ช่วยให้การตีความหมายในรายงานงบการเงินได้อย่างชัดเจน ซึ่ง
อาจจะเป็นข้อมูลที่ เป็นตัวเลขหรือที่ ไม่ เป็นตัวเลข ตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2558) 
เรื่อง การนาเสนองบการเงิน (สภาวิชาชีพในพระบรม
ราชูปถัมภ์, 2558) ก าหนดหลักเกณฑ์ที่ส าคัญที่ใช้ในการ
ตัดสินใจที่ส าคัญที่ใช้ตัดสินใจ ว่ารายการใดที่กิจการควร
เปิดเผย และควรเปิดในระดับใด คือ หากข้อมูลนั้นถูกละเว้น
การเปิดเผยข้อมูลที่ส าคัญ อาจมีผลท าให้เกิดความแตกต่างใน
การตัดสินใจของผู้ใช้งบการเงิน มากกว่าการได้รับการเปิดเผย
ข้อมูลนั้นหรือการที่ไม่ได้รับการเปิดเผยข้อมูลนั้น 

รูปแบบของการรายงานทางการเงินที่น าเสนอต้อง
เป็นไปตามประกาศของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง ก าหนด
รายการย่อท่ีต้องมีในงบการเงิน พ.ศ. 2554 และเพิ่มเติมฉบับที่ 
2 พ.ศ. 2559 ที่มีการเปลี่ยนแปลงเฉพาะรูปแบบรายการย่อ
ของบริษัทมหาชนจ ากัดเท่านั้น การน าเสนอรายงานทางการ
เงินแม้จะต้องน าเสนอตามรูปแบบของประกาศของกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้าดังกล่าวก็ตาม ในประกาศยังก าหนดให้ที่มาของ
รายการทางการเงินก่อนรวมรายการเป็นรายการย่อนั้นต้องถือ
ปฏิบัติมาตรฐานการรายงาทางการเงินท่ีก าหนดโดยสภาวิชาชีพ
บัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์  

ดังนั้น เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในข้อก าหนดตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินจึงส่งผลกระทบต่อการ
น าเสนอข้อมูลตามรูปแบบรายงานการเงินที่กิจการต้องเปิดเผย
ข้อมูลที่ได้รับผลกระทบนั้นตามข้อก าหนดของมาตรฐานการ
บัญชีฉบับที่ 8 เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลง
ประมาณการทางบัญชีและแก้ไขข้อผิดพลาด ซึ่งก าหนดให้
กิจการเลือกวิธีปฏิบัติได้ 2 วิธีเมื่อได้รับผลกระทบ ได้แก่ วิธี
ปรับย้อนหลัง และวิธีเปลี่ยนทันที นอกจากนี้ มาตรฐานการ
บัญชี ฉบับที่ 8 ก าหนดให้การต้องเปิดข้อมูลเมื่อมีการเลือกใช้
วิธีการดังกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน สอดคล้องกับ
งานวิจัยในอดีต อาทิเช่น วรศักดิ์ ทุมมานนท์ (2559) [4] พบว่า 
การน ามาตรฐานรายงานทางการเงิน PACK 5 จ านวน 3 ฉบับ 
มาใช้กับการจัดทางบการเงินของบริษัทจดทะเบียนประจาไตร
มาส 1 สิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2558 ไม่ส่งผลกระทบต่อบริษัท
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จดทะเบียนในวงกว้าง มีบริษัทจดทะเบียนเพียง 32 แห่ง ที่
ได้รับผลกระทบจากการนามาตรฐานการรายงานทางการเงินมา
ใช้และได้มีการปรับย้อนหลังงบการเงินงวดก่อนที่แสดง
เปรียบเทียบ ผลกระทบของ TFRS 10 พบว่ามีบริษัทเพียง 9 
แห่งที่เมื่อได้ทบทวนเนื้อหาเกี่ยวกับหลักพิจารณาการควบคุม
แล้วมีผลต่อการเพิ่มขึ้นของบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัทและการ
จัดทางบการเงินรวม 

กิตติมา อัครนุพงศ์ (2557) [5] พบว่านโยบายการบัญชี
และผลกระทบของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง 
ผลประโยชน์ของพนักงานที่มีต่อบริษัทจดทะเบียน กลุ่ม
อุตสาหกรรมทรัพยากรในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ส่วนใหญ่เลือกใช้วิธีค านวณผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลง
นโยบายการบัญชีผลประโยชน์พนักงานปรับก าไรสะสมต้นงวด 

วรศักดิ์ ทุมมานนท์ (2559) [6] พบว่าเมื่อการบังคับใช้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์พนักงาน 
ส าหรับงบการเงินของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่
ประเทศไทยเป็นครั้งแรก เริ่มต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 
2554 เป็นต้นไปนั้น บริษัทโดยส่วนใหญ่เลือกแนวทางที่ TAS 
18 ก าหนดไว้ให้ถือปฏิบัติโดยใช้วิธีปรับกับก าไรสะสม ณ วันต้น
งวด 327 บริษัทจาก 453 บริษัทท่ีน ามาศึกษาโดยส่วนใหญ่เป็น
บริษัทท่ีอยู่ในกลุ่มนอก SET 100 ในขณะเดียวกันบริษัทในกลุ่ม 
SET 50 มีจ านวนถึง 22 บริษัทที่เลือกแนวทางดังกล่าวเช่นกัน 
สอดคล้องกับ ธนาคารแห่งประเทศไทย [7] ได้สรุปแนบทาง
ปฏิบัติเมื่อน า TAS 19 มาถือปฏิบัติครั้งแรกส าหรับกลุ่มสถาบัน
การเงินในการเริ่มใช้ครั้งแรกให้สมารถน ามาปรับก าไรสะสมต้น
ปี 2554 ทั้งจ านวน ซึ่งเป็น 1 ใน 4 ทางเลือกที่อาจให้เลือก
ปฏิบัติตามข้อก าหนดเมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินมี
การเปลี่ยนแปลงตามข้อก าหนดใน TAS 8 เช่นกัน 

 
3. วิธีการด าเนินการวิจัย 

ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ บริษัทที่จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปี2558 จ านวน 589 บริษัท 
และปี 2559 จานวน 589 บริษัทรวมทั้งสิ้น 1,178 บริษัท 
จ าแนกออกเป็นกลุ่มอุตสาหกรรม 8 กลุ่ม รวมทั้งหมด 20 
หมวดธุรกิจ เพื่อให้ได้ความหลากหลายของข้อมูล 

กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาในครั้งนี้ ศึกษาจากประชากรที่ใช้
ในการศึกษา ยกเว้นกลุ่มธุรกิจการเงินไม่ได้นามาศึกษาเพราะ
กลุ่มธุรกิจการเงินจะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติธุรกิจ

สถาบันการเงินท่ีก าหนดไว้เป็นการเฉพาะ ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ 
7 กลุ่มอุตสาหกรรม ดังนั้น วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างและ
ก าหนดขนาดตัวอย่าง คือกลุ่มตัวอย่างมาจากบริษัทที่จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ จานวน 824 บริษัท และบริษัทที่มี
การเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินตามมาตรฐานการ
บัญชีฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง นโยบายการบัญชี การ
เปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และข้อผิดพลาด มีจานวน 
192 บริษัท โดยเป็นบริษัทที่มีการดาเนินงานในตลอด
ระยะเวลาปี 2558-2559  

เครื่องมือท่ีผู้วิจัยใช้ในการท าวิจัยครั้งนี้ คือ แบบส ารวจ
การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลจากรายงานประจ าปี 
ส าหรับปี 2558 และแบบ 56-1 ประจ าปี 2559 ส าหรับไตร
มาสที่ 3 ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (www.set.or.th) [8] 

ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ โดยศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับ
การรายงานทางการเงิน และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง และศึกษา
แนวคิดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินตามมาตรฐาน
การบัญชีฉบับที่ 8 เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลง
ประมาณการทางการบัญชีและข้อผิดพลาด ของบริษัทที่จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และดาวน์โหลด
ข้อมูลรายงานประจ าปี ส าหรับปี 2558 และรายงานประจ าปี 
2559 ส าหรับไตรมาสที่ 3 จาก Internet ผ่านเว็บไซต์ 
http://www.set.or.th/ สืบค้น ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 
[8] สร้างตารางแสดงข้อมูลการเปิดเผยนโยบายการบัญชี การ
เปลี่ยนแปลงประมาณการทางการบัญชีและข้อผิดพลาด โดย
จ าแนกตามหมวดอุตสาหกรรม  

การวิเคราะห์ข้อมูล โดยการน ามาวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
พรรณนาโดยใช้ตารางและอธิบายแนวปฏิบัติและผลกระทบ
จากการเปลี่ยนนโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณ
การทางบัญชีและการแก้ไขข้อผิดพลาด ของบริษัทที่จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การวิเคราะห์
ข้อมูลตามแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีของบริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้  

 
4. ผลการศึกษา 

1 ผลการวิเคราะห์ภาพรวมการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ
ผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี ประมาณ
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การทางบัญชี และการแก้ไขข้อผิดพลาดของบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปี 2558  

2 ผลการวิเคราะห์ภาพรวมการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ
ผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี ประมาณ
การทางบัญชี และการแก้ไขข้อผิดพลาดของบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปี 2559 ไตรมาสที่ 3  

3 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของการเปิดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี 
ประมาณการทางบัญชี และการแก้ไขข้อผิดพลาดของบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 

ตารางที่ 1 การเปิดเผยข้อมลูเกี่ยวกับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี ประมาณการทางบัญชี และการแก้ไข
ข้อผิดพลาด ปี 2558 

 
        หมายเหต:ุ SFS คือ Statement of Financial หมายถึง งบแสดงฐานะการเงนิ  
         SCI คือ Statement of Comprehensive Income หมายถึง งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

 
จากตารางที่ 1 แสดงการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ

ผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี ประมาณ
การทางบัญชี และการแก้ไขข้อผิดพลาด ปี 2558 พบว่า กลุ่ม
อุตสาหกรรมที่ไม่เปิดเผยข้อมูลหรือไม่ได้รับผลกระทบตาม
แนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี จ านวน 288 บริษัท 
เปิดเผยข้อมูลจ านวน 124 บริษัท เรียงล าดับตามกลุ่ม
อุตสาหกรรมที่เปิดเผยข้อมูลมากที่สุด คือ กลุ่มอุตสาหกรรม
บริการ จ านวน 33 บริษัท  

การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการเปลีย่นแปลงนโยบายการ
บัญชี จ านวน 102 บริษัท กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีการ
เปลี่ยนแปลงสูงสุด คือ กลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และ
ก่อสร้าง จ านวน 22 บริษัท และได้รับผลกระทบต่อรายงาน

การเงิน ได้แก่ งบแสดงฐานการเงิน จ านวน 41 รายการ งบ
ก าไรขาดทุน 75 รายการ งบอื่นๆ คือ งบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของและงบกระแสเงินสด จ านวน 5 
รายการ วิธีที่ใช้ คือ วิธีปรับย้อนหลัง จ านวน 77 บริษัท วิธี
เปลี่ยนทันทีเป็นต้นไป จ านวน 13 บริษัท 

การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางการบัญชี จ านวน 3 
บริษัท คือ กลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากร จ านวน 1 บริษัท กลุ่ม
อุตสาหกรรมบริการ จ านวน 1 บริษัท และกลุ่มอุตสาหกรรม
เทคโนโลยี จ านวน 1 บริษัท และได้รับผลกระทบต่อรายงาน
การเงิน ได้แก่ งบแสดงฐานการเงิน จ านวน 1 รายการ งบก าไร
ขาดทุน 2 รายการ วิธีที่ใช้ คือ วิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไป 
จ านวน 1 บริษัท 
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การแก้ไขข้อผิดพลาด จ านวน 20 บริษัท กลุ่ม
อุตสาหกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุดคือ กลุ่มอุตสาหกรรม
บริการ จ านวน 11 บริษัท และได้รับผลกระทบต่อรายงาน

การเงิน ได้แก่ งบแสดงฐานการเงิน จ านวน 16 รายการ งบ
ก าไรขาดทุน 17 รายการ วิธีที่ใช้ คือ วิธีปรับย้อนหลัง จ านวน 
20 บริษัท วิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไป จานวน 1 บริษัท 

 

ตารางที่ 2 การเปิดเผยข้อมลูเกี่ยวกับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี ประมาณการทางบัญชี และการแก้ไข
ข้อผิดพลาด ปี 2559 

 
หมายเหตุ: SFS คือ Statement of Financial หมายถึง งบแสดงฐานะการเงิน  
SCI คือ Statement of Comprehensive Income หมายถึง งบกา ไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็ 

 
จากตารางที่ 2 แสดงการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ

ผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงนโยบายการ บัญชี ประมาณ
การทางบัญชี และการแก้ไขข้อผิดพลาด ปี 2559 ส าหรับไตร
มาสที่ 3 พบว่า กลุ่มอุตสาหกรรมที่ไม่เปิดเผยข้อมูลหรือไม่
ได้รับผลกระทบตามแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี 
จ านวน 348 บริษัท เปิดเผยข้อมูลจ านวน 64 บริษัท 
เรียงล าดับตามกลุ่มอุตสาหกรรมที่เปิดเผยข้อมูลมากที่สุด คือ 
กลุ่มอุตสาหกรรมบริการ จ านวน 22 บริษัท  

การเปิดเผยข้อมลูเกีย่วกับการเปลีย่นแปลงนโยบายการ
บัญชี จ านวน 43 บริษัท การเปลีย่นแปลงประมาณการทางการ
บัญชี จ านวน 7 บริษัท และการแก้ไขข้อผิดพลาด จ านวน 14 
บริษัท  

ด้านนโยบายการบัญชีที่มีการ เปลี่ยนแปลงกลุ่ ม
อุตสาหกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุดคือ กลุ่มอุตสาหกรรม
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร จ านวน 13 บริษัท และได้รับ

ผลกระทบต่อรายงานการเงิน ได้แก่ งบแสดงฐานการเงิน 
จ านวน 6 รายการ งบก าไรขาดทุน 12 รายการ วิธีที่ใช้ คือ วิธี
ปรับย้อนหลัง จ าวน 6 บริษัท วิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไป จ านวน 
2 บริษัท 

ด้านประมาณการทางการบัญชีที่มีการเปลี่ยนแปลง 
กลุ่ มอุตสาหกรรมที่มี การ เปลี่ ยนแปลงสู งสุด  คือ  กลุ่ ม
อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง จ านวน 3 บริษัท 
กลุ่มอุตสาหกรรมบริการ จ านวน 3 บริษัท และกลุ่ม
อุตสาหกรรมทรัพยากร จ านวน 1 บริษัท และได้รับผลกระทบ
ต่อรายงานการเงิน ได้แก่ งบแสดงฐานการเงิน จ านวน  3 
รายการ งบก าไรขาดทุน 3 รายการ วิธีที่ใช้ คือ วิธีปรับ
ย้อนหลัง จ านวน 2 บริษัท วิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไป จ านวน 1 
บริษัท 

ด้านการแก้ไขข้อผิดพลาด กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีการ
เปลี่ยนแปลงสูงสุดคือ กลุ่มอุตสาหกรรมบริการ จ านวน  9 
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บริษัท และได้รับผลกระทบต่อรายงานการเงิน ได้แก่ งบแสดง
ฐานการเงิน จ านวน 7 รายการ งบก าไรขาดทุน 11 รายการ 
งบอ่ืนๆ คือ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบ
กระแสเงินสด จ านวน 2 รายการ วิธีที่ใช้ คือ วิธีปรับย้อนหลัง 
จ านวน 11 บริษัท 

ผลการศึกษาสามารถวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของการ
เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
การบัญชี ประมาณการทางบัญชี และการแก้ไขข้อผิดพลาดของ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยพบว่า 
การแสดงการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบและการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี ประมาณการทางการบัญชีและ
การแก้ไขข้อผิดพลาด สาหรับปี 2558และปี 2559 สาหรับไตร
มาสที่ 3 ในปี 2558 มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีจาน
วน 102 บริษัท และในปี 2559 ไตรมาสที่ 3 มีการเปลี่ยนแปลง
นโยบายการบัญชีลดลงจากปี 2558 เหลือเพียงจ านวน 43 
บริษัท และการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางการบัญชีในปี 
2558 มีจานวน 3 บริษัท ในขณะที่ปี 2559 ไตรมาสที่ 3 มีการ
เปลี่ยนแปลงประมาณการทางการบัญชีเพิ่มขึ้นเป็นจานวน 7 
บริษัท และการแก้ไขข้อผิดพลาด สาหรับปี 2558 มีการแก้ไข
ข้อผิดพลาด จานวน 20 บริษัท แต่ในปี 2559 ไตรมาสที่ 3 มี
การแก้ไขข้อผิดพลาดลดลงจากปี 2558 เหลือจ านวน 14 
บริษัท 
 
5. สรุปผลการศึกษา 
              ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีจุดประสงค์เพื่อศึกษาแนว
ปฏิบัติการเปิดเผยข้อมูลตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 8 เรื่อง
นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและ
ข้อผิดพลาด และเพื่อศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและ
การแก้ ไขข้อผิดพลาด ของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระยะเวลาที่ผู้วิจัยท าการศึกษา 
โดยผู้วิจัยศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่าง เดือนมกราคม 
– เดือนเมษายน 2560 ซึ่งมีการเผยแพร่รายงานทางการเงิน
ส าหรับปี 2558 ในขณะที่รายงานทางการเงินประจ าปี 2559 
ยังไม่ได้มีการเผยแพร่ ดังนั้น เอกสารที่นามาใช้ในการศึกษาครั้ง
นี้ จึงมาจากรายงานประจ าปี สาหรับปี 2558 และรายงาน
ประจ าปี 2559 สาหรับไตรมาสที่ 3  สามารถสรุปผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลได้ ดังนี้  

1. ในปี 2558 มีบริษัทที่เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับแนว
ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 8 เรื่องนโยบายการบัญชี 
การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาดมี
จ านวนทั้งหมด 124 บริษัท ประกอบด้วย บริษัทที่เปิดเผยการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีจ านวน 102 บริษัท เปิดเผยการ
เปลี่ยนแปลงประมาณการทางการบัญชีจ านวน 3 บริษัท และ
การแก้ไขข้อผิดพลาดจ านวน 20 บริษัท  

ซึ่งได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการ
บัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางการบัญชีและการแก้ไข
ข้อผิดพลาดจ านวนทั้งสิ้น 111 บริษัทประกอบด้วยผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีจ านวน 89 บริษัท 
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางการบัญชี
จ านวน 3 บริษัท และผลกระทบจากการแก้ไขข้อผิดพลาด
จ านวน 19 บริษัท โดยส่งผลกระทบต่องบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จมากที่สุด จ านวน 106 บริษัท และใช้วิธีการปรับงบ
การเงินย้อนหลังเป็นส่วนใหญ่  

2. ในปี 2559 ส าหรับไตรมาสที่ 3 มีบริษัทที่เปิดเผย
ข้อมูลเกี่ยวกับแนวปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 8 เรื่อง
นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและ
ข้อผิดพลาดมีจ านวนทั้งหมด 64 บริษัท ประกอบด้วย บริษัทที่
เปิดเผยการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีจ านวน 43 บริษัท 
เปิดเผยการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางการบัญชีจ านวน 7 
บริษัท และการแก้ไขข้อผิดพลาดจ านวน 14 บริษัท  

ซึ่งได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจ านวน 
33 บริษัท ประกอบด้วย ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
นโยบายการบัญชีจ านวน 15 บริษัท ผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงประมาณการทางการบัญชีจ านวน 3 บริษัท และ
ผลกระทบจากการแก้ไขข้อผิดพลาดจ านวน 15 บริษัท โดย
ส่งผลกระทบต่องบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จมากที่สุด จ านวน 28 
บริษัท และใช้วิธีการปรับงบการเงินย้อนหลังเป็นส่วนใหญ่ 

3. จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของการเปิดเผย
ข้อมูลพบว่า การแสดงการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบ
และการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี ประมาณการทางการ
บัญชีและการแก้ไขข้อผิดพลาด ส าหรับปี 2558 และปี 2559 
รายไตรมาส การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีลดลงจากปี 
2558 จ านวน 102 บริษัทเหลือเพียงจ านวน 43 บริษัท และ
การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางการบัญชีในปี 2558 จานวน 
3 บริษัท ในขณะที่ปี 2559 ไตรมาสที่ 3 เพิ่มขึ้นเป็นจ านวน 7 
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บริษัท และการแก้ไขข้อผิดพลาด ส าหรับปี 2558 จ านวน 20 
บริษัท แต่ในปี 2559 ไตรมาสที่ 3 ลดลง เหลือจ านวน 14 
บริษัท 

อย่างไรก็ตามการศึกษาในครั้งนี้ ผลการศึกษาท าให้
ทราบว่าเมื่อแนวปฏิบัติในส่วนที่เป็นสาระส าคัญของมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินมีการปรับปรุงและผู้บริหารได้วิเคราะห์
และประเมินแล้วว่าจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อการรายงานทาง
การเงินของกิจการ ผู้บริหารสามารถทราบได้ว่าผลกระทบ
ดังกล่าวสามารถปฏิบัติได้ตามแนวทางเลือกที่ก าหนดให้ถือ
ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 8 นี้ และเมื่อเลือกปฏิบัติ
ตามแนวทางเลือกใดแล้วจะส่งผลกระทบต่องบการเงินใดและ
อย่างไรบ้างตามผลการศึกษานี้ ดังนั้น ประโยชน์จากการศึกษา
ในครั้งนี้จะส่งผลให้ผู้บริหารได้รับทราบถึงการเปลี่ยนแปลงและ
ผลกระทบต่างๆ ที่ได้รับจากมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
และการเปิดเผยข้อมูล ส่งผลให้ผู้บริหารต้องมีการติดตามข้อมูล
ข่าวสารจากสภาวิชาชีพบัญชีเกี่ยวกับการบังคับใช้มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงและประกาศ
บังคับใช้ อีกทั้ง ยังเป็นการสนับสนุนให้ผู้บริหารส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ผู้ท าบัญชีของบริษัทต้องได้รับการพัฒนาความรู้
ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชีเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
และไม่ส่งผลกระทบต่อการจัดท าและน าเสนอรายงานทางการ
เงินที่ไม่ถูกต้อง หรือหากผิดพลาดยังสามารถทราบถึงแนวทาง
ในการแก้ไขข้อผิดพลาดตามข้อก าหนดของมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินได้ 

ในการศึกษาครั้งต่อไปอาจเก็บข้อมูลในส่วนของการ
เปิดเผยข้อมูลทางบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับอื่นที่มีการเปลี่ยนแปลงใน
สาระส าคัญที่ส่งผลกระทบต่องบการเงิน เพื่อศึกษาการเปิดเผย
ผลกระทบต่องบการเงินของบริษัท อาทิเช่น มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินส าหรับกิจการขนาดกลางขนาดย่อม เป็น
ต้น และในการศึกษาครั้งต่อไปอาจศึกษาในกลุ่มตัวอย่างอื่น 
เช่น บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยใน
กลุ่ม mai หรือบริษัทนอกตลาดหลักทรัพย์ 
 
6. กิตติกรรมประกาศ 

การวิจัยในครั้งน้ีเป็นส่วนหนึ่งของวิจัยทางการบัญชี ใน
หลั กสู ต รบัญ ชีบัณฑิ ต  ซึ่ ง ผ่ า นกระบวนการสอบ โดย
คณะกรรมการคณาจารย์ในโปรแกรมวิชาการบัญชี สาขา

บริหารธุรกิจ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ซึ่งเป็นความ
ร่วมมือระหว่างนักศึกษาและอาจารย์ในการศึกษาค้นคว้าเพื่อ
พัฒนาความรู้ด้านวิชาชีพบัญชีในศตวรรษที่ 21 เปิดมุมมอง
การศึกษาค้นคว้าในยุคไทยแลนด์ 4.0 และได้รับการสนับสนุน
จากคณาจารย์ในโปรแกรมวิชาการบัญชีให้ส าเร็จลุล่วงลงได้ 
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บทคัดย่อ  

การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการตอบสนองของผู้บริโภคที่มีต่อสื่อโฆษณาร้านอาหารในเครือข่าย
สังคมออนไลน์ท่ีมีผลต่อกระบวนการตอบสนองของผู้บริโภคในเขตเทศบาลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี โดยใช้วิธีการเชิงส ารวจ
จากกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 412 ตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ 
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน T-test  Liker Scale และ Likert Scale โดยก าหนดนัยส าคัญทางสถิติไว้ที่ระดับ 0.05 ผล
การศึกษาพบว่า ผู้ใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่มีเพศ และอายุแตกต่างกันมีกระบวนการตอบสนองที่แตกต่างกั น อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นอกจากน้ียังพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 25 - 40 ปี สถานภาพโสด และ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,000 – 30,000 บาท ใช้งาน Facebook บ่อยที่สุด ปริมาณการใช้งานโดยเฉลี่ย 5 ช่ัวโมงต่อวันขึ้นไป 
ช่วงเวลาที่ใช้งานบ่อยที่สุด 18.00น. – 00.00น. ดังนั้น ผู้บริโภคกลุ่มนี้จึงเป็นลูกค้ากลุ่มเป้าหมายที่ส าคัญ ผู้ประกอบการ
ร้านอาหารจึงควรจัดส่วนประสมทางการตลาดให้เหมาะกับกลุ่มเป้าหมาย และการเลือกกิจกรรมทางการตลาดที่มุ่งเน้นการสื่อสาร
กับผู้บริโภคในช่วงเวลาดังกล่าว 
ค ำหลัก: ผู้บริโภค , กระบวนการตอบสนอง , สื่อโฆษณา , ร้านอาหาร , เครือข่ายสังคมออนไลน ์
 
Abstract 

 The purpose of this study was to investigate the response of consumers to advertising media in online 
social networks that affect the response of consumers in Udon Thani Municipality. Udon Thani Province The 
instruments used in this study were frequency, percentage, mean, standard deviation, T-test, Likert Scale, and 
Likert Scale. The statistic was 0.05. Social networking users with sex And different ages have different response 
processes. In addition, most respondents were male, aged 25-40 years, single and average monthly income of 
15,000 - 30,000 Baht. Facebook was used most frequently. 5 hours per day The most active time is 18.00 - 
00.00. Therefore, this group of consumers is the target customers. The restaurant operators should organize 
the marketing mix to suit the target group. And marketing activities focused on communicating with 
consumers during those times. 
Keywords: Consumers , Response Processes , Advertising Media, Restaurants , Social Networking 
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1. บทน า 
โลกออนไลน์ปัจจุบัน ได้รับการยอมรับในฐานะของ

สื่อทางการตลาดที่ทรงอิทธิพลมากกว่าสื่อเดิมๆ (Traditional 
Media) อย่างโทรทัศน์ วิทยุ หรือหนังสือพิมพ์และนิตยสาร
ต่างๆไปเสียแล้ว ซึ่งเป็นผลมาจาก ผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์
กลับมามีต าแหน่งใหม่ในฐานะผู้ส่งสาร คือมีอ านาจในการ
ควบคุมเนื้อหา จากแต่เดิมเป็นเพียงผู้รับสารแต่เพียงฝ่ายเดียว 
สิ่งเหล่านี้เป็นกรอบคิดทางการตลาดใหม่ (New Marketing 
Paradigm) ที่ฉีกแนวคิดการตลาดแบบเดิมๆไปจากการพัฒนา
ที่ไม่หยุดยั้ง ท าให้บรรดาผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์สามารถเผยแพร่ 
เนื้อหา ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของ ข้อความ รูปภาพ วิดีโอ 
เสียง และอื่นๆได้โดยง่าย ท าให้เกิดกระแสสังคม จนกิจการ
จ าเป็นต้องเข้ามาเล่นถึงระดับปัจเจกชน ไม่ได้เพียงแค่การสื่อ
ผ่านมวลชนอย่างแต่ก่อน และนี้คือกรอบแนวคิดทางการตลาด
ยุคใหม่ ที่จ าเป็นต้องศึกษา เพราะนับวัน ปัจเจกชนเหล่านี้จะมี
เสียงสะท้อนที่ทรงพลังมากขึ้นเรื่อยๆ (ผศ.ดร. ภิเษก ชัยนิ
รันดร์, 2557) 

ปัจจุบันการท าตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ได้มีการ
น าระบบตลาดที่มีการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร เพื่อเป็น
การโฆษณาและถ่ายทอดข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าให้กับลูกค้าได้
ตรงกลุ่มเป้าหมาย เจ้าของกิจการ สามารถเลือกเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมาย ส่งข้อมูลไปยังกลุ่มเป้าหมายย่อยๆได้อย่าง
รวดเร็ว ตรวจสอบได้ว่ากลุ่มเป้าหมายมีการตอบรับหรือการ
ปฏิเสธ ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายแต่ละ
ประเภท ประหยัดเวลา มีลักษณะส่วนบุคคล ต้นทุนของ
กิจกรรมต่ า ตลอดจนสามารถวัดผลได้  เรียกอีกอย่างว่า 
การตลาดทางตรง การตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์  จึงมี
ความส าคัญต่อเจ้าของกิจการ คือสามารถ ก าหนดเป้าหมาย
ลูกค้าได้ชัดเจน ส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการไป
ยังกลุ่มเป้าหมายได้โดยตรง อ านวยความสะดวกแก่พนักงาน
ขาย ประเมินผลการตัดสินใจเกี่ยวกับจานวนผู้สนใจได้อย่าง
ชัด เจน และ สามารถรวบรวมข้อมูลกลุ่ ม เป้าหมายได้ 
นอกจากนี้ยังมีความส าคัญต่อผู้บริโภค เช่น สามารถใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ เกิดความสะดวกสบายในการเลือก
ซื้อสินค้า และสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าเป้าหมายได้ เป็นต้น 
(อีสานดอทคอม, 2559) 

ธุรกิจที่มีความเหมาะสมใช้สื่อสังคมออนไลน์ 

1 .  ธุ ร กิ จที่ มี อั ต ร ากา ร เติ บ โตสู ง  2 .  ธุ ร กิ จขนาด เล็ ก  
3. ธุรกิจที่ต้องการเข้าถึงผู้บริโภคที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 
หลักการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์  (Social Media 
Marketing) หลักการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์เป็นการท า
การตลาดออนไลน์โดยอาศัยสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ ในการ
เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ที่นิยม ได้แก่ Facebook , twitter , 
Line ซึ่งเป็นสื่อสังคมออนไลน์ท่ีได้รับความนิยมในปัจจุบัน และ
เมื่อมีสถานที่ใดที่มีคนรวมตัวกัน ย่อมเป็นเป้าหมายให้ธุรกิจ
ต่างๆ เข้าถึงเพื่อท าการตลาดจุดเด่นข้อหนึ่งของสื่อสังคม
ออนไลน์ คือ การโต้ตอบ การพูดคุย การแลกเปลี่ยนข้อมูลกัน 
จึงเปรียบเสมือนเป็นช่องทางให้กลุ่มคนที่เป็นเพื่อนกัน หรือ
กลุ่มคนที่มีความสนใจในเรื่องที่ชอบเหมือนๆ กันพบกัน และมี
การส่งต่อข้อมูลผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์  ท าให้เข้าถึงและ
ใกล้ชิดกับคนทั่วไปได้โดยง่ายขณะเดียวกันธุรกิจยอดฮิตที่ใคร
ต่อใครก็อยากเข้ามาเป็นผู้ประกอบการกันมากที่สุดอีกธุรกิจ

หนึ่งก็คงจะหนีไม่พ้น “ธุรกิจร้านอาหาร” ที่เป็นธุรกิจในฝัน
ของใครหลายคน บางท่านอยากเปิดร้านอาหารเพราะใจรัก 
บางท่านมีฝีมือการท าอาหารอร่อยก็อยากเปิดร้าน หรือมีเพื่อน
ฝูงมาชวนร่วมหุ้นเปิดร้าน แต่ธุรกิจร้านอาหารในเนื้อแท้แล้วแม้
จะได้ก าไรดี แต่ก็มีรายละเอียดให้ต้องศึกษาและรู้จริงก่อนที่
ก้าวเข้ามาเป็นเจ้าของร้านอาหารได้ (รัฐวิทย์ ทองภักดี, 2559) 

การโฆษณา เป็นวิธีการตรงไปตรงมาที่ท าให้คนทั่วไป
รับรู้ว่ามีร้านอาหารเปิดใหม่ และมีจุดเด่นอย่างไรก็ลงไปใน
โฆษณานั้น สร้างความเช่ือ โน้มน้าวให้ผู้ได้รับสื่อต่างๆสะดุดใจ 
ร้านอาหารจ าเป็นต้องมีการโฆษณาเพื่อสร้าง “จุดเด่น” ให้ร้าน
มีความแตกต่างจากร้านอ่ืนๆ ดังนั้นสื่อสังคมออนไลน์จึงเป็นอีก
ช่องทางหนึ่งที่ผู้ประกอบการจ าเป็นจะต้องน ามาใช้ในการสร้าง
จุดเด่น ให้กิจการของตนเองเป็นที่รู้จักกันทั้งในโลกความเป็น
จริง และในโลกใบใหม่ที่มีช่ือเรียกว่าสังคมออนไลน์ อีกด้วย 
จากข้อมูลดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาอิทธิพลของ
สื่อโฆษณาร้านอาหารในเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่มีผลต่อ
กระบวนการตอบสนองของผู้บริ โภคในเขตเทศบาลนคร
อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี เพื่อให้ทราบปัจจัยด้านต่างๆ ที่มี
อิทธิพลต่อกระบวนการตอบสนองของผู้บริโภคในเครือข่าย
สังคมออนไลน์และเป็นแนวทางในการประกอบการตัดสินใจแก่
ผู้ประกอบการร้านอาหารในการวางแผนกลยุทธ์การใช้สื่อใน
การสื่อสารทางการตลาดในเครือข่ายสังคมออนไลน์ให้
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เหมาะสมกับธุรกิจและมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อสอดคล้องกับ
สถานะการณ์ปัจจุบันต่อไป 
2. วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 

1. เพื่อศึกษากระบวนการตอบสนองของผู้บริโภคที่มีต่อ
สื่อโฆษณาร้านอาหารในเครือข่ายสังคมออนไลน์ในเขตเทศบาล
นครอุดรธานี  จังหวัดอุดรธานี  จ าแนกตามลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ 

2. เพื่อศึกษากระบวนการตอบสนองของผู้บริโภคที่มีต่อ
สื่อโฆษณาร้านอาหารในเครือข่ายสังคมออนไลน์ในเขตเทศบาล
นครอุดรธาน ีจังหวัดอุดรธาน ีจ าแนกตามพฤติกรรมการใช้งาน
เครือข่ายสังคมออนไลน์  
3. วิธีด าเนินการวิจัย 
 3.1. ขอบเขตด้านประชากร โดยเก็บข้อมูลจาก
ผู้ใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ท่ีเป็นคนไทยที่อาศัยอยู่ในเขต
เทศบาลนครอุดรธานี จังหวัดอดุรธาน ีช่วงเดือน พฤศจิกายน – 
ธันวาคม พ.ศ.2560 
 3.2. ขอบเขตด้านเนื้อหา โดยได้เลอืกท าการศึกษา
ผู้ใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ท่ีเป็นที่นิยมในประเทศไทย
ปัจจุบัน ซึ่งได้แก ่เฟซบุ๊ก (Facebook) , อินสตาแกรม 
(Instagram), ทวิตเตอร์ (Twitter) , ไลน์ (Line) 
 ประชากรทีใ่ช้ในการวิจัย 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ ผู้ใช้งานเครือข่าย
สังคมออนไลน์ในประเทศไทยจ านวนทั้งสิ้น 38 ล้านคน 
(ธนา,2559) 
 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 
  กลุ่มตัวอย่างที่ ใ ช้ ในการวิจัยครั้ งนี้คือ  ผู้ ใ ช้งาน
เครือข่ายสังคมออนไลน์ เนื่องจากไม่ทราบจ านวนประชากร
ทั้งหมด จึงก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรการค านวณ
ขนาดตัวอย่างที่ระดับความเช่ือมั่น 95%  จะได้กลุ่มตัวอย่างที่
ใช้ในการศึกษาจ านวน 400 คน โดยใช้วิธีการก าหนดกลุ่ม
ตัวอย่างโดยไม่ทราบความน่าจะเป็น  (Non-Probability 
Sampling) ด้วยวิธีการก าหนดกลุ่มตัวอย่างแบบสะดวก 
(Convenience Sampling) โดยการเก็บข้อมูล (Online 
Survey Questionnaire)เพื่อต้องการให้ได้ผู้ใช้งานเครือข่าย
สังคมออนไลน์อย่างแท้จริง  ด้วยการจัดท าแบบสอบถาม
ออนไลน์ในรูปของ Web Page โดย Google Spreadsheets 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

การศึกษาวิจัยในครั้งนี ้ผู้วิจยัใช้แบบสอบถามเป็น
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมลู โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน 
ดังนี ้

ส่วนที่ 1 ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ ซึ่งมี
ลักษณะเป็นค าถามที่มีหลากหลายค าตอบให้เลือกดังนี้ 

– เพศ เป็นระดับการวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ 
(Normal Scale) 

– อายุ เป็นระดับการวัดข้อมูลประเภทเรียงล าดับ 
(Ordinal Scale) 

– สถานภาพสมรส Check List (Normal Scale) 
– รายได้เฉลี่ยต่อเดือนเป็นระดับการวัดข้อมูล

ประเภทเรียงล าดับ (Ordinal Scale) 
 ส่วนที่  2 ข้อมูล เกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้งาน
เครือข่ายสังคมออนไลน์ ซึ่งมีลักษณะเป็นค าถามทีม่ีหลากหลาย
ค าตอบให้เลือก ดังนี ้

– ประเภทการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ เป็น
ระดับการวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ (Normal Scale) 

– ระยะเวลาในการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
เป็นระดับการวัดข้อมูลประเภทเรียงล าดับ (Ordinal Scale) 

– ความถี่ในการใช้งานเครือข่ายสงัคมออนไลน์ เป็น
ระดับการวัดข้อมลูประเภทเรียงล าดับ (Ordinal Scale) 

– ช่วงเวลาในการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ เป็น
ระดับการวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ (Normal Scale) 

ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการตอบสนองของ
ผู้บริโภค ซึ่งแบบสอบถามจะมีลักษณะเป็นค าถามแสดงระดับ
ความคิดเห็นใช้ระดับการวัดแบบอันตรภาคช้ัน ( Interval 
Scale) โดยแต่ละค าถามจะมีค าตอบให้เลือกตามล าดับ
พฤติกรรมการตอบสนองของผู้ใช้บริการร้านอาหาร 5 ระดับ 
โดยก าหนดค่าน้ าหนักของการประเมินแบบสอบถามระดับ
พฤติกรรมการตอบสนองของผู้บริโภค แบ่งกระบวนการ
ตอบสนองเกณฑ์การประเมินแบบสอบถาม มีลักษณะการให้
คะแนนเป็นสเกล (Summated Rating Method:The Likert 
Scalr) โดยแบ่งช่วงการแปลผลตามหลักการแบ่งอันตรภาคช้ัน 
(Class Interval) ใช้เกณฑ์การแบ่งช่วงคะแนนจากจ านวน 5 
ช้ัน และค านวณความกว้างของอันตรภาคช้ัน (กัลยา วาณิชย์
บัญชา, 2560) 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

ค่าสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู ดังนี ้
1 .  ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ โ ด ย ใ ช้ ส ถิ ติ เ ชิ ง พ ร ร ณ น า 

(descriptive Statistics) ในการวิเคราะห์และแปลความหมาย
ข้อมูลที่ได้จากผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้วิจัยใช้การหาค่าเฉลี่ย การ
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หาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการแจกแจงความถี่ และค่าร้อย
ละ แล้วนาเสนอในรูปแบบของตารางและกราฟ 

2. การวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential 
Statistics) ผู้วิจัยวิเคราะห์โดยใช้การหาค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน การหาค่าความแปรปรวน LSD T-
test F-test และ t-test 
4. ผลการวิจัย 

ส่วนที่1 ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ ของ
ผู้ใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ 

จากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 412 ตัวอย่าง พบว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 208 คน คิดเป็น
ร้อยละ 50.5 มีอายุ 25 -40 ปี จ านวน 304 คน คิดเป็นร้อยละ 
73.8 มีสถานภาพโสด จ านวน 340 คน คิดเป็นร้อยละ 82.5 มี
รายได้เฉลี่ย 15,000 -30,000 บาทต่อเดือน จ านวน 244 คน 
คิดเป็นร้อยละ 59.2 

ส่วนที่2 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้งานเครือข่าย
สังคมออนไลน์ ของผู้ใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ 

จากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 412 ตัวอย่าง พบว่าด้าน
ประ เภทการ ใ ช้ ง าน เค รื อ ข่ า ยสั งคมออนไลน์  ผู้ ต อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้งานเฟซบุ๊ก (Facebook)  จ านวน 
292 คน คิดเป็นร้อยละ 70.9 ด้านปริมาณการใช้งานเครือข่าย
สังคมออนไลน์ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้งานเป็นเวลา 5 
ช่ัวโมงต่อวันขึ้นไป จ านวน 180 คน คิดเป็นร้อยละ 43.7 และ
ด้านช่วงเวลาการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์  ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้งานในช่วงเวลา 18:01 -00:00 น. 
จ านวน 260 คน คิดเป็นร้อยละ 63.1 

ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการตอบสนองต่อ
ร้านอาหาร ของผู้ใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ 

จากกลุ่มตัวอย่างทั้ งหมด 412 ตัวอย่าง ผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการตอบสนองต่อร้านอาหาร 
พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีค่าเฉลี่ยระดับการตอบสนอง
โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.580 โดยเมื่อ
พิจารณารายด้านปรากฏผลดังนี้ 

ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับการตอบสนองด้านความ
ตั้งใจ (Attention)  โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.587 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าข้อที่มีระดับการ
ตอบสนองสูงสุดคือ การจัดตั้งกลุ่มหรือเพจของร้านอาหาร
ต่างๆ บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ ทาให้เกิดความตั้งใจที่จะ

ติดตาม มีระดับการตอบสนองในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.709 

ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับการตอบสนองด้านความ
สนใจ (Interest) โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.563 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าข้อที่มีระดับการตอบสนอง
สูงสุดคือประเภทของร้านอาหารที่เพื่อนแนะนาผ่านเครือข่าย
สังคมออนไลน์มีความน่าสนใจ มีระดับการตอบสนองในระดับ
มาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.621 

ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับการตอบสนองด้านความ
ต้องการ (Desire) โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.539 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าข้อที่มีระดับการ
ตอบสนองสูงสุดคือ ท่านต้องการใช้บริการร้านอาหารที่เพื่อน
แนะนาบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ มีระดับการตอบสนองใน
ระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.641 

และผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับการตอบสนองด้านการ
ตัดสินใจซื้อ (Action) โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.641 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่มีระดับการ
ตอบสนองสูงสุดคือ ข้อมูลเกี่ยวกับร้านอาหารจากกลุ่มหรือเพจ
บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ มีผลกับการตัดสินใจใช้บริการ
ร้านอาหาร มีระดับการตอบสนองในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.757 

ส่วนที่  4  การวิ เคราะห์ข้อมูลเ พ่ือการทดสอบ
สมมติฐาน 

สมมติฐานข้อที่ 1 ผู้ใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่มี
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันมีกระบวนการ
ตอบสนองต่อร้านอาหารที่แตกต่างกันโดยจ าแนกได้ดังนี้ 

1.1 ผู้ใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ท่ีมีเพศแตกต่างกัน
มีกระบวนการตอบสนองทุกด้านต่อร้านอาหารที่แตกต่างกัน 
โดยเพศชายมีกระบวนการตอบสนองมากกว่าเพศหญิง 

1.2 ผู้ใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ท่ีมีอายุแตกต่างกัน
มีกระบวนการตอบสนองด้านความตั้งใจ (Attention) ต่อ
ร้านอาหารที่แตกต่างกัน แต่ด้านความสนใจ (Interest) ด้าน
ความต้องการ (Desire) และด้านการตัดสินใจซื้อ (Action) ไม่
แตกต่างกัน 

1.3 ผู้ใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่มีสถานภาพ
แตกต่างกันมีกระบวนการตอบสนองทุกด้าน ต่อร้านอาหารที่ไม่
แตกต่างกัน 
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1.4 ผู้ใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่มีรายได้แตกต่าง
กันมีกระบวนการตอบสนองทุกด้าน ต่อร้านอาหารที่ไม่แตกต่าง
กัน 

สมมติฐานข้อที่ 2 ผู้ใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่มี
พฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่แตกต่างกันมี
กระบวนการตอบสนองต่อร้านอาหารแตกต่างกัน 

2.1 ผู้ ใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่มีประเภท
เครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ ใ ช้งานบ่อยที่สุด  แตกต่างกันมี
กระบวนการตอบสนองทุกด้าน ต่อร้านอาหารที่ไม่แตกต่างกัน 

2.2 ผู้ใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่มีปริมาณการใช้
งานเครือข่ายสังคมออนไลน์  แตกต่างกันมีกระบวนการ
ตอบสนองด้านความตั้งใจ (Attention) ด้านความสนใจ 
(Interest)  และด้านความต้องการ (Desire) ต่อร้านอาหารที่
แตกต่างกัน แต่ด้านการตัดสินใจซื้อ (Action) ไม่แตกต่างกัน 

2.3 ผู้ใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่มีช่วงเวลาการใช้
งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ใช้งานบ่อยที่สุด แตกต่างกันมี
กระบวนการตอบสนองทุกด้านต่อร้านอาหารที่ไม่แตกต่างกัน 
5. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

จากผลการศึกษาวิจัยเรื่อง อิทธิพลของสื่อโฆษณา
ร้านอาหารในเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่มีผลต่อกระบวนการ
ตอบสนองของผู้บริโภคในเขตเทศบาลนครอุดรธานี  จังหวัด
อุดรธานี สามารถสรุปประเด็น และอภิปรายผลได้ดังนี้ 

1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ พบว่า ผู้ใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 25 -40 ปี สถานภาพ
โสด และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,000 -30,000 บาท ซึ่งพบว่า
เป็นผู้ที่อยู่ในวัยทางาน มีความต้องการด้านสังคม ชอบการ
พบปะเพื่อนฝูง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ รัชฎาภรณ์ รังสี
ประเสริฐ(2552) ที่กล่าวว่า ผู้ใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์
ส่วนใหญ่มีสถานะโสด ระดับการศึกษาปริญญาตรหีรือเทียบเทา่ 
และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปิยวัฒน์ เกตุวงศา และศุทธิดา 
ชวนวัน (2557) ที่กล่าวว่า ผู้ใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์มาก
ที่สุดนั้น ยังคงเป็นกลุ่มวัยรุ่นและวัยท างาน เป็นประชากรภาค
กลางท่ีอาศัยอยู่ในเขตเมือง 

2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลเกี่ยวกับ
พฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ พบว่า ผู้ใช้งาน
เครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้งาน
เครื อข่ ายสั งคมออนไลน์ประ เภทเฟซบุ๊ ก  (Facebook) 

(Facebook) บ่อยที่สุด ปริมาณการใช้งานเครือข่ายสังคม
ออนไลน์โดยเฉลี่ย 5 ช่ัวโมงต่อวันขึ้นไป ช่วงเวลาที่ใช้งาน
เครือข่ายสังคมออนไลน์บ่อยที่สุดคือ 18:01-00:00น. ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของอาจารย์ เสาวภาคย์ แหลมเพ็ชร 
(2559 ) ที่กล่าวไว้ว่า เครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ถูกใช้งานคือ 
Facebook มากเป็นอันดับหนึ่ง เวลาในการใช้งานเฉลี่ยวันละ 
7.30 ช่ัวโมง 

3. ผลการวิ เคราะห์ข้อมูล เกี่ยวกับกระบวนการ
ตอบสนองของผู้บริโภค พบว่า ผู้ใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์
ที่ตอบแบบสอบถามมีค่าเฉลี่ยระดับการตอบสนองโดยรวมอยู่
ในระดับมาก โดยเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า 

ระดับการตอบสนองด้านความตั้งใจ (Attention) ข้อที่
มีระดับการตอบสนองสูงสุดคือ การจัดตั้งกลุ่มหรือเพจของ
ร้านอาหารต่างๆบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ ทาให้เกิดความ
ตั้งใจที่จะติดตาม สอดคล้องกับงานวิจัยของ นุชจรินทร์ ชอบดา
รงธรรม (2553) ซึ่งกล่าวไว้ว่า การสร้างกลุ่มหรือเพจเป็น
เทคนิคการตลาดรูปแบบใหม่ โดยองค์กรจะทาการสร้างกลุ่ม
หรือเพจ ที่ผู้ใช้สามารถเข้าร่วมได้ เพื่อเป็นการเริ่มต้นกระตุ้น
ความรู้สึกนึกคิดของผู้บริโภค 

ระดับการตอบสนองด้ านความสนใจ  ( Interest) 
Interest) ข้อที่มีระดับการตอบสนองสูงสุดคือประเภทของ
ร้านอาหารที่เพื่อนแนะน าผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์มีความ
น่าสนใจ สอดคล้องกับแนวความคิดของ TTM E (2555) 
(2555) ที่กล่าวไว้ว่า การบอกต่อในสังคมออนไลน์ ซึ่งจะเป็นไป
ในลักษณะเพื่อนบอกเพื่อน จึงท าให้การสื่อสารเกิดประสิทธิผล
ได้ง่ายกว่าการสื่อสารหรือประชาสัมพันธ์โดยตรง 

ระดับการตอบสนองด้านความต้องการ  (Desire) 
Desire) และด้านการตัดสินใจซื้อ (Action) ข้อที่มีระดับการ
ตอบสนองสูงสุดตรงกันคือ การแนะน าร้านอาหารจากเพื่อนบน
เครือข่ายสังคมออนไลน์  มีผลกับการตัดสินใจใช้บริการ
ร้านอาหาร ซึ่งสอดคล้องกับบทความจากศูนย์วิจัยกสิกรไทย 
(2551) กล่าวว่า การโฆษณาโดยใช้พลังทางเครือข่ายสังคม ซึ่ง
เป็นลักษณะการบอกแบบปากต่อปาก จะสร้างความน่าเช่ือถือ
ของผลิตภัณฑ์ผ่านการบอกเล่าของสมาชิกในเครือข่ายสังคม 
ท าให้ลูกค้าไม่รู้สึกถูกบังคับให้ต้องรับฟัง 

4. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการทดสอบสมมติฐาน 
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สมมติฐานข้อที่ 1 ผู้ใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่มี
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกัน มีกระบวนการ
ตอบสนองต่อร้านอาหารที่แตกต่างกัน โดยจ าแนกได้ดังนี้ 

ผู้ใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่มีเพศแตกต่างกันมี
กระบวนการตอบสนองทุกด้านต่อร้านอาหารที่แตกต่างกัน โดย
เพศชายมีกระบวนการตอบสนองมากกว่าเพศหญิง ซึ่งความ
แตกต่างทางเพศท าให้บุคคลมีกระบวนการตอบสนองที่แตกต่าง
กัน โดยผลจากการศึกษาในครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า เพศชายมีการ
ตอบสนองต่อสิ่งเร้าต่างๆได้ง่ายกว่าเพศหญิง 

ผู้ใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่มีอายุแตกต่างกันมี
กระบวนการตอบสนองด้านความตั้งใจ (Attention) ต่อ
ร้านอาหารที่แตกต่างกัน เนื่องจากอายุเป็นการแสดงถึงวัยวุฒิ
ของบุคคล ดังนั้นคนที่มีวัยแตกต่างกันก็มักจะมีความต้องการ
ในสิ่งต่างๆ แตกต่างกันไป 

สอดคล้องกับงานวิจัยของ  ภัศราภรณ์ อรัญเหม 
(2549 ) พบว่า เพศ, อายุ, อาชีพ, รายได้, ระดับการศึกษา, 
และสถานภาพที่ต่างกันมีพฤติกรรมการตอบสนองของผู้ซื้อใน
กิจกรรมการส่งเสริมการขายของห้างสรรพสินค้าแตกต่างกัน 
ในด้านความตั้งใจ ด้านความสนใจ และด้านความต้องการ 

สมมติฐานข้อที่ 2 ผู้ใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่มี
พฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่แตกต่างกันมี
กระบวนการตอบสนองต่อร้านอาหารแตกต่างกันผู้ใช้งาน
เครือข่ายสังคมออนไลน์ที่มีปริมาณการใช้งานเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ แตกต่างกันมีกระบวนการตอบสนองด้านความตั้งใจ 
(Attention) Attention) ด้านความสนใจ (Interest) และด้าน
ความต้องการ (Desire) ต่อร้านอาหารที่แตกต่างกัน 
6. ข้อเสนอแนะ 

จากผลการศึกษาวิจัยเรื่อง อิทธิพลของสื่อโฆษณา
ร้านอาหารในเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่มีผลต่อกระบวนการ
ตอบสนองของผู้บริโภคในเขตเทศบาลนครอุดรธานี จังหวัด
อุดรธานี ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี ้

ด้านข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรณ์ศาสตร์ 
พบว่า ผู้ใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ท่ีตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 25-40 ปี สถานภาพโสด และรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน 15,000-30,000 บาท ดังนั้นผู้บริโภคกลุ่มนี้จึง
เป็นลูกค้ากลุ่มเป้าหมายที่ส าคัญ ผู้ประกอบการร้านอาหารจึง
ควรจัดส่วนประสมทางการตลาดให้เหมาะกับกลุ่มเป้าหมาย
ดังกล่าว 

ด้านข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้
งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ พบว่า ผู้ใช้งานเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้งานเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ประเภทเฟซบุ๊ก (Facebook)  บ่อยที่สุด ปริมาณการ
ใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์โดยเฉลี่ย 5 ช่ัวโมงต่อวันขึ้นไป 
ช่วงเวลาที่ใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์บ่อยที่สุดคือ 18:01-
00:00น. ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้ใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์มี
การใช้งานในช่วงเวลาที่ว่างจากภารกิจประจ าวัน ดังนั้นการ
เลือกท าการตลาดหรือมุ่งเน้นการสือ่สารกับผู้บรโิภคในช่วงเวลา
ดังกล่าวจึงเป็นสิ่งส าคัญ 

ด้านข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการตอบสนองของ
ผู้บริ โภค พบว่า ผู้ ใ ช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ตอบ
แบบสอบถามมีค่าเฉลี่ยระดบัการตอบสนองโดยรวมอยู่ในระดับ
มาก ดังนั้นนักการตลาดจึงควรสร้างความน่าเช่ือถือให้กับ
ร้านอาหารแต่ละแห่ง ค านึงถึงการวางรูปแบบ เพื่อให้สื่อ
ออนไลน์สามารถแสดงศักยภาพทางการตลาดได้อย่างสูงสุด
นอกจากน้ีสื่อสังคมออนไลน์ ในประเทศไทยพ่ึงเริ่มต้นและกาลงั
เข้าสู่ยุคที่กาลังเติบโตอย่างมาก รัฐบาลจึงควรก าหนดนโยบาย
การส่งเสริมการใช้งานอินเตอร์เน็ต รวมถึงการจัดการการใช้
งานสื่อสังคมออนไลน์ให้เกิดความเป็นระบบระเบียบ และ
พัฒนารูปแบบของสื่อสังคมออนไลน์เพื่อกระตุ้นการบริโภค 
และเป็นการส่งเสริมธุรกิจอาหารต่อไปในอนาคต 
7. ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษาข้อมูลในด้านอื่นๆ ให้ครอบคลุม
มากยิ่งขึ้น เช่น ข้อมูลด้านการรับรู้สื่อโฆษณา และปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการรับรู้สื่อโฆษณา เป็นต้น 
 2. ควรมีการศึกษาทัศนติและความต้องการของ
ผู้บริโภคในเขตเทศบาลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ต่อสื่อ
โฆษณาร้านอาหารในเครือข่ายสังคมออนไลน์ เพื่อนาข้อมูลไป
พัฒนาปรับปรุงกลยุทธ์ทางการตลาดให้ตรงกับความต้องการ
ของผู้บริโภคได้อย่างตรงจุดยิ่งขึ้น 
8. เอกสารอ้างอิง 
[1] กัลยา วาณิชย์บัญชา. (2545). การวิเคราะห์สถิติ,สถิติสา
หรับการบริหารและวิจัย. พิมพ์ครั้งที่ 6. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  
[2] ดร.เสรี วงษ์มณฑา. (2557). การโฆษณา
(Advertising)หัวใจสาคัญของการทาธุรกิจ. สืบค้นเมื่อ 23 

E-186



การประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสกลนคร ครั้งที่ 1 
17 – 19 พฤษภาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร 

 

 

กันยายน 2558, จาก 
http://www.im2market.com/2014/12/16/478 
[3] เทวนาถ โสสองช้ัน. (2557). สื่อสังคมออนไลน์กับการ
เรียนการสอน. สืบค้นเมื่อ 13 กันยายน 2559, จาก 
http://smforedu.blogspot.com/2014/02/blog-
post.html 
[4] ธนา. (2559). เผยสถิติการใช้ Internet และ Social 
Media ล่าสุด (2016) : ประเทศไทยไม่น้อยหน้าชาติใดในโลก. 
สื บค้ น เ มื่ อ  23 กั นย าย น  2558, จา ก 
http://www.9tana.com/node/thailand-social-stat-
2016/ 
[5]  นุชจรินทร์ ชอบดารงธรรม. (2553). อิทธิพลของสื่อ
โฆษณาในเครือข่ายสังคมออนไลน์  ที่มีผลต่อกระบวนการ
ตอบสนองของผู้บริโภค. ปริญญานิพนธ์ บธ.ม. (การตลาด). 
กรุงเทพฯ:บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  
[6] ปิยวัฒน์ เกตุวงศา และศุทธิดา ชวนวัน. (2557). ใครเป็น
ใครในเครือข่ายสังคมออนไลน์ :  ความหลากหลายทาง
คุณลักษณะและพฤติกรรม. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม. 
มหาวิทยาลัยมหิดล. 
[7] ผศ.ดร. ภิเษก ชัยนิรันดร์. (2557). Social Media 
Marketing: ปัจเจกชนเป็นใหญ่. สืบค้นเมื่อ 13 กันยายน 
2559,จาก https://doctorpisek.com/2014/01/17/social-
media-marketing-
%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%88%E0%B9%80
%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%8A%E0%B8%99
%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99
%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88/  
[8] ภัศราภรณ์ อรัญเหม. (2549). ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรม
การตอบสนองของผู้ซื้อในกิจกรรมการส่งเสริมการขายของ
ห้างสรรพสินค้าในกรุงเทพมหานคร. ปริญญานิพนธ์ บธ.ม.
(การตลาด). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ.  
[9] รัชฎาภรณ์ รังสีประเสริฐ. (2552). ทัศนคติและปัจจัยที่มี
ผลต่อพฤติกรรมการเล่นเว็บประเภท Social Network Hi5 
ของผู้ ใ ช้อินเตอร์ เน็ต . สารนิพนธ์  บธ.ม. (การจัดการ) . 
กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  
[10] รัฐวิทย์ ทองภักดี . (2559). 7 กลยุทธ์เด็ดพิชิตธุรกิจ
ร้านอาหาร. สืบค้นเมื่อ 13 กันยายน 2558, จาก 

http://www.smethailandclub.com/knowledges-
view.php?id=329  
[11] วชิระ ขินหนองจอก. (2555). ทฤษฎีการรับรู้. สืบค้นเมื่อ 
23 กันยายน 
2558,https://www.gotoknow.org/posts/282194 
[12] ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้. (2557). 
เครือข่ายสังคมออนไลน์. สืบค้นเมื่อ 23 กันยายน 2558, จาก
http://csmju.jowave.com/cs100_v2/lesson8-1.html 
[13] ศูนย์วิจัยกสิกรไทย. (2551). Social Networking….
โอกาสสาคัญของโฆษณาออนไลน์. สืบค้นเมื่อ 10 ธันวาคม 
2559,http://www.wiseknow.com/blog/2008/04/30/63 
[14] สหเทพ เพ็ชรเกลี้ยง. (2554). การโฆษณาผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ตที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ตราสินค้าของผู้บริโภคใน
ประเทศไทย. ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัย
กรุงเทพ. 
[15] สิริกานต์ ระบือธรรม. (2553). อิทธิพลของสื่อในสังคม
ปัจจุ บั น .  สื บค้ น เมื่ อ  13 กันยายน  2559, จาก 
http://sirikan2rabuetham.blogspot.com/ 
[16] ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์. (2558). สื่อออนไลน์
ประโยชน์เยอะภัยร้ายแยะ. สืบค้นเมื่อ 13 กันยายน 2559, 
จาก https://www.ega.or.th/th/content/890/1904/ 
[17] ส านักวิจัยสยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์. (2556). ผล
การส ารวจเยาวชนกรุงเทพฯกับการใช้การส่งต่อโปรแกรม
ประยุกต์ (application). วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม . 
ระดับอุดมศึกษา. 
[18] สุขุม อังกูรพิพัฒน์. (2551). พฤติกรรมผู้บริโภค. ภาควิชา
การตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. 
[19] สุปรีดี สุวรรณบูรณ์. (2559). การใช้ภาษาในการโฆษณา
และการประชาสัมพันธ์. สืบค้นเมื่อ 13 กันยายน 2558, จาก
http://www.ipesp.ac.th/learning/thai/chapter7-1.html 
[20] เสาวภาคย์ แหลมเพ็ชร. (2559). พฤติกรรมและ
ผลกระทบจากการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของนักเรียน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดนนทบุรี . คณะ
ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย
กรุงเทพธนบุรี. 
[21] Philip Kotler and Gary Amstrong, Market an 
Introduction (New Jersey : Prentice-Hall, Inc, Second 
Edition, 1990) p.143 

E-187



การประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสกลนคร ครั้งที่ 1 
17 – 19 พฤษภาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร 

 

 

[22] Thailand Trade for Machinery & Electronic . 
(2555). เครือข่ายสังคมออนไลน์...สื่อการตลาดมัดใจผู้บริโภค
ยุคใหม่ .  สืบค้นเมื่อ  20 ธันวาคม 2559, จาก
https://ttmemedia.wordpress.com/2012/02/27/%E0%
B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B
8%AD%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B
8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B
8%84%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B
8%99%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9
%8C/ 
 
 
 
 

 

E-188



การประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสกลนคร ครั้งที่ 1 
17 – 19 พฤษภาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร 

 

 

การประยุกต์ใช้แบบจ าลองการจ าแนกประเภทหลายตัวแปร และโลจิสติค ในการพยากรณ์ความล้มเหลวทาง
การเงิน กรณีศึกษา ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

The Application of Multiple Discriminant Analysis (MDA) and Logistic in Prediction of 
Bankruptcy: Evidence from the Stock Exchange of Thailand 

 
สถาพร แสนละเอยีด, บัญชา  ไชยสมคณุ*, เบญจวรรณ ศุภภัทรพร, กันยารัตน์ ดาษจันทึก 

  
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

*ผู้ติดต่อ: buncha_ch3@hotmail.com 

 
บทคัดย่อ  

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแบบจ าลอง (Model) ส าหรับใช้ในการพยากรณ์ความล้มเหลวทางการเงิน  
ด้วยวิธีการวิเคราะห์แบบจ าแนกประเภท และการวิเคราะห์ความถดถอยโลจิสติค และเพื่อเปรียบเทียบความแม่นย าของ
แบบจ าลอง โดยใช้ข้อมูลที่มีลักษณะเป็นข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพ ภายใต้กลุ่มตัวอย่างบริษัทที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จ านวน 44 บริษัท ผลการวิจัยวิธีการวิเคราะห์แบบจ าแนกประเภท พบว่า อัตราส่วนผลตอบแทนต่อ
สินทรัพย์ (ROA) และความเห็นของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินของกิจการ มีความสามารถในการน ามาพยากรณ์ความล้มเหลวทาง
การเงินของกิจการได้ และการวิเคราะห์ความถดถอยโลจิสติค พบว่า อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (TL/TA) อัตราส่วน
สินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียน (CA/CL) และอัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) มีความสามารถในการน ามา
พยากรณ์ความล้มเหลวทางการเงินของกิจการได้ ส่วนความแม่นย าในการพยากรณ์ พบว่า แบบจ าลองที่ได้จากการวิเคราะห์ความ
ถดถอยโลจิสติคนั้นมีความแม่นย ามากกว่าแบบจ าลองการวิเคราะห์แบบจ าแนกประเภท 
ค ำหลัก:.การพยากรณ์ความล้มเหลวทางการเงิน,.การวิเคราะห์แบบจ าแนกประเภท,.การวิเคราะห์ความถดถอยโลจิสติค 
 
Abstract 

This study aims to develop the bankruptcy model via discriminant and logistic regression and compare 
accuracy of forecasting bankruptcy model by considering both quantitative and qualitative data. The total 
sample of 44 firms.are.listed.on.the.Stock.Exchange.of.Thailand..The.results show.that discriminant analysis 
method is including the retained earnings to total assets and auditor's opinion on the financial statements of 
companies are the two factors determined as the bankruptcy predictions. Logistic regression analysis method 
shows that total liabilities to total assets, current assets to current liabilities and retained earnings to total 
assets are determined as the bankruptcy predictions. The findings reveal that the percentage of accuracy is 
getting higher when the logistic model is used.  
Keywords:.Bankruptcy.Prediction,.Discriminant.Analysis,.Logistic Regression Analysis 
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1. บทน า 
ปัญหาความล้มเหลวทางการเงินนั้นไม่เพียงส่งผล

กระทบต่อกิจการเท่านั้น แต่ยังส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย
กับกิจการเป็นวงกว้าง เช่น เจ้าหนี้ของกิจการ นักลงทุน 
พนักงาน เป็นต้น รวมไปถึงระบบเศรษฐกิจของประเทศ เช่น 
การจัดเก็บภาษี เป็นต้น ดังนั้นจึงได้มีการตระหนักถึงความ
ล้มเหลวทางการเงินของกิจการในการหาสัญญาณเตือนถึง
ปัญหาทางการเงินของกิจการ เพื่อใช้ส าหรับการวิเคราะห์และ
วางแผนเพื่อแก้ไขปัญหาทางการเงินที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที 
หรือใช้ส าหรับการบริหารทางการเงินของกิจการให้ไม่มีความ
เสี่ยงต่อความล้มเหลวทางการเงินของกิจการ 

เนื่องจากงบการเงินนั้นเป็นเครื่องมือที่สามารถ
สะท้อนให้เห็นฐานะทางการเงิน ตลอดจนผลการด าเนินงาน
ของกิจการได้ และเป็นแหล่งข้อมูลที่ส าหรับส าหรับผู้มีส่วนได้
เสียของกิจการใช้ในการตัดสิน ดังนั้น ผู้วิจัยถึงได้น างบการเงิน
ของกิจการที่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะนั้นมาใช้ในเป็นเครื่องมือ
ในการวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลเชิงคุณภาพอย่างอื่น เช่น ความ
คิดเห็นของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตต่องบการเงินของกิจการและ
ผลการด าเนินงานขาดทุนติดต่อกันอย่างน้อย 2 ปี เนื่องจากผล
การศึกษาที่ผ่านมาพบว่าทั้งสองปัจจัยนี้มีความสามรถในการ
พยากรณ์ความล้มเหลวทางการเงินของกิจการได้ [1-5]  
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 2.1 เพื่อสร้างแบบจ าลอง (Model) ส าหรับใช้ในการ
พยากรณ์ความล้มเหลวทางการเงินของบริษัทที่จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยวิธีการวิเคราะห์แบบ
จ าแนกประเภท และการวิเคราะห์ความถดถอยโลจิสติค 
 2.2 เพื่อทดสอบและเปรียบเทียบความแม่นย าในการ
พยากรณ์ความล้มเหลวทางการเงินของแบบจ าลองที่สร้างขึ้น 
 
3. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
 ความล้มเหลวของบริษัทอาจเกิดขึ้นได้หลากหลาย
สาเหตุ โดยเฉพาะความล้มเหลวทางการเงินของกิจการอาจเกิด
จากทั้งปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอกกิจการ เช่น การ
บริหารจัดการเงินทุนที่ไม่มีประสิทธิภาพ ปัญหาทางด้านการ
ก ากับดูแลกิจการ เป็นต้น ส่วนปัจจัยภายนอก เช่นวิกฤต
เศรษฐกิจโลก สภาวะความถดถอยภายในประเทศเสถียรภาพ
ทางการเมือง เป็นต้น ล้วนส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของ

องค์กร [6] จากงานวิจัยท่ีได้ศึกษาในอดีต มีผู้วิจัยหลายท่านได้
ใช้อัตราส่วนทางการเงินในการอธิบายถึงปัจจัยที่สามารถบ่ง
บอกได้ว่าบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยก าลังประสบความล้มเหลวทางเงินได้แก่  เช่น [2,4,5,7] 
เป็นต้น ซึ่ งจากผลการศึกษาที่ผ่านมาได้แสดงให้ เห็นว่า
อัตราส่วนทางการเงินนั้นมีความสามารถที่จะน ามาใช้ในการ
พยากรณ์ความล้มเหลวทางการเงินของกิจการได้ ดังนั้น ท าให้
ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยจึงได้พิจารณาเลือกใช้อัตราส่วน
ทางการเงินน ามาสร้างแบบจ าลองส าหรับการพยากรณ์ความ
ล้มเหลวทางการเงิน 

การศึกษาการพยากรณ์ความล้มเหลวทางการเงินของ
ธุรกิจของนักวิจัยในยุคเริ่มต้น เช่น [1,8,9,10] เป็นต้น ซึ่งต่าง
ได้น าเสนอวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลที่แตกต่างกัน โดยสามารถ
สรุปได้ดังนี้ 

3.1  การวิเคราะห์จ าแนกประเภท (Discriminant 
Analysis) 
 [9] ศึกษากลุ่มข้อมูลที่ถูกฟ้องล้มละลายภายใต้
กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา และบริษัทที่มีผลการ
ด าเนินงานปกติ จ านวน 33 บริษัท ในช่วงปี ค.ศ. 1945 ถึงปี 
ค.ศ. 1965 สามารถแสดงสมการเส้นตรงเพื่อใช้ส าหรับการ
พยากรณ์ความล้มเหลวทางการเงิน ดังนี้    

 
 
เมื่อ  Z คือ ค่าคะแนนความแตกต่าง  
    คือ อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนต่อสินทรัพย์
รวม 
    คือ อัตราส่วนก าไรสะสมต่อสินทรัพย์รวม 
    คือ อัตราส่วนก าไรก่อนดอกเบี้ยและภาษี
ต่อสินทรัพย์รวม 
    คือ อัตราส่วนมูลค่าตามตลาดของหุ้นต่อ
มูลค่าทางการบัญชีของหนี้สินรวม  

  คือ อัตราส่วนรายได้ต่อสินทรัพย์รวม 
 เกณฑ์การตัดสินจากค่า Z score ถ้ามากกว่า 3 
หมายถึงบริษัทจะไม่ประสบความล้มเหลวทางการเงิน ถ้าค่าต่ า
กว่า 1.81 หมายถึง บริษัทจะประสบความล้มเหลวทางการเงิน 
ถ้าอยู่ระหว่าง 1.81 ถึง 2.99 ถูกจัดอยู่ในกลุ่ม “Gray Area” 
หมายถึง อาจมีโอกาสการพยากรณ์ที่ผิดพลาดได้ 
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 ผลการศึกษาข้างต้นสามารถพยากรณ์ความล้มเหลว
ทางการเงินได้ถูกต้องเฉลี่ยร้อยละ  95 .00 และยังพบว่า
ความสามารถในการพยากรณ์ลดลงเมื่อท าการพยากรณ์
ล่วงหน้านานข้ึนภายหลังจากนั้นนักวิจัยมีความพยายามในการ
พัฒนารูปแบบและกลุ่มข้อมูลที่หลากหลายมากขึ้นในแต่ละ
กลุ่มตัวอย่างที่แตกต่างกันและใช้ตัวแปรอิสระที่เพิ่มขึ้น [10]  
ที่มีการใช้อัตราส่วนทางการเงินของกลุ่มตัวอย่างโดยการจับคู่
วิเคราะห์บริษัทที่มีลักษณะในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันและมี
ขนาดสินทรัพย์ใกล้เคียงกัน โดยศึกษาร่วมกับตัวแปรอื่น ๆ  
คือ อัตราส่วนก าไรสุทธิต่อสินทรัพย์รวม อัตราส่วนสินทรัพย์
หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียน อัตราส่วนสินทรัพย์รวมต่อ
หนี้สินรวม อัตราส่วนกระแสเงินสดจากการด าเนินงานต่อ
สินทรัพย์รวม อัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อยอดขาย 
อัตราส่วนกระแสเงินสดจากการด าเนินงานต่อยอดขาย 
อัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อสินทรัพย์รวม อัตราส่วน
ยอดขายต่อเงินสด ผลการศึกษาพบว่า อัตราส่วนกระแสเงินสด
ต่อสินทรัพย์รวมมีประสิทธิภาพต่อการพยากรณ์ความล้มเหลว
ของกิจการได้ดี นอกจากนี้ การวิเคราะห์จ าแนกประเภทยังมี
ประสิทธิภาพต่อการพยากรณ์ล่วงหน้าได้  3 ปี ก่อนประสบ
ความล้มเหลวทางการเงิน 
 3.2 การวเิคราะห์ความถดถอยโลจิสติค (Logistic 
Regression Analysis) 
 [1] ได้ศึกษาการพยากรณ์ความล้มเหลวทางการเงิน
ของบริ ษัทที่ จดทะ เบี ยน ในตลาดหลักทรัพย์ประ เทศ
สหรัฐอเมริกา โดยการเลือกศึกษาข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี และอยู่
ในช่วงปี ค.ศ. 1970 ถึง ค.ศ. 1976 โดยแบ่งบริษัทออกเป็น 2 
กลุ่ม คือ บริษัทท่ีล้มเหลวทางการเงิน จ านวน 105 บริษัท และ
บริษัทที่ไม่ล้มเหลวทางการเงิน จ านวน 2,000 บริษัท โดยใช้
อัตราส่วนทางการเงินจ านวน 9 อัตราส่วน จากผลการศึกษา
สามารถแสดงสมการที่ใช้ส าหรับการพยากรณ์ความล้มเหลว
ทางการเงินของบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศ
สหรัฐอเมริกา โดยวิธีการวิเคราะห์ความถดถอยโลจิสติคได้ดังนี้ 

 
       
 
เมื่อ  Y   คือ คะแนนของความเป็นไปได้ที่จะเกิด
ความล้มเหลวทางการเงิน 

   คือ ลอการิทึมของอัตราส่วนสินทรัพย์รวม
ต่อ GNP ดัชนกีารลอยตัวของราคา 
   คือ อัตราส่วนหน้ีสินรวมต่อสินทรพัย์รวม 
     คือ อัตราส่วนเงินหมุนเวียนต่อสินทรัพย์
รวม  

   คือ อัตราส่วนหน้ีสินหมุนเวียนต่อสินทรัพย์
หมุนเวียน 

   คือ อัตราส่วนก าไรสุทธิต่อสินทรัพย์รวม 
 คือ อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน 
   คือ แทนค่าด้วย 1 ถ้าก าไรสุทธิ 2 ปีล่าสดุ

ติดลบ 
    คือ แทนค่าด้วย 1 ถ้าหนี้สินรวมมากกว่า
สินทรัพย ์
   คือ การเปลี่ยนแปลงค่าสัมบูรณ์ของรายได้
สุทธิในปีปัจจุบันกับปีก่อนหน้า 
 [1] ได้แสดงจุดตัดสินใจ (Cut off point) ที่จะมีค่า
ความผิดพลาดน้อยที่สุดเท่ากับ 0.038 จากการผลการวิจัยเมื่อ
น าไปทดสอบความแม่นย าของสมการ พบว่า ความถูกต้องของ
การพยากรณ์มีความแม่นย าเฉลี่ยร้อยละ 96.00 นอกจากน้ีแล้ว
ยังมีงานวิจัยที่ศึกษากลุ่มตัวอย่างประเทศไทย  เ ช่น [5]  
เป็นต้น ซึ่งงานวิจัยที่ผ่านมาต่างสรุปไปในแนวทางเดียวกันว่า
วิธีการวิเคราะห์ความถดถอยโลจิสติคมีความเหมาะสมมากกว่า
การวิเคราะห์แบบจ าแนกประเภท เนื่องจากความแปรปรวน
ของกลุ่มตัวอย่างในมีไม่เท่ากัน 
 3.3 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์แบบโพรบิท 
(Probit Analysis)  
 [11] ได้ศึกษาการพยากรณ์ความล้มเหลวทางการเงิน
โดยใช้อัตราส่วนทางการเงิน ด้วยวิธีการวิเคราะห์แบบโพรบิท 
(Probit Analysis) ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ประเทศสหรัฐอเมริกาและตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กแบ่งกลุ่ม
ตัวอย่างออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มบริษัทที่ล้มเหลวทางการเงิน 
จ านวน 40 บริษัท และกลุ่มบริษัทที่ไม่ล้มเหลวทางการเงิน 
จ านวน 800 บริษัท ศึกษาข้อมูลระหว่างปี ค.ศ. 1972 ถึง ค.ศ. 
1978 ผลการศึกษาสามารถแสดงได้ดังสมการต่อไปนี้ 

 
 
เมื่อ    คือ อัตราส่วนรายได้สุทธิต่อสินทรพัย์รวม 
    คือ อัตราส่วนหน้ีสินรวมต่อสินทรพัย์รวม 
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  คือ สินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนีส้ินหมุนเวียน 
 ค่าความน่าจะเป็นของสมการการวิเคราะห์ของ [11] 
ได้ก าหนดจุดตัดสินใจ (Cut off point) ที่ 0.50 ดังนั้น ถ้าผล
การค านวณมากกว่า 0.50 จะถือว่ามีแนวโน้มที่บริษัทจะ
ประสบความล้มเหลวทางการเงิน ส่วนอัตราความแม่นย าใน
การใช้พยากรณ์ร้อยละ 78 .00 อัตราส่วนที่มีความสามารถใน
การพยากรณ์ความล้มเหลวทางการเงินของกิจการ  ได้แก่ 
อัตราส่วนรายได้สุทธิต่อสินทรัพย์รวม อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อ
สินทรัพย์รวม สินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียน 
 3.4 โครงข่ายประสาทเทียม (Artificial Neural 
Network) 
 [12] ได้อธิบายถึงรูปแบบโครงสร้างและการท างาน
ของการวิเคราะห์โครงข่ายประสาทเทียมประมวลผลเหมือนกับ
สมองของมนุษย์สามารถจัดการข้อมูลได้อย่างหลาย ๆ ทิศทาง 
(Topologies) แสดงข้อมูลในหลายรูปแบบ โดยที่ Neurons 
จะเป็นการประมวลผลสามารถเช่ือมต่อองค์ประกอบต่าง ๆ 
รวมเข้าด้วยกันเพื่อวิเคราะห์และประมวลผลให้เกิดขึ้นในเวลา
เดียวกัน เป็นการเลียนแบบความคิดของมนุษย์ที่มีลักษณะที่
ซับซ้อนและยืดหยุ่นตามตามข้อมูลที่ได้รับ โดยการค านวณจะ
เริ่มจาก Neurons ท างานโดยการน าข้อมูลคูณด้วยน้ าหนัก 
และในแต่ละขาของ Neurons จะถูกน ามารวมเข้าด้วยกันเพื่อ
เทียบกับค่ามาตรฐานท่ีก าหนดไว้ จากนั้นแต่ละ Neurons ก็จะ
ส่งผลไปยัง Neurons อื่น ๆ ผูกกันเป็นโครงข่ายประสาทเทียม 
ตัวอย่างงานวิจัยในเรื่องนี้ ได้แก่ [13] ได้ศึกษาการพยากรณ์
ความล้มเหลวทางการเงินของบริษัท โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง
ทั้งหมด 32 บริษัทจากผลการศึกษาสามารถพยากรณ์ความ
ล้มเหลวทางการเงินของบริษัทได้แม่นย าร้อยละ 86.00 
 
4. วิธีการวิจัย 
 งานวิจัยนี้เก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิที่เป็นลักษณะ
ข้อมูลทางการเงิน คือ อัตราส่วนทางการเงิน และข้อมูลที่ไม่
เป็นลักษณะทางการเงิน 
 4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 บริษัทที่เปิดเผยในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ยกเว้นกลุ่มธุรกิจการเงิน ได้แก่ หมวดธนาคาร หมวดเงินทุน
และหลักทรัพย์  และหมวดประกันภัยและประกัน ชีวิต 
เนื่องจากธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์การ
ด าเนินงาน โครงสร้างทางการเงินและการจัดประเภทรายการที่

แตกต่างจากกลุ่มอุตสาหกรรมอื่น โดยจะเก็บข้อมูลของกลุ่ม
บริษัทแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ประสบความล้มเหลว
ทางการเงิน จ านวน 15 บริษัท และกลุ่มบริษัทที่ไม่ประสบ
ความล้มเหลวทางการเงิน จ านวน 29 บริษัท โดยคัดเลือกกลุ่ม
บริษัทที่อยู่ระหว่างปี พ.ศ. 2556 ถึง พ.ศ. 2561 ที่อยู่ในกลุ่ม
อุตสาหกรรมเดียวกัน และขนาดของกิจการใกล้เคียงกัน 
 4.2 ข้อมูลและแหล่งข้อมูล 
 ข้อมูลเชิงปริมาณ คือ อัตราส่วนทางการเงิน เก็บ
รวบรวมจากงบแสดงฐานทางการเงินของบริษัทระหว่างปี พ.ศ. 
2555 ถึง พ.ศ. 2560 และข้อมูลเชิงคุณภาพ คือ ผลขาดทุน
ย้อนหลังติดต่อกัน 2 ปี และความเห็นของผู้สอบบัญชีต่องบ
การเงิน รวบรวมข้อมูลจากแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 
หรือแบบ 56-1 ซึ่ งรวบรวมจากเว็บไซต์  www.set.or.th 
www.setsmart.com และwww.sec.or.th 

 4.3 สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
 ผู้วิจัยใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ การทดสอบ
ความแตกต่างค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่มของตัวแปรอิสระของ
อัตราส่วนทางการเงิน โดยใช้ Independent Sample t-test 
การทดสอบค่าสหสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระ การทดสอบChi-
Square การวิเคราะห์จ าแนกประเภท การวิเคราะห์ความ
ถดถอยโลจิสติค และการทดสอบความแม่นย าของแบบจ าลอง 
Type I error และ Type II error 
 
5. ผลการวิจัย 
 5.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงบรรยาย (Descriptive 
analysis) 
 การทดสอบค่าเฉลี่ยตัวแปรอิสระของกลุ่มตัวอย่าง 
 ผู้วิจัยได้ทดสอบค่าเฉลี่ยตัวแปรอิสระของกลุ่ม
ตัวอย่างโดยใช้ Independent Sample t-test เพื่อวิเคราะห์
ว่าอัตราส่วนทางการเงินของกลุ่มบริษัทที่ประสบความล้มเหลว
ทางการเงิน และกลุ่มบริษัทที่ไม่ประสบความล้มเหลวทาง
การเงินแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญหรือไม่ โดยพิจารณาจาก 
Sig. ของ Levene's Test for Equality of Variances
ประกอบกับค่า Sig. (2-tailed) ของ t-test for Equality of 
Means ซึ่งหากระดับความมีนัยส าคัญทางสถิติมากกว่า 0.05 
แสดงว่า ค่าเฉลี่ยของตัวแปรอิสระทั้งสองกลุ่มไม่แตกต่างกัน 
แต่หากระดับความมีนัยส าคัญทางสถิติน้อยกว่า 0.05 แสดงว่า 
ค่าเฉลี่ยของตัวแปรอิสระทั้งสองกลุ่มแตกต่างกัน ผลการศึกษา

E-192



การประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสกลนคร ครั้งที่ 1 
17 – 19 พฤษภาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร 

 

 

พบว่า อัตราส่วนทางการเงินที่น ามาศึกษาของกลุ่มบริษัทที่
ล้มเหลวทางการเงิน และกลุ่มบริษัทที่ไม่ล้มเหลวทางการเงินมี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ส่วนข้อมูลเชิง
คุณภาพ ผู้วิจัยได้ใช้ค่าความถี่ในการวิเคราะห์ พบว่า ความเห็น
ของผู้สอบบัญชีที่มี เ ง่ือนไขไม่แสดงความเห็น  และแสดง
ความเห็นแบบไม่ถูกต้องต่องบการเงินในกลุ่มบริษัทที่ประสบ
ความล้มเหลวทางการเงินมีมากกว่าในกลุ่มบริษัทที่ไม่ประสบ
ความล้มเหลวทางการเงิน 
 การทดสอบค่าสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ 
 ผู้วิจัยได้ทดสอบความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติของตัวแปรอิสระด้วย  ค่าสหสัมพันธ์  (Correlation)  
ซึ่งเกณฑ์ในการใช้พิจารณาว่า อัตราส่วนทางการเงินท่ีน ามาใช้มี
ความสัมพันธ์กันเองหรือไม่ ในระดับความเช่ือมั่นที่ร้อยละ 95 
จากผลการทดสอบค่าสหสัมพันธ์ของข้อมูลพบว่า ตัวแปรอิสระ
มีความสัมพันธ์กันอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้โดยไม่เกิด
ปัญหา Multicollinearity  
 5.2 การวิเคราะห์จ าแนกประเภท (Discriminant 
Analysis) 
 ผู้วิจัยได้น าตัวแปรอิสระได้แก่ ข้อมูลเชิงปริมาณซึ่ง
ประกอบด้วยอัตราส่วนทางการเงินของกิจการ และข้อมูลเชิง
คุณภาพ น ามาวิเคราะห์จ าแนกประเภท พบว่า อัตราส่วน
ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) และ ความเห็นของผู้สอบ
บัญชีต่องบการเงินของกิจการ มีความสามารถในการน ามา
พยากรณ์ความล้มเหลวทางการเงินของกิจการได้ โดยสามารถ
แสดงดังสมการของการวิเคราะห์จ าแนกประเภทดังนี้ 
Z = 0.14 + 5.916 (ROA) – 1.648(Comment Auditor) 
 
เมื่อ Z  คือ ความน่าจะเป็นท่ีบริษัทประสบปัญหา
ความล้มเหลวทางการเงิน 
 ROA คือ อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์
 Comment Auditor คือ ความเหน็ของผู้สอบบัญชี
ต่องบการเงินของกิจการ 
 โดยถ้าค่า Z สูงกว่า 0.617 กิจการนั้นมีโอกาสสูงที่จะ
ล้มเหลวทางการเงิน ค่า Z ต่ ากว่า -0.617 กิจการนั้นมีโอกาส
สูงที่จะไม่ล้มเหลวทางการเงิน และค่า Z อยู่ระหว่าง  
-0.617 ถึง 0.617 จะถือว่าอยู่ใน Gray Area 
 

 5.3 การวิเคราะห์ความถดถอยโลจิสติค (Logistic 
Regression Analysis) 
 ผู้วิจัยได้น าตัวแปรอิสระได้แก่ ข้อมูลเชิงปริมาณซึ่ง
ประกอบด้วยอัตราส่วนทางการเงินของกิจการ และข้อมูลเชิง
คุณภาพ น ามาวิเคราะห์ความถดถอยโลจิสติค พบว่า อัตราส่วน
หนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (TLTA) อัตราส่วนสินทรัพย์
หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียน (CA/CL) และอัตราส่วน
ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) มีความสามารถในการน ามา
พยากรณ์ความล้มเหลวทางการเงินของกิจการได้ โดยสามารถ
แสดงดังสมการได้ ดังนี ้
Y=-4.640 + 3.142(Tl/TA) + 0.736(CA/CL) - 11.938(ROA) 
 
โดยที่  Y คือ ความน่าจะเป็นท่ีบริษัทประสบความ
ล้มเหลวทางการเงิน 

TL/TA  คือ อัตราส่วนหน้ีสินรวมต่อสินทรพัย์รวม 
 CA/CL  คือ อัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สิน
หมุนเวียน 
 ROA คือ อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์

ก าหนดค่าวิกฤติ ที่ 0.50 ในการค านวณค่า Y (ความ
ล้มเหลวทางการเงิน) โดยที่  
 Y = 1, ล้มเหลวทางการเงิน > 0.50 พยากรณ์ว่า 
บริษัทล้มเหลวทางการเงิน 
 Y = 1, ล้มเหลวทางการเงิน ≤ 0.50 พยากรณ์ว่า 
บริษัทไม่ล้มเหลวทางการเงิน 

5.4 การเปรียบเทียบความสามารถในการพยากรณ์
ความล้มเหลวทางการเงินของท้ังสองวิธี 

จากการศึกษาความสามารถในการพยากรณ์ความ
ล้มเหลวทางการเงินของบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ด้วยการวิเคราะห์การจ าแนกประเภท และ
การวิเคราะห์ความถดถอยโลจิสติคสามารถแสดงดังตารางที่ 1 
และตารางที่ 2  
 จากตารางที ่1 ผลการทดสอบความแม่นย าในการใช้
แบบจ าลองการการวิ เ คราะห์จ าแนกประเภท  พบว่ า 
แบบจ าลองมีความแม่นย าในการพยากรณ์ถูกต้องโดยรวมร้อย
ละ 77.30 ความผิดพลาดในการพยากรณ์กลุ่มบริษัทที่ล้มเหลว
ทางการเงิน (Type I error) เท่ากับร้อยละ 46.70 และความ
ผิดพลาดในการพยากรณ์กลุ่มบริษัทที่ไม่ลเมเหลวทางการเงิน 
(Type II error) เท่ากับร้อยละ 10.30 
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จากตารางที ่2 ผลการทดสอบความแม่นย าในการใช้
แบบจ าลองการการวิ เ คราะห์จ าแนกประเภท  พบว่ า 
แบบจ าลองมีความแม่นย าในการพยากรณ์ถูกต้องโดยรวมร้อย
ละ 90.90 ความผิดพลาดในการพยากรณ์กลุ่มบริษัทที่ล้มเหลว

ทางการเงิน (Type I error) เท่ากับร้อยละ 13.33 และความ
ผิดพลาดในการพยากรณ์กลุ่มบริษัทท่ีไม่ลเมเหลวทางการเงิน  
(Type II error) เท่ากับร้อยละ 6.90 ดังตารางดังต่อไปนี ้
 

ตารางที่ 1 ความถูกต้องในการใช้แบบจ าลองการวิเคราะห์จ าแนกประเภท 

กลุ่มบริษัท 
การพยากรณ์ความล้มเหลวของกลุ่ม 

รวม 
ล้มเหลวทางการเงิน ไม่ลม้เหลวทางการเงิน 

ล้มเหลวทางการเงิน 53.30 46.70 100.00 

ไม่ลม้เหลวทางการเงิน 10.30 89.70 100.00 

Overall Percentage of Accuracy   =  77.30 

ตารางที่ 2 ความถูกต้องในการใช้แบบจ าลองการวิเคราะห์ความถดถอยโลจสิติค 

กลุ่มบริษัท 
การพยากรณ์ความล้มเหลวของกลุ่ม 

รวม 
ล้มเหลวทางการเงิน ไม่ลม้เหลวทางการเงิน 

ล้มเหลวทางการเงิน 86.67 13.33 100.00 

ไม่ลม้เหลวทางการเงิน 6.90 93.10 100.00 

Overall Percentage of Accuracy   =  90.90 

 เมื่อเปรียบเทียบกันแล้วจะพบว่า ความสามารถใน
การพยากรณ์ความล้มเหลวทางการเงินของบริษัทที่จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนั้น  แบบจ าลองการ
วิเคราะห์ความถดถอยโลจิสติคนั้นให้ค่าความแม่นย าสูงกว่า
แบบจ าลองการวิเคราะห์แบบจ าแนกประเภท เท่ากับร้อยละ 
13.60 (90.90 – 77.30) และยังให้ค่าความผิดพลาดในการ
พยากรณ์กลุ่มบริษัทที่ล้มเหลวทางการเงินเป็นไม่ล้มเหลวทาง
การเงิน Type I error ซึ่งเป็นค่าท่ีก่อให้เกิดความเสียต่อผู้ใช้งบ
การเงินมากที่สุดต่ ากว่าวิธีการวิเคราะห์แบบจ าแนกประเภท 
เท่ากับร้อยละ 33.37 (46.70 – 13.33) 

 
6. อภิปรายผล 

จากการวิจัยการพยากรณ์ความล้มเหลวทางการเงิน
ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
โดยใช้ข้อมูลเชิงปริมาณได้แก่อัตราส่วนทางการเงินทั้ง 11 ตัว
แปร และข้อมูลเชิงคุณภาพ ได้แก่ ความคิดเห็นของผู้สอบบัญชี
ต่อรายงานทางการเงินของบริษัท และผลขาดทุนติดต่อกัน 2 ปี 
วิธีการวิ เคราะห์แบบจ าแนกประเภท พบว่า อัตราส่วน

ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) และ ความเห็นของผู้สอบ
บัญชีต่องบการเงินของกิจการ มีความสามารถในการน ามา
พยากรณ์ความล้มเหลวทางการเงินของกิจการได้  และการ
วิเคราะห์ความถดถอยโลจิสติค พบว่า อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อ
สินทรัพย์รวม (TLTA) อัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สิน
หมุนเวียน (CA/CL) และอัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ 
(ROA) มีความสามารถในการน ามาพยากรณ์ความล้มเหลวทาง
การเงินของกิจการได้  ส่วนความแม่นย าในการพยากรณ์นี ้
พบว่า แบบจ าลองที่ได้จากการวิเคราะห์ความถดถอยโลจิสติค
นั้นมีย าแม่นย ามากกว่าแบบจ าลองการวิเคราะห์แบบจ าแนก
ประเภท 
 
7. ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังนี้ 
 จากการศึกษาการพยากรณ์ความลม้เหลวทางการเงิน
ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย
มีข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัยในครั้งนี้ คือ   
 1. นักลงทุน ผู้บริหาร และผู้มีส่วนได้เสียจ าเป็นต้อง
พิจารณาถึงคุณลักษณะของกิจการที่มีความเสี่ยงต่อโอกาสที่จะ
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ประสบความล้มเหลวทางการเงิน คือ กิจการจะอยู่ในสภาวะ
ขาดความสามารถในการช าระหนี้สิน และประสบปัญหาเงินทุน
หมุนเวียนท าให้ขาดสภาพคล่อง อีกทั้งยังประสบปัญหาในด้าน
ความสามารถในการท าไรหรือมีผลขาดทุนและมีก าไรสะสม 
ติดลบนอกจากนี้ความเห็นของผู้สอบบัญชีต่อรายงานทาง
การเงินเป็นแบบมีเง่ือนไข 
 2.  นักลงทุน ผู้บริหาร และผู้มีส่วนได้เสียจ าเป็นต้อง
ให้ความสนใจในการวิเคราะห์ภาระหนี้สิน  การวิเคราะห์
ความสามารถในการท าก าไร การวิเคราะห์สภาพคล่องทาง
การเงิน ผลขาดทุน 2 ปีติดต่อกัน และความคิดเห็นของผู้สอบ
บัญ ชีต่ อ ร ายงานทางการ เ งิน เนื่ อ งจาก เป็นปั จจั ยที่ มี
ความสามารถในการพยากรณ์ความล้มเหลวทางการเงินของ
กิจการได้  
 3.  นักลงทุน และผู้มีส่วนได้ เสียจ าเป็นต้องใช้
พิจารณาญาณในการใช้แบบจ าลองการพยากรณ์ความล้มเหลว
ทางการเงิน ประกอบกับการศึกษาข้อมูลอื่นเพิ่มเติมด้วย เช่น 
ข่าวสารอื่นที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น ซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้การ
พยากรณ์และวิเคราะห์เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น 
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บทคัดย่อ  

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลของการยอมรับเทคโนโลยีต่อการเลือกใช้แอพพลิเคช่ันติ๊กต๊อก (Tik Tok) ของ
ผู้ใช้งาน โดยใช้แบบสอบถามปลายปิดในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างผู้ถูกใจเฟซบุ๊คแฟนเพจ Tik Tok Thailand จํานวน 400 
ตัวอย่าง ซึ่งเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม  ที่มีค่าสัมประสิทธ์ิความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.735 และวิเคราะห์ข้อมูลโดยการ
ใช้การวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ ผลการศึกษา พบว่า ด้านความคาดหวังจากการใช้งาน ด้านอิทธิพลของสังคม ด้านสิ่งอํานวย
ความสะดวกในการใช้งาน ด้านการเข้ากันได้ของเทคโนโลยี ส่งผลต่อการเลือกใช้แอพพลิเคช่ันติ๊กต๊อก อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 
0.05 
ค ำหลัก: การยอมรับเทคโนโลย,ี แอพพลิเคชั่นติ๊กต๊อก 
 
Abstract 

The purpose of this research was to study the influence of Technology acceptance toward using Tik 
Tok application of user. Closed-ended survey questionnaires were implemented to collect data from 400 
member of Tik Tok Thailand facebook page. The research instruments were questionnaire with reliability 
0.735. The data was analyzed by multiple regression analysis. In addition, Performance Expectancy, social 
influence, facilitating conditions and perceived compatibility affecting using Tik Tok application. With the 
statistical significant level of 0.05. 
Keywords: Technology Acceptance, Tik Tok Application.  

 
1. บทน า 

เทคโนโลยีสารสนเทศมีความก้าวหน้าขึ้นตามยุคสมัย 
จึงมีส่วนทําให้พฤติกรรมและความต้องการในปัจจุบันมีการ
เปลี่ยนแปลงที่แตกต่างไปจากอดีต ซึ่งการรับรู้หรือการสร้าง
ปฏิสัมพันธ์ของประชากรส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบจากสิ่งที่
เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้นผู้ประกอบการจึงเตรียมความ
พร้อมกับการแข่งขันทางด้านธุรกิจที่เพิ่มความรุนแรงมากขึ้น 
โดยการสร้างความแตกต่างทางด้านผลิตภัณฑ์และด้านการ
ให้บริการที่ดีต่อผู้บริโภค ที่เกิดจากการอาศัยกระบวนการ
เชื่อมต่อระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เครือข่ายสัญญาณ 
อินเตอร์เน็ต หรือแม้กระทั่งระบบการสื่อสารโทรคมนาคม เป็น
ตัวสนับสนุนให้เข้าถึงข้อมูลอย่างความรวดเร็ว และช่วยในการ

ประหยัดต้นทุนในการดําเนินงานทางด้านธุรกิจ (สุขุม เฉลย
ทรัพย์,2555) 

การบริการด้านโทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ทโฟน (Smart 
Phone) ถือว่าเป็นธุรกิจแขนงหนึ่งที่มีการแข่งขันค่อนข้างสูงใน
ด้านทางการตลาด เนื่องจากเทคโนโลยีมีการพัฒนาระบบ
เครือข่ายสัญญาณอินเตอร์เน็ตและแอพพลิเคช่ันสําหรับ
โทรศัพท์เคลื่อนที่อยู่เสมอ ซึ่งเปรียบเสมือนช่องทางในการ
ตอบสนองกิจกรรมหรือพฤติกรรมนั้นๆ ในชีวิตประจําวันของ
มนุษย์ให้เกิดความสะดวกและง่ายยิ่งขึ้น ดังนั้นการใช้บริการ
ด้านโทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ทโฟน จึงได้รับความนิยมอย่าง
แพร่หลาย(สํานักงานสถิติแห่งชาติ ,2559) ด้วยสถิติการใช้
บริการแอพพลิเคช่ันในประเทศไทย พบว่าประชากรส่วนใหญ่
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นิยมใช้บริการแอพพลิเคช่ันสังคมออนไลน์(Social Network)
เป็นอันดับแรก ตามด้วยแอพพลิเคช่ันด้านความบันเทิง 
แอพพลิเคช่ันด้านการท่องเที่ยว และแอพพลิเคช่ันด้านธุรกิจ
ต า ม ลํ า ดั บ  ซึ่ ง เ ห ตุ นี้ ทํ า ใ ห้ ต ล า ด แ อ พ พ ลิ เ ค ช่ั น บ น
โทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ทโฟนเป็นตลาดที่มีศักยภาพทาง
การตลาดในการสร้างรายได้ค่อนข้างสูง  (สํานักงานพัฒนา
ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์,2560) 

แอพพลิเคช่ันติ๊กต๊อก (Tik Tok) เป็นแอพพลิเคช่ันด้าน
ความบันเทิงและสังคมออนไลน์ เนื่องจากรูปแบบการให้บริการ 
คือการถ่ายวิดีโอสั้นที่มีเสียงเพลงประกอบ ซึ่งผู้ใช้บริการ
สามารถเต้นหรือแสดงออกตามจินตนาการหรือความคิด
สร้างสรรค์ และสามารถนําวิดีโอสั้นของตนเองนั้นเผยแพร่
สาธารณะได้อย่างรวดเร็ว โดยแอพพลิเคช่ันติ๊กต๊อกจะมุ่งเน้นผู้
มีความคิดสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมความกล้าคิด กล้าแสดง
ออกเป็นหลัก (กูเกิลเพลย์,2561) 

จากเหตุผลข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา
อิทธิพลของการยอมรับเทคโนโลยีต่อการเลือกใช้แอพพลิเคช่ัน
ติ๊กต๊อกของผู้ใช้งาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบว่า อิทธิพล
ของการยอมรับเทคโนโลยีส่งผลต่อการเลือกใช้แอพพลิเคช่ัน   
ติ๊กต๊อก หรือไม่ อย่างไร เพื่อนําข้อมูลที่ได้จากการศึกษามาใช้
ในการวา งแผนธุ ร กิ จทางการตลาด ให้ สอดคล้ อ งกั บ
กลุ่มเป้าหมายในปัจจุบันได้อย่างเหมาะสม และสามารถเป็น
แนวทางสําหรับผู้ที่สนใจศึกษาการใช้สื่อต่าง ๆ ในปัจจุบันให้
เกิดประโยชน์สูงสุด 
2. วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
 1. เพื่อศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีของผู้ใช้งาน
แอพพลิเคชั่นติ๊กต๊อก 
 2. เพื่อศึกษาอิทธิพลของการยอมรับเทคโนโลยีต่อการ
เลือกใช้แอพพลิเคชั่นติ๊กต๊อก  
3. ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 

1. ผลการศึกษาครั้งนี้มีประโยชน์เกี่ยวกับการสื่อสารใน
ด้านต่างๆ ที่สามารถสื่อสารผ่านทางแอพพลิช่ันติ๊กต๊อกนี้  เพื่อ
เป็นที่นิยมและได้รับความสนใจมากขึ้น 

2. ในส่วนของธุรกิจนั้นสามารถนําข้อมูลที่ได้มาพัฒนา
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้งปรับกลยุทธ์เพื่อให้
ได้เปรียบทางการแข่งขันของการสื่อสารทางการตลาด 

 
 

4. ทบทวนวรรณกรรม 
4.1 ทฤษฎกีารยอมรับเทคโนโลยี 
Davis (1989) ได้นิยามคําว่า การยอมรับเทคโนโลยี 

หมายถึง การที่บุคคลหรือผู้ปฏิบัติงานทั้งภายในและภายนอก
ได้รับทราบข้อมูลและเห็นความสําคัญของเทคโนโลยีนั้นๆ แล้ว
ตัดสินใจพร้อมทั้งประเมินการยอมรับเทคโนโลยีโดยสามารถนํา
เทคโนโลยีไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ 

Venkatesh & Morris (2003) ได้เสนอทฤษฎีที่สร้าง
จากโครงสร้างงานวิจัยต่างๆ เกี่ยวกับการยอมรับเทคโนโลยี 
กล่าวว่า การยอมรับเทคโนโลยี คือ กระบวนการรับรู้ของมนุษย์
ที่ตัดสินใจนําเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้ชีวิตประจําวัน เนื่องจากการ
ใช้ประโยชน์จากสิ่งใหม่ที่แตกต่างพร้อมทั้งมีการพัฒนาอยู่
ตลอดเวลาถือว่าเป็นการช้ีให้เห็นถึงความเจริญก้าวหน้าของยุค
สมัยที่เจริญเติบโตขึ้น จึงทําให้เกิดกระบวนการการยอมรับ
เทคโนโลยีใหม่  ๆ นั้นขึ้นมา ซึ่งประกอบด้วย 5 ลักษณะ 
(Hsieh,2016) ดังนี ้

1. ความคาดหวังจากจากการใช้งาน (Performance 
Expectancy)  เป็นความต้องการที่เกิดจากความรู้สึก ความคิด
ของแต่ละบุคคลที่มีต่อการใช้เทคโนโลยี  

2. สิ่งอํานวยความสะดวกในการใช้งาน (Facilitating 
Conditions) หมายถึง อุปกรณ์หรือสื่ออิเลคทรอนิกส์ที่อํานวย
ความสะดวก เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายความราบรื่นของการ
ดําเนินงาน 

3.  อิทธิพลจากสังคม (Social Influence) หมายถึง 
การที่พฤติกรรมของบุคคลหนึ่งมีการรับรู้ ความเข้าใจ พร้อมทั้ง
สร้างระดับความเช่ือถือของแต่ละบุคคลที่รับรู้ว่าบุคคลรอบข้าง
มีอิทธิพลต่อตนเอง  

4.  ค ว าม เ ข้ า กั น ไ ด้ ข อ ง เ ทค โน โ ลยี  ( Perceived 
Compatibility) หมายถึง การเข้าถึงคุณประโยชน์ของ
เทคโนโลยี ว่ ามี ความสอดคล้องกับความต้ องการและ
สถานการณ์นั้น  

5. ความกังวล (Anxiety) หมายถึง เทคโนโลยีที่ใช้นั้น
สามารถตอบสนองต่อความต้องการกับบุคคลที่ใช้ได้หรือไม่ 
รวมถึงสามารถป้องกันข้อมูลที่ไม่ปลอดภัยต่อการเข้าถึงของ
การใช้เทคโนโลยี 
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4.2 ทฤษฎกีารเลือกใช้บริการ 
บุษกร คําคง (2542) การพิจารณาทางเลือก การใช้

ข้อมูล ความรู้พื้นฐานต่างๆ ประกอบกับความรู้สึกนึกคิด เพื่อ
สรุปเป็นข้อยอมรับ และนําไปสู่การตัดสินใจเลือกใช้บริการ 

ชนิดาภา วรณาภรณ์ (2555) ได้ให้คําอธิบายเกี่ยวกับ
การเลือกใช้บริการ ไว้ว่า การเลือกใช้บริการหรือไม่เลือกใช้
บริการนั้นข้ึนอยู่กับองค์กระกอบ 6 ประการ ได้แก่ 

1. ข้อมูลหรือข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับบริการ หมายถึง 
ข้อมูลของการบริการมีการใช้งานอย่างไร เพื่อให้ผู้ใช้บริการรู้ถึง
ข้อมูลข่าวสารที่แท้จริง 

2. เครื่องหมายการค้าที่มีรูปหรือลักษณะที่มองเห็นและ
เข้าถึงง่ายต่อการใช้งาน 

3. เจตคติหรือท่าทางความรู้สึกของผู้ใช้บริการได้รับหรือ
ถูกถ่ายทอดในด้านบวกหรือด้านลบ  

4. ความเช่ือมั่นในบริการ หมายถึง ความเช่ือมั่นที่เกิด
จากผู้ใช้บริการนั้นได้ประเมินหรือตัดสินใจ 

5. ความมุ่งมั่นในการใช้บริการ หมายถึง ผู้ใช้บริการจะมี
การวางแผนการใช้งานพร้อมทั้งจะตัดสินใจใช้ในโอกาสต่างๆ 
ตามความเหมาะสม 

6. การซื้อบริการ เป็นการแสดงออกเป็นพฤติกรรมการ
เลือกใช้บริการนั้น 

5. สมมุติฐาน 
1.การยอมรับเทคโนโลยี ด้านความคาดหวังจากการใช้

งานส่งผลต่อการเลือกใช้แอพพลิเคชั่นติ๊กต๊อก 
2.การยอมรับเทคโนโลยี ด้านอิทธิพลของสังคมส่งผล

ต่อการเลือกใช้แอพพลิเคชั่นติ๊กต๊อก 
3.การยอมรับเทคโนโลยี ด้านสิ่งอํานวยความสะดวกใน

การใช้งานส่งผลต่อการเลือกใช้แอพพลิเคชั่นติ๊กต๊อก 
4.การยอมรับเทคโนโลยี  ด้ านการเข้ากันได้ของ

เทคโนโลยีส่งผลต่อการเลือกใช้แอพพลิเคชั่นติ๊กต๊อก 
5.การยอมรับเทคโนโลยี ด้านความกังวลส่งผลต่อการ

เลือกใช้แอพพลิเคชั่นติ๊กต๊อก 

6. วิธีการด าเนินวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ(Quantitative 

Research) โดยผู้วิจัยเลือกใช้วิธีการเชิงสํารวจ(Survey 

Research) ด้วยแบบสอบถามที่สร้างขึ้น และมีวิธีการ
ดําเนินงาน ดังนี ้

6.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร ที่ ใ ช้ในการวิจัยครั้ งนี้  คือ กลุ่มผู้ถูกใจ     

เฟสบุ๊คแฟนเพจ Tik Tok Thailand ซึ่งทราบจํานวนประชากร
แน่นอน จํานวน 42,851 คน เก็บข้อมูล ณ วันที่ 9 ธันวาคม 
2560 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในวจิัยครั้งนี ้คือ ประชากรกลุ่มผู้ถูกใจ
เฟสบุ๊คแฟนเพจ Tik Tok Thailand ซึ่งทราบจํานวนประชากร
แน่นนอน โดยการศึกษาในครั้งนี้ได้กําหนดระดับความเช่ือมั่นที่ 
95% นั่นหมายถึงว่ายอมให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการเลือก
ตัวอย่างได้ 5% จากสูตรของ Krejcie and Morgan(1970) ซึ่ง
ได้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 380 ตัวอย่าง และเพื่อป้องกันความ
ผิดพลาดในการตอบแบบสอบถามที่ไม่สมบูรณ์  จึงสํารอง
ตัวอย่างเพิ่มอีก 20 ตัวอย่าง รวมขนาดกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 400 
ตัวอย่าง ซึ่งผู้วิจัยเลือกใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster 
sampling) โดยเลือกสุ่มกลุ่มตัวอย่างจาก กลุ่มผู้ถูกใจ     
เฟสบุ๊คแฟนเพจ กลุ่มผู้ถูกใจโพสต์ และกลุ่มผู้แสดงความ
คิดเห็นบนโพสต์ ด้วยแบบสอบถามออนไลน์ เพื่อให้สอดคล้อง
กับพฤติกรรมที่ต้องการศึกษา 

6.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่  ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ใช้แบบสอบถาม

(Questionnaire) เป็นเครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล โดย
แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี ้

ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล โดยใช้
เป็นแบบสอบถามลักษณะปลายปิด 

ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับอิทธิพลของการยอมรับ
เทคโนโลยี จํานวนคําถาม 19 ข้อ 

ส่วนที่  3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการเลือกใช้
แอพพลิเคชั่นติ๊กต๊อก จํานวนคําถาม 3 ข้อ 

6.3 การทดสอบเคร่ืองมือ 
1.การตรวจสอบความเที่ยงตรง (Validity) ผู้วิจัยได้นํา

แบบสอบถามที่สร้ างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาและ
ผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบและแก้ไขข้อคําถาม
ของแบบสอบถามให้มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ใน
การศึกษา  

2.การตรวจสอบความเช่ือมั่น (Reliability) ผู้วิจัยนํา
แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง 30 ตัวอย่าง ทําการทดสอบโดย
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ใช้วิธีสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบัค (Cronbach’s Alpha 
Coefficient) โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS ในการประมวลผล
ข้อมูล ซึ่งผลจากการตรวจสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถามที่
ใช้ในการศึกษางานวิจัยครั้งนี้ ได้ค่าระดับความเช่ือมั่นเท่ากับ 
0.735 ดังนั้น แบบสอบถามจึงสามารถนําไปใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลสําหรับการศึกษางานวิจัยครั้งนี้ได้ 

6.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ก า ร ร ว บ ร ว ม ข้ อ มู ล  เ มื่ อ ร ว บ ร ว ม ข้ อ มู ล จ า ก

แบบสอบถามที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างตามจํานวนแล้วผู้วิจัยได้ทํา
การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล แล้วนําข้อมูลที่ได้นั้นไป
วิเคราะห์ด้วยโปรแกรมสถิติสําเร็จรูป จากนนั้นจึงนําผลไป
ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 

6.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยได้ทําการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล แล้ว

นําข้อมูลที่ได้นั้นไปวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมสถิติสําเร็จรูป เพื่อ
หาค่าสถิติดังต่อไปนี้ 

1. ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ข้ อ มู ล ด้ ว ย ส ถิ ติ เ ชิ ง พ ร ร ณ น า 
(Descriptive Statistic) ผู้วิจัยนํามาใช้ในการอธิบายผล
การศึกษาท่ีได้จากแบบสอบถามในส่วนต่าง ๆ ดังนี ้

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งเป็นข้อมูลที่ผู้วิจัยต้องการ
จําแนกคุณสมบัติของกลุ่มตัวอย่าง  ดั งนั้นสถิติที่ ใ ช้  คือ 
ค่าความถี(่Frequency) และค่าร้อยละ(Percentage)  

ส่วนที่ 2 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับอิทธิพลของการ
ยอมรับเทคโนโลยีของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งในส่วนนี้ผู้วิจัยต้องการ
ทราบถึงตัวแปรอิสระ คือ การยอมรับเทคโนโลยี ดังนั้นสถิติที่
ใช้ คือ ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation: SD)  

ส่วนที่  3 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการเลือกใช้
แอพพลิเคช่ันติ๊กต๊อกของกลุ่มตัวอย่าง  ซึ่งในส่วนนี้ผู้วิจัย
ต้องการทราบถึงตัวแปรตาม คือ การเลือกใช้แอพพลิเคช่ัน     
ติ๊กต๊อก ดังนั้นสถิติที่ ใ ช้ คือ ค่าเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

2. การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงอ้างอิง (Inferential 
Statistic) เป็นการวิเคราะห์เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ของ
ข้อมูลระหว่างตัวแปรอิสระ คือ การยอมรับเทคโนโลยี และตัว
แปรตาม คือ การเลือกใช้แอพพลิเคช่ันติ๊กต๊อก โดยใช้การ
วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

7. สรุปผลการวิจัย 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง (ร้อยละ 
60.5) ซึ่งมีสถานะภาพเป็นนักเรียน นักศึกษา(ร้อยละ 74.5) 
อายุ 20 - 25 ปี (ร้อยละ 53.3) ระดับการศึกษาอยู่ในระดับ
ปริญญาตรี (ร้อยละ 60.0) และมีรายได้ต่อเดือนน้อยกว่า 
15,000 บาท (ร้อยละ 76.0) โดยผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
รู้จักแอพพลิเคชั่นติ๊กต๊อกจากช่องทาง ยูทูป (ร้อยละ 45.8) 

ส่วนที่ 2 อิทธิพลของการยอมรับเทคโนโลยีของกลุ่ม
ตัวอย่าง พบว่าระดับความคิดเห็นโดยรวมของกลุ่มตัวอย่างต่อ
การยอมรับเทคโนโลยีอยู่ในระดับปานกลาง ที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.13 (S.D = 0.35) ซึ่งเมื่อพิจารณาการยอมรับเทคโนโลยีด้าน
ต่าง ๆ พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่เห็นด้วยมาก คือ ด้านสภาพสิ่ง
อํานวยความสะดวกในการใช้งาน ที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.59 (S.D 
= 0.73) ด้านอิทธิพลของสังคม ที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.55 (S.D 
= 0. 61) ด้านความคาดหวังที่ได้ใช้งาน ที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.49 (S.D = .58) และด้านการรับรู้ถึงความน่าเช่ือถือของ
เทคโนโลยี ที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.44 (S.D = .51) และกลุ่ม
ตัวอย่างที่เห็นด้วยน้อยที่สุด คือ ด้านความกังวล ที่มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 1.52 (S.D = 0.55) 

ส่วนท่ี 3 การเลือกใช้แอพพลิเคช่ันติ๊กต๊อก พบว่าระดับ
ความคิด เห็น โดยของกลุ่ มตั วอย่ างที่มี ต่ อการ เลื อกใ ช้
แอพพลิเคช่ันติ๊กต๊อกอยู่ในระดับมาก ที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.52 
(S.D = 0.64) ซึ่งเมื่อพิจารณาการเลือกใช้แอพพลิเคช่ันติ๊กต๊อก
ของกลุ่มตัวอย่างเป็นรายข้อ พบว่า กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยมาก 
คื อ  ท่ า นพร้ อมที่ จ ะ สมั ค รหรื อต่ ออ ายุ ก าร ใ ช้บ ริ ก า ร
แอพพลิเคช่ันติ๊กต๊อกอย่างแน่นอน ที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.55 
(S.D = 0.73) ท่านมีแผนใช้บริการแอพพลิเคช่ันติ๊กต๊อกอย่าง
ต่อเนื่องแม้ในอนาคตจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการ
ให้บริการ ที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.52 (S.D = 0.86) ท่านเลือกที่
จะใช้บริการแอพพลิเคช่ันติ๊กต๊อกทันที่ที่มีโอกาส ที่มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.51 (S.D = 0.76)  

การวิ เคราะห์ข้อมูลสถิติ เ ชิงอ้างอิง  โดยใช้วิธีการ
วิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ เพื่อศึกษาอิทธิพลของการ
ยอมรับเทคโนโลยีต่อการเลือกใช้แอพพลิเคช่ันติ๊กต๊อกของ
ผู้ใช้งาน 
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ตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์อิทธิพลของการยอมรับ
เทคโนโลยีต่อการเลือกใช้แอพพลิเคชั่นติ๊กต๊อกของผู้ใช้งาน โดย
ใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ 

ตวัแปร
พยากรณ ์

B 
Std. 
Error 

Beta t Sig. 

(Constant) 1.128 0.285  3.957 0.000 
ความ
คาดหวัง
จากการใช้
งาน 

0.201 0.054 0.179 3.702 0.000 

ด้าน
อิทธิพลของ
สังคม 

0.131 0.055 0.124 2.386 0.018 

ด้านสิ่ง
อํานวย
ความ
สะดวกใน
การใช้งาน 

0.098 0.046 0.111 2.128 0.034 

ด้านการเขา้
กันได้ของ
เทคโนโลย ี

0.250 0.064 0.197 3.914 0.000 

ด้านความ
กังวล 

0.011 0.054 0.009 0.199 0.843 

จากการวิเคราะห์ตารางที่ 1 พบว่า อิทธิพลของการ
ยอมรับเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อการเลือกใช้แอพพลิเคช่ันติ๊กต๊อก
ของผู้ใช้งาน มีทั้งหมด 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการเข้ากันได้ของ
เทคโนโลยี (Perceived Compatibility) ด้านความคาดหวัง
จากการใช้งาน (Performance Expectancy) ด้านอิทธิพลของ
สังคม(Social Influence) ด้านสิ่งอํานวยความสะดวกในการใช้
งาน (Facilitating Conditions) โดยสามารถอธิบายได้ว่าตัว
แปรอิสระที่ส่งผลต่อการเลือกใช้แอพพลิเคช่ันติ๊กต๊อก เท่ากับ
ร้อยละ 17.3 ดังนั้น การสรุปผลการวิเคราะห์สถิติเชิงอ้างอิง
เพื่อศึกษาอิทธิพลของการยอมรับเทคโนโลยีต่อการเลือกใช้
แอพพลิเคช่ันติ๊กต๊อกของผู้ใช้งาน สามารถสรุปผลการทดสอบ
สมมติฐาน ดังนี ้

 

ตารางที ่2 แสดงผลสรุปการทดสอบสมมุติฐานการวิจัย 

สมมติฐาน ผลการวิจัย 
การยอมรับเทคโนโลยี ด้านความคาดหวัง
จากการ ใ ช้ ง านส่ งผลต่ อการ เลื อก ใ ช้
แอพพลิเคชั่นติ๊กต๊อก 

สนับสนุน 

การยอมรับเทคโนโลยี ด้านอิทธิพลของ
สังคมส่งผลต่อการเลือกใช้ใช้แอพพลิเคช่ันติ๊
กต๊อก 

สนับสนุน 

การยอมรับเทคโนโลยี ด้านสิ่งอํานวยความ
สะดวกในการใช้งานส่งผลต่อการเลือกใช้
แอพพลิเคชั่นติ๊กต๊อก 

สนับสนุน 

การยอมรับเทคโนโลยี ด้านการเข้ากันได้
ของ เทคโนโลยี ส่ ง ผลต่ อการ เลื อก ใ ช้
แอพพลิเคชั่นติ๊กต๊อก 

สนับสนุน 

การยอมรับเทคโนโลยี ด้านความกังวล
ส่งผลต่อการเลือกใช้แอพพลิเคชั่นติ๊กต๊อก 

ไม่
สนับสนุน 

8. อธิปรายผล 
สมมติฐานข้อ 1 การยอมรับเทคโนโลยี ด้านความ

คาดหวังจากการใช้งานส่งผลต่อการเลือกใช้แอพพลิเคช่ันติ๊
กต๊อก ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า สนับสนุนสมมติฐาน 
เนื่องจาก แอพพลิเคช่ันติ๊กต๊อกเป็นแอพพลิเคช่ันที่สามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ที่มีทักษะการเต้นหรือการ
แสดงได้เป็นอย่างดี ดังนั้นผู้ใช้บริการจึงมีความคาดหวังจากการ
ใช้งานแอพพลิเคช่ันนี้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศศิจันทร์ 
ปัญจทว(ี2560) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับการ
ใช้ระบบสารสนเทศ กรณีศึกษา สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขต
เชียงใหม่  ผลการศึกษาพบว่า  ปัจจัยความคาดหวังจาก
ประสิทธิภาพของเทคโนโลยีสารสนเทศส่งผลต่อการยอมรับ
การใช้ระบบสารสนเทศของสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขต
เชียงใหม่ 
 สมมติฐานข้อ 2 การยอมรับเทคโนโลยี ด้านอิทธิพล
ของสังคมส่งผลต่อการเลือกใช้แอพพลิเคช่ันติ๊กต๊อก ผลการ
ทดสอบสมมติฐาน พบว่า สนับสนุนสมมติฐาน เนื่องจาก 
แอพพลิเคช่ันติ๊กต๊อกทําการตลาด โดยการนําบุคคลที่ได้รับ
ความนิยม มาประชาสัมพันธ์  ดังนั้น ประชากรจึงเลือก
แอพพลิเคช่ันติ๊กต๊อกนั้นตามบุคคลที่มีอิทธิพลต่อตน  ซึ่ ง
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สอดคล้องกับงานวิจัยของ กรณษา แสนละเอียด(2560) ได้
ศึกษาเรื่อง การยอมรับเทคโนโลยีที่มีอิทธิพลต่อแนวโน้มความ
ตั้งใจ ในการใช้บริการซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ของกลุ่มเบ
บี้บูมเมอร์ในกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า การยอมรับ
เทคโนโลยี ด้านอิทธิพลทางสังคมมีอิทธิพลต่อแนวโน้มความ
ตั้งใจ ในการใช้บริการซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลนข์องกลุ่ม 
เบบี้บูมเมอร์ในกรุงเทพมหานคร 
 สมมติฐานข้อ 3 การยอมรับเทคโนโลยี ด้านสิ่งอํานวย
ความสะดวกในการใช้งานส่งผลต่อการเลือกใช้แอพพลิเคช่ันติ๊
กต๊อก ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า สนับสนุนสมมติฐาน 
เนื่องจาก แอพพลิเคช่ันมีการพัฒนาขึ้น เพื่อสร้างความสะดวก
ต่อการใช้งานในชีวิตประจําวัน ดังนั้น ผู้ใช้บริการจึงสามารถ
เลือกใช้แอพพลิเคช่ันติ๊กต๊อกเพื่อสร้างความบันเทิงได้ทุกที่ทุก
เวลา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ จิรวัฒน์ วงศ์ธงชัย (2557) 
ได้ศึกษาเรื่ อง  ปัจจัยด้านการรับรู้ที่มีผลต่อการยอมรับ
เทคโนโลยีบาร์โค้ดสองมิติของผู้ใช้งานกลุ่มเจเนอเรช่ันวาย ผล
การศึกษาพบว่า ปัจจัยการรับรู้ในเทคโนโลยี ด้านความง่ายใน
การใช้งานมีอิทธิพลต่อการยอมรับเทคโนโลยีบาร์โค้ดสองมิติใน
ผู้ใช้งานกลุ่มเจเนอเรช่ันวาย 
 สมมติฐานข้อ 4 การยอมรับเทคโนโลยี ด้านการเข้ากัน
ได้ของเทคโนโลยีส่งผลต่อการเลือกใช้แอพพลิเคช่ันติ๊กต๊อก ผล
การทดสอบสมมติฐาน พบว่า สนับสนุนสมมติฐาน เนื่องจาก 
เทคโนโลยีในปัจจุบัน มีการพัฒนาการใช้งานที่รักษาสิทธิส่วน
บุคคล ดังนั้น ประชากรจึงเลือกใช้แอพพลิเคช่ันติ๊กต๊อกที่มี
ความสามารถเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีของตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ อัครเดช ปิ่นสุข(2558) ได้ศึกษาเรื่อง การยอมรับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ คุณภาพการบริการอิเล็กทรอนิกส์ และ
ส่วนประสมการตลาดในมุมมองของลูกค้าที่ส่งผลต่อความพึง
พอใจ (E-satisfaction) ในการจองตั๋วภาพยนตร์ออนไลน์ผ่าน
ระบบแอพพลิเคช่ันของผู้ใช้บริการในจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
ผลการศึกษาพบว่า คุณภาพการบริการอิเล็กทรอนิกส์ด้าน
ความน่าเช่ือถือมีผลต่อความพึงพอใจในการจองตั๋วภาพยนตร์
ออนไลน์ผ่านระบบแอพพลิเคช่ันของผู้ ใ ช้บริการในเขต
กรุงเทพมหานคร  
 สมมติฐานข้อ 5 การยอมรับเทคโนโลยี ด้านความกังวล
ส่งผลต่อการเลือกใช้แอพพลิเคช่ันติ๊กต๊อก ผลการทดสอบ
สมมติฐาน พบว่า ไม่สนับสนุนสมมติฐาน เนื่องจาก การ
ให้บริการแอพพลิเคช่ัน ติ๊กต๊อกมีข้อกําหนดในการใช้บริการที่

เป็นมาตรฐานเพื่อรักษาความปลอดภัย ดังนั้น ผู้ใช้บริการจึง
เกิดความเช่ือมั่น และเลือกใช้บริการ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ พรชนก พลาบูลย์ (2560) ได้ศึกษาเรื่อง การยอมรับ
นวัตกรรมและเทคโนโลยี การใช้เทคโนโลยี และพฤติกรรม
ผู้บริโภคที่ส่งผลต่อความตั้งใจของประชาชนในการใช้บริการ
ธุรกรรมทางการเงินผ่าน ระบบพร้อมเพย์ (PromptPay) ของ
รัฐบาลไทย ผลการศึกษาพบว่า  การยอมรับและการใช้
เทคโนโลยี ด้านความกังวลไม่ส่งผลต่อความตั้งใจของประชาชน
ในการใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ 
(PromtPay) ของรัฐบาลไทย 

9. บทสรุป 
 จากวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลของการยอมรับ
เทคโนโลยีต่อการเลือกใช้แอพพลิเคช่ันติ๊กต๊อก พบว่า อิทธิพล
ของการยอมรับเทคโนโลยี ด้านความคาดหวังจากการใช้งาน 
ด้านอิทธิพลของสังคม ด้านสิ่งอํานวยความสะดวกในการใช้งาน 
และด้านการเข้ากันได้ของเทคโนโลยี ส่งผลต่อการเลือกใช้
แอพพลิเคช่ันติ๊กต๊อก เนื่องจาก แอพพลิเคช่ันติ๊กต๊อกเป็น
แอพพลิเคชั่นท่ีสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้งาน
ได้เป็นอย่างดี มีการทําการตลาดโดยอาศัยอิทธิพลของกลุ่ม
บุคคลที่ ได้รับความนิยม ง่ายต่อการใช้งาน และมีความ
ปลอดภัย ดังนั้นผู้ใช้งานจึงเลือกใช้แอพพลิเคช่ันติ๊กต๊อก จาก
การวิจัยครั้งนี้จึงเป็นข้อมูลสําคัญต่อผู้ให้บริการแอพพลิเคช่ันติ๊
กต๊อก ที่ควรพัฒนาระบบให้มีความสะดวกต่อการใช้งานและ
เข้าถึงข้อมูลของแอพพลิเคช่ันได้ง่าย ตลอดจนการรักษาความ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ  และสร้างประโยชน์หรือเอกลักษณ์ 
เพื่อกระตุ้นให้ผู้ใช้บริการเกิดความเชื่อถือมากยิ่งข้ึน  

10. ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
 1. ในการศึกษาครั้งต่อไป ควรทําการศึกษาถึงอิทธิพล
ของตัวแปรอิสระอื่นๆ ที่ส่งผลต่อการเลือกใช้แอพพลิเคช่ันติ๊
กต๊อก เช่น อิทธิพลที่เป็นอุปสรรค อิทธิพลของการยอมรับ
นวัตกรรม เป็นต้น 
 2. ควรมีการวิจัยอย่างสม่ําเสมอถึงการเลือกใช้แอพ
พลิ ช่ันติ๊กต๊อก หรืออื่นๆที่ เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีข้อมูลที่ เป็น
ปัจจุบัน เนื่ องจากสังคมมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา
เทคโนโลยีอยู่ตลอด  
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11. กิตติกรรมประกาศ 
การศึกษางานวิจัยในครั้งนี้สําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ต้อง

ขอขอบพระคุณคณาจารย์สาขาการตลาด คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากรที่ให้คําแนะนํา ให้โอกาสและให้
การสนับสนุนผู้ทําวิจัยมาโดยตลอด รวมทั้งขอขอบคุณผู้ตอบ
แบบสอบถามทุกท่านที่ให้ความร่วมมือกับผู้วิจัยในการตอบ
แบบสอบถามจึงทําให้การศึกษางานวิจัยในครั้งนี้ประสบ
ความสําเร็จ 
 โดยผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลการวิจัยในครั้งนี้จะเป็น
ประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจศึกษา และเป็นประโยชน์ในการพัฒนา 
หรือการส่งเสริมการยอมรับเทคโนโลยีทางด้านต่างๆเพื่อการ
นําไปปรับใช้ในแอพพลิเคชั่นต่อไป 
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บทคัดย่อ  

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการจ าแนกประเภทรายได้ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 
เรื่อง รายได้ (ปรับปรุง 2558) กรณีศึกษา: กลุ่มธุรกิจขนาดกลาง เอ็ม เอ ไอ ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปี 
2559 จ านวน 132 บริษัท เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการใช้แบบส ารวจด้วยตัวเอง (Checklist) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ความถี่
และร้อยละ จากการศึกษาพบว่า บริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลรายได้เกี่ยวกับการให้บริการมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 29 รองลงมาคือ 
ดอกเบี้ย ค่าสิทธิและเงินปันผล คิดเป็นร้อยละ 29 ส่วนรายได้อื่นๆ มีการเปิดเผยน้อยที่สุด  คิดเป็นร้อยละ 17 นอกจากนี้พบว่า
รายได้อื่นท่ีมีการเปิดเผยส่วนใหญ่เกิดจากการ ขายหุ้น รองลงมาคือ ก าไรจากการขายสินทรัพย์ รายได้จากการขายวัสดุ ก าไรจาก
อัตราแลกเปลี่ยน และรายได้จากค่านายหน้า  

ค ำหลัก: การขายสินค้า การให้บรกิาร ดอกเบี้ยรับ ค่าสิทธิ และเงินปันผลรับ 
 
Abstract 

This research aims to study disclosure of revenue classification in accordance with TAS No.18- 
Revenue, (revised 2015).  The data of this study were provided by surveys of 132 companies listed on Market 
for Alternatives Investment of the Stock Exchange of Thailand in 2016. Data collection was done by using self 
checklist. Statistics used in the analysis include frequency and percentage. The findings revealed that the 
rendering of services was the highest disclosure at 29%. Royalties, interest and dividends provided the second 
highest disclosure at 29%. Other income provided the least disclosure at 17%. Moreover, the study found 
that other income’s disclosure mostly arose from the sale of shares, gains on sale of assets, revenue from the 
sale of materials, gains on foreign exchange, and commission income. 
Keywords: Sales of goods, sales of services, interest royalties and dividends 

 
1. บทน า 

รายได้ หมายถึง การเพิ่มขึ้นของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
ในรอบระยะเวลาบัญชีในรูปกระแสรับหรือการเพิ่มขึ้นของ
สินทรัพย์หรือการลดลงของหนี้สินซึ่งส่งผลให้ส่วนของเจ้าของ
เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ไม่รวมถึงเงินทุนที่ได้รับจากผู้มีส่วนร่วมในส่วน

ของเจ้าของ รายได้ตามค านิยาม หมายความรวมถึง รายได้ซึ่ง
เกิดขึ้นจากกิจกรรมตามปกติของกิจการและผลก าไร รายได้มี
ช่ือเรียกต่างๆ กัน เช่น รายได้จากการขายสนิค้า รายได้จากการ
ให้บริการ รายได้ค่าธรรมเนียม รายได้ดอกเบี้ย รายได้เงินปัน
ผล รายได้ค่าสิทธิฯลฯ โดยตาม มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 18 
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เรื่อง รายได้ (ปรับปรุง 2558) ได้มีการก าหนดให้มีการเปิดเผย
ข้อมูลเกี่ยวกับรายได้ใน 3 รายการใหญ่ ๆ ได้แก่ การขายสินค้า
สินค้า การให้บริการ และดอกเบี้ย ค่าสิทธิ และเงินปันผล ทั้งนี้ 
ผู้ศึกษาสนใจศึกษาการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายได้ตามแนว
ปฏิบัติของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 เรื่อง รายได้ 
(ปรับปรุง 2558 ) โดยศึกษาเฉพาะอุตสาหกรรมธุรกิจขนาด
กลาง เอ็ม เอ ไอ ปี 2559 เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมที่เน้น
ธุรกิจที่มีการเติบโตสูง และมีแนวโน้มการเติบโตดีในอนาคต 
ข้อสนเทศท่ีได้ ท าให้ทราบถึงแนวปฏิบัติที่บริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้มีการเปิดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับรายได้ ตามมาตรฐานฉบับที่ 18 ไว้ในรายงานทางการ
เงินอย่างไร 
 
2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา  

 เพื่อศึกษาการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการจ าแนก
ประเภทรายได้ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 18 ของกลุ่ม
ธุรกิจขนาดกลาง เอ็ม เอ ไอ ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ปี 2559 
 
3. การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายได้ ตามมาตรฐานการ
บัญชี ฉบับท่ี 18 ก าหนดให้กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้ 
[1] 
 1. นโยบายการบัญชีที่กิจการใช้ในการรับรู้รายได้ ซึ่ง
รวมถึงวิธีก าหนดขั้นความส าเร็จ ของรายการที่เกี่ยวข้องกับการ
ให้บริการ  
 2. จ านวนรายได้แต่ละประเภทที่มีนัยส าคัญที่รับรู้
ระหว่างงวดซึ่งรวมถึงรายการอันได้แก่ การขายสินค้า การ
ให้บริการ และดอกเบี้ย ค่าสิทธิและเงินปันผล 
 การศึกษาครั้งนี้ สนใจศึกษาเฉพาะการเปิดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับการจ าแนกประเภทรายได้ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับ
ที่ 18 (ปรับปรุง 2558) ซึ่งจ าแนกประเภทได้ดังนี้ การขาย
สินค้า การให้บริการ ดอกเบี้ย ค่าสิทธิ และเงินปันผล 

[2] ได้ท าการศึกษาความรู้และความเข้าใจ ของนักบัญชี
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในอ าเภอเมือง เชียงใหม่ต่อ
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2552) เรื่องรายได้ ผล
การศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีอายุ 26-30 ปี มี
ประสบการณ์ท างาน 3-5 ปี ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจต่อมาตรฐานการ
บัญชีมี ค่าเฉลี่ยรวมร้อยละ 50.10 อยู่ในเกณฑ์ระดับน้อยมี
ความรู้ความเข้าใจมากท่ีสุดเกี่ยวกับความหมายของการเปิดเผย
ข้อมูล รองลงมาคือการตีราคาตามมูลค่ายุติธรรมกรณีเมื่อมีการ
ตกลงซื้อขาย และโอนกรรมสิทธิ์และความหมายของการรับรู้
รายได้ทั้งจ านวนตามล าดับและผู้ตอบแบบสอบถามมีความรู้
ความเข้าใจไม่ถูกต้องต่อมาตรฐานการบัญชีคิดเป็นร้อยละ 
49.90 อยู่ในเกณฑ์ระดับน้อยที่สุดโดยมีความรู้ความเข้าใจไม่
ถูกต้องต่อเกณฑ์การรับรู้รายได้มากท่ีสุดในประเด็นเกี่ยวกับการ
ปรับปรุงงบการเงินย้อนหลังภายหลังการเปลี่ยนวิธีการรับรู้
รายได้ รองลงมาคือความหมายของมูลค่ายุติธรรม และ
วัตถุประสงค์ของการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบ
การเงินตามล าดับ  

[3] ได้ท าการศึกษาการรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายของ
กิจการขนส่งหินทราย ผลการศึกษาพบว่า ขั้นตอนของการรับรู้
รายได้และค่าใช้จ่ายของกิจการขนส่งหินทราย ทราบได้จาก
รายละเอียดยอดขายและยอดซื้อที่ลูกค้าส่งมาให้เช่น เอกสาร
ใบเสร็จรับเงิน/ใบก ากับภาษี ใบก ากับภาษี/ใบส่งสินค้าใบลด
หนี้/ใบก ากับภาษี แล้วน ามาบันทึกลงในโปรแกรมบัญชีและ
ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานภาษีซื้อและภาษีขายของแต่
ละเดือนจากรายงานสรุปยอดภาษีซือ้และภาษีขายที่ลูกค้าน าส่ง
มาให้ 

[4] ได้ท าการศึกษาการรับรู้รายได้ทางการบัญชีของ
ธุรกิจขนส่ง และโลจิสติกส์ ผลการศึกษาพบว่า มีความ
หลากหลายของวิธีการรับรู้รายได้โดยขึ้นอยู่กับลักษณะการ
ประกอบ กิจการ ซึ่งอาจส่งผลให้งบการเงินไม่สามารถ
เปรียบเทียบกันได้ผู้ใช้งบการเงินควรได้ศึกษาวิธีการรับรู้รายได้
ของธุรกิจด้วยความเข้าใจ  
 
4. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

ประชากรกลุ่มตัวอย่างคือ บริษัทธุรกิจขนาดกลางที่จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปี 2559 จ านวน 
132 บริษัทใน 8 กลุ่มอุตสาหกรรม ดังตารางที่ 1  
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ตารางที่ 1 จ านวนบริษัทจ าแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรม 
ล าดับ ประเภท จ านวนบริษัท 

1 กลุ่มเกษตรและกลุม่อุตสาหกรรม
อาหาร 

9 

2 กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค 10 
3 กลุ่มธุรกิจการเงิน 8 
4 กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม 35 
5 กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง 17 
6 กลุ่มทรัพยากร 12 
7 กลุ่มบริการ 37 
8 กลุ่มเทคโนโลย ี 9 

รวม 137 
หัก  จ านวน 5 บริษัท ที่ไม่ได้น าศึกษา  5* 
จ านวนบริษัทท้ังสิ้น 132 
* จ านวน 1 บริษัท ไม่ได้น ามาศึกษา เน่ืองจากต้องปฏิบัติตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 4 เรื่องสัญญาประกันภัย 
(ปรับปรุง 2558) และ จ านวน 4 บริษัท ไม่เปิดเผยรายงานทางการ
เงิน ปี 2559 เนื่องจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แจ้งว่า เข้า
ข่ายอาจถูกเพิกถอน 

 
5. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา  

การศึกษาในครั้งนี้ ใช้แบบสรุปการเปิดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับรายได้ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 เรื่อง รายได้ 
(ปรับปรุง 2558) โดยเป็นแบบส ารวจรายการด้วยตัวเอง 
(Checklist) ที่ผู้ศึกษาได้สร้างขึ้น  

6. การรวบรวมข้อมูล 
การศึกษาครั้ งนี้ เก็บรวบรวมข้อมูลจากหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินและข้อมูลอื่นๆ ที่เปิดเผยต่อสาธารณะ
เฉพาะของกลุ่มธุรกิจขนาดกลาง เอ็ม เอ ไอ ที่จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประจ า ปี 2559 ที่ผ่านการ
ตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศ
ไทย โดยรายงานประจ าปีของบริษัทประกอบด้วยงบการเงิน 
หมายเหตุประกอบงบการเงินและข้อมูลอื่น ๆ ที่เปิดเผยต่อ
สาธารณชน [5] 
 
7. วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล  

1. ศึกษามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 เรื่อง รายได้ 
(ปรับปรุง 2558)  

2. ศึกษาการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายได้ตามการจัด
ประเภทในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ได้แก่ ขาย บริการ และ 
ดอกเบี้ย ค่าสิทธิ และเงินปันผล รวมถึงได้มีการแบ่งประเภท
ของรายได้ในรูปแบบอ่ืน หรือไม่ อย่างไร 

3. น าข้อมูลที่ได้จากการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายได้ 
มาท าการ Checklist โดยใช้แบบเก็บข้อมูลที่ผู้ศึกษาได้สร้างขึ้น 
ซึ่งได้จัดท าเป็นรูปแบบตารางแสดงข้อมูลของบริษัท  

4. วิเคราะห์ร้อยละของการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ
รายได้ในแต่ละประเภท 

5. สรุปผลการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายได้ในแต่ละ
ป ร ะ เ ภ ท  โ ด ย ใ ช้ ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ค ว า ม ถี่ แ ล ะ ร้ อ ย ล ะ

 
8. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ตารางที่ 2 แสดงรายละเอียดของการเปิดเผยข้อมลูการจ าแนกประเภทรายได้ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 18 (ปรับปรุง2558) 
ล า 
ดับ 

กลุ่มอุตสาหกรรม จ านวน
บริษัท 

การขายสินค้า การให้บริการ ดอกเบี้ย ค่าสิทธิ  
และ เงินปันผล 

รายได้
อื่น 

ซ้ือมา
ขาย
ไป 

ผลิต
เพ่ือ
ขาย 

ให้บริการ ให้เช่า ดอกเบี้ย ค่าสิทธิ เงิน 
ปันผล 

 

1  กลุ่มเกษตรและ
อุตสาหกรรมอาหาร  

9 7 2 5 1 8 0 3 5 

2  กลุ่มสินค้าอุปโภค
บริโภค  

10 10 7 5 2 8 1 2 9 
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3  กลุ่มธุรกิจการเงิน  7 0 0 6 6 7 5 0 7 
4  กลุ่มสินค้า

อุตสาหกรรม  
34 4 30 21 6 25 0 7 16 

5  กลุ่ม
อสังหาริมทรัพย์
และก่อสร้าง  

17 4 13 15 7 13 0 4 7 

6  กลุ่มทรัพยากร  11 5 6 8 1 8 0 3 7 
7  กลุ่มบริการ  35 16 9 33 10 22 0 10 22 
8  กลุ่มเทคโนโลย ี 9 7 1 9 4 8 0 2 9 
รวม 132 53 68 102 37 99 6 31 82 
รวมตามการจดัประเภทรายได ้ 121 139 136 82 
ร้อยละ 25.31 29.08 28.45 17.16 
 
รูปภาพที่ 1 แผนภูมิแสดงการเปิดเผยข้อมูลการจ าแนกประเภทรายได้ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 เรื่องรายได้ (ปรับปรุง 
2558) ของกลุ่มธุรกิจขนาดกลาง เอ็ม เอ ไอ ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปี 2559 

 
จากตารางที่ 2 และรูปภาพที่ 1 แสดงสรุปผลการ

เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายได้ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 
เรื่อง รายได้ (ปรับปรุง 2558) ของกลุ่มธุรกิจขนาดกลาง เอ็ม 
เอ ไอ ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปี 
2559 ทั้ง 8 กลุ่มอุตสาหกรรม พบว่ารายได้โดยส่วนใหญ่จะ
ขึ้นอยู่กับลักษณะการด าเนินงานของแต่ละธุรกิจ ดังนี ้

1. กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารรายได้โดยส่วน
ใหญ่มาจากค่าสิทธิ ดอกเบี้ยรับและเงินปันผล  

2. กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภครายได้โดยส่วนใหญ่มาจาก
การขายสินค้า 

3. กลุ่มธุรกิจการเงินรายได้โดยส่วนใหญ่มาจากการ
ให้บริการ และดอกเบี้ย ค่าสิทธิและเงินปันผล 

4. กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมรายได้โดยส่วนใหญ่มาจาก
การขายสินค้า 

5. กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างรายได้โดยส่วน
ใหญ่มาจากการขายสินค้า 

6. กลุ่มทรัพยากรรายได้โดยส่วนใหญ่มาจากการขาย
สินค้า และดอกเบี้ย ค่าสิทธิและเงินปันผล 

7. กลุ่มบริการรายได้โดยส่วนใหญ่มาจากการให้บริการ  
8. กลุ่มเทคโนโลยีรายได้โดยส่วนใหญ่มาจากการ

ให้บริการ 
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นอกจากนี้ ยังพบว่าทั้ง 8 กลุ่มอุตสาหกรรม บริษัทมี
การเปิดเผยข้อมูลรายได้เกี่ยวกับการให้บริการ รองลงมาคือ ค่า
ดอกเบี้ย ค่าสิทธิและเงินปันผล คิดเป็นร้อยละ 29 ส่วนรายได้
อื่นมีการเปิดเผยน้อยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 17 
 
9. สรุปผลการศึกษา  

การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการจ าแนกประเภทรายได้ 
ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 เรื่อง รายได้ (ปรับปรุง 
2558) ของกลุ่มธุรกิจขนาดกลาง เอ็ม เอ ไอ ที่จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปี 2559 สามารถสรุป
ผลการวิจัย ได้ดังนี้  

1. พบว่าแหล่งที่มาของรายได้ส่วนใหญ่ในแต่ละบริษัท
ขึ้นอยู่กับกิจกรรมหลักในการด าเนินงานธุรกิจ ตัวอย่างเช่น 
กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง รายได้ส่วนใหญ่เกิดจาก
การขายสินค้า และ กลุ่มบริการรายได้ส่วนใหญ่เกิดจากการ
ให้บริการเป็นต้น ซึ่งเป็นไปตามค านิยาม ของกรอบแนวคิด
เกี่ยวกับรายได้ ตามมาตรฐานการบัญชี เรื่องรายได้ (ปรับปรุง 
2558)  นอกจากน้ี ยังมีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายได้อื่น ซึ่ง
กลุ่มที่มีการเปิดเผยมากที่สุด คือ กลุ่มบริการ รองลงมา คือ 
กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม  และน้อยที่สุดคือ กลุ่มเกษตรและ
อุตสาหกรรมอาหาร  

2. พบว่า จ านวน 7 กลุ่มอุตสาหกรรม ที่มีการเปิดเผย
รายได้อื่นท่ีเกิดจากการขายหุ้น ยกเว้นเพียงกลุ่มเทคโนโลยีที่ไม่
มีรายได้อื่นท่ีเกิดจากการขายหุ้น  

3. รายได้อื่น ที่นอกเหนือจากรายได้ที่เกิดจากการขาย
หุ้น คือ ก าไรจากการขายสินทรัพย์ รายได้จากการขายเศษวัสดุ 
ก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนและรายได้จากค่านายหน้า  

 
10. ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

ควรท าการศึกษาการเปิดเผยนโยบายการบัญชีที่กิจการ
ใช้ในการรับรู้รายได้ ตลอดจนวิธีก าหนดขั้นความส าเร็จของ
รายการที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ ตามแนวปฏิบัติมาตรฐาน
การบัญชีฉบับที่ 18 เรื่อง รายได้ โดยท าการศึกษาร่วมกับ
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 11 เรื่อง สัญญาก่อสร้าง รวมถึง
รายได้ประเภทอื่น ที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานรายงานทางการเงิน
ฉบับอ่ืน ๆ  
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การมุงเนนคุณคาและประสิทธิภาพการบริการ กรณีศึกษาคลีนิคดานความงามในจังหวัดขอนแกน และอุดรธาน ี

Value Orientation and Service Performance: Case Study of Cosmetic Clinics in Khon Kaen and Udonthani 

Province. 

สุภาวิตา อินทรพาณิชย1*  วรรณิกา พรหมพินิจ2  สุริศา กุลชะโมรินทร3  ณัฐชา คํามี4 

1-4 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลย ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร 

ผูติดตอ : supawita.in@rmuti.ac.th 

บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค (1) เพ่ือศึกษาการมุงเนนคุณคาของคลีนิคดานความงาม (2) เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพการ

บริการของคลีนิคดานความงาม (3) เพ่ือเปรียบเทียบปจจัยองคกรกับความคิดเห็นเก่ียวกับการมุงเนนคุณคาของคลีนิคดาน
ความงาม ในจังหวัดขอนแกนและอุดรธานี และ (4) เพ่ือเปรียบเทียบปจจัยองคกรกับความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิภาพการ
บริการของคลีนิคดานความงาม ในจังหวัดขอนแกนและอุดรธานี 

ผลการศึกษาพบวาคลีนิคดานความงามในจังหวัดขอนแกนและอุดรธานีมีระดับความคิดเห็นตอการมุงเนนคุณคา 
และประสิทธิภาพการบริการอยูมนระดบัมากท่ีสดุท้ังภาพรวมและเปนรายดาน ผลการทดสอบสมมตุิฐานพบวาคลนิีคดานความ
งามท่ีมีเงินทุนจดทะเบียนตางกัน จะมีการมุงเนนคุณคาในภาพรวมไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาเงินทุนจด
ทะเบียนตางกันจะมีการบริหารทรัพยากรมนุษยและระบบการควบคุมท่ีแตกตางกัน ดานผลการทดสอบเงินทุนจดทะเบียนท่ี
แตกตางกันจะเกิดประสิทธิภาพการบริการในภาพรวมไมแตกตางกัน หากพิจารณาเปนรายดานพบวาเงินทุนจดทะเบียนตางกัน
จะมีคุณภาพการบริการแตกตางกัน 

Abstacts 
This research aims to 1) To study the value orientation of cosmetic clinics in Khon Kaen and 

Udonthani province. 2) To study the service performance of cosmetic clinics in Khon Kaen and Udonthani 
province. 3) To compare the attitude of value orientation and the differential group of cosmetic clinics in 
Khon Kaen and Udonthani province. And 4) To compare the attitude of service performance and the 
differential group of cosmetic clinics in Khon Kaen and Udonthani province. Data collected from 95 
managers of cosmetic clinics in Khon Kaen and Udonthani province. One way ANOVA analysis is used in 
this research. 

Research finding show that high mean value orientation and service performance. The hypothesis 
testing show alls of value orientation are not different in different group of cosmetic clinics. Special 
different authorized capital to hold divergent the two dimensions of value orientation (Human resource 
management and organizational control system). And clinics that having different authorized capital to 
have different service quality. 
Keywords: Value, Value chain, Value orientation, Service performance 

1. บทนํา
ธุรกิจตาง ๆ หันมาใหความสนใจเก่ียวกับการ

มุงเนนคุณคา ซึ่งเปนการสรางมูลคาเพ่ิมใหกับองคกรใน
ปจจุบันน้ันเปนการสรางคุณคาจากสินคาและบริการ เปนสิ่ง
ท่ีลูกคาตองการ  การมุงเนนคุณคา ประกอบไปดวย 6 ดาน 
ไดแก ความยืดหยุนในการผลิต บูรณาการทางการตลาดและ
การบริการ  การพัฒนาเทคโนโลยี กลยุทธการจัดหา/จัดซื้อ 
การบริหารทรัพยากรมนุษย  ระบบการควบคุมขององคกร 
โดยพัฒนามาจากแนวคิดการจัดการหวงโซออุปทาน (Value 

chain) ของ Michael E. Porter (1985) [1] เพ่ือนํามาใชใน
การสรางมูลคา เ พ่ิมแกองคกรใหมีประสิทธิภาพ เ พ่ือ
ประโยชนในการแขงขันในระยะยาวตอไป 

จากเหตุผลท่ีกลาวมาแลวขางตน ผูวิจัยจึงมีความ
สนใจศึกษาวิจัย การมุงเนนคุณคาและประสิทธิภาพการ
บริการของคลีนิคดานความงาม ในจังหวัดอุดรธานีและ
จังหวัดขอนแกน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือทดสอบวา ปจจัย
องคกรท่ีแตกตางกัน จะมีการมุงเนนคุณคาและประสิทธิภาพ
การบริการของคลีนิคดานความแตกตางกันหรือไม โดยทํา
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การเก็บรวบรวมขอมูลจากคลีนิคดานความงามใน จังหวัด
อุดรธานีและจังหวัดขอนแกน ผลลัพธท่ีไดจากการวิจัย
สามารถนําไปใชเพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนา การบริการ
ลูกคาของธุรกิจใหบริการความงามใหดําเนินงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพและ สอดคลองกับสภาพแวดลอมท่ีเปลี่ยน 
แปลงไปในปจจุบัน รวมถึงใชเปนขอเสนอสําหรับผูบริหาร
เพ่ือใชในการวางแผนและกําหนดประสิทธิภาพการบริการท่ี
จะกอใหเกิดความไดเปรียบทางการแขงขันของธุรกิจ และ
ปรับปรุงพัฒนาระบบการบริการ ใหมีคุณภาพสอดคลองกับ
การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมของธุรกิจในอนาคต ให
องคกรสามารถบรรลุเปาหมาย ตามวัตถุประสงคขององคกร
ท่ีกําหนดไว 
2. วัตถุประสงค

1) เพ่ือศึกษาการมุงเนนคุณคาของคลีนิคดาน
ความงาม 

2) เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพการบริการของคลีนิค
ดานความงาม 

3) เพ่ือเปรียบเทียบปจจัยองคกรกับความคิดเห็น
เก่ียวกับการมุงเนนคุณคา ของคลีนิคดานความงามในจังหวัด
ขอนแกนและอุดรธานี 

4) เพ่ือเปรียบเทียบปจจัยองคกรกับความคิดเห็น
เก่ียวกับประสิทธิภาพการบริการ ของคลีนิคดานความงามใน
จังหวัดขอนแกนและอุดรธานี 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในงานวิจัย 

3. วิธีการดําเนินงานวิจัย
งาน วิจั ย น้ี เ ป น ง าน วิ จั ย เ ชิ งสํ า ร วจ (Survey 

Research) ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมขอมูล จากคลีนิคดานความงาม ในจังหวัดขอนแกน
และอุดรธานี เก็บแบบสอบถามจากผูบริหารคลินิกฯ จํานวน 
95 คน จากจํานวนท้ังหมดของคลีนิคดานความงามในท้ัง 2 
จังหวัด ไดแก จังหวัดขอนแกนและอุดรธานี จํานวน 116 
แหง [5] คิดเปนรอยละ 82 แบบสอบถามไดผานการ
ตรวจสอบคาความเช่ือมั่น โดยใชคาสัมประสิทธ์ิแอลฟาตาม
วิธีของ Cronbach มีคาอยูในชวง 0.664-0.904 ซึ่งถือวา
ผานตามเกณฑของ Hair และคณะ (2010) 

4. ผลการวิจัย
จากผลการวิจัยพบวาผูบริหารสวนใหญเปนเพศ

หญิง คิดเปนรอยละ 83.2 มีอายุระหวาง 26-30 ป คิดเปน
รอยละ 38.9 มีสถานภาพสมรสและโสดเทากัน คิดเปน
รอยละ 49.5 มีระดับการศึกษาสวนใหญคือระดับปริญญา
ตรี คิดเปนรอยละ 78.9 รายไดตอเดือนอยูระหวาง 
30,000-40,000 บาท คิดเปนรอยละ 34.7 มีประสบการณ
ในการทํางานระหวาง 6-10 ป คิดเปนรอยละ 55.8 จบ
การศึกษาในสาขาอ่ืนๆ นอกจากแพทย คิดเปน 50.5 

คลีนิคดานความงามสวนใหญเปนกิจการเจาของ
คนเดียว คิดเปนรอยละ 49.5 มีจํานวนพนักงาน 6-10 คน 
คิดเปนรอยละ 58.9 เงินทุนจดทะเบียนสวนใหญอยู
ระหวาง 1,500,001-3,000,000 บาท คิดเปนรอยละ 40.0 
สวนใหญดําเนินกิจการมาแลว 6-10 ป คิดเปนรอยละ 53.7 

ตารางท่ี 1 คาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการ
มุงเนนคุณคา และประสิทธิภาพการบริการ 

ตัวแปร 
Mean Std. Deviation 

การมุงเนนคุณคา 
-  ความยดืหยุนในการผลติ 
-  บูรณาการทางการตลาด
และการบริการ 
-  การพัฒนาเทคโนโลย ี
-  กลยุทธการจัดหา/จัดซื้อ 
-  การบรหิารทรัพยากรมนุษย 
-  ระบบการควบคุมของ

 
ประสิทธิภาพการบริการ 
-  คุณภาพการบริการ 
-  การตอบสนองลูกคา 
-  ความเช่ือถือและไววางใจ

ปจจัยองคกร 

- ประเภทการดําเนิน
ธุรกิจ 
-  รูปแบบกิจการ 
-  จํานวนบุคลากร 
-  เงินทุนจดทะเบียน 
- ระยะเวลาการดําเนิน
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การมุงเนนคุณคา 
- ความยืดหยุนในการผลิต 
- การบูรณาการทางการตลาด 
- การพัฒนาเทคโนโลย ี
- กลยุทธการจัดซื้อ 
- การบริหารทรัพยากรมนุษย 
- ระบบการควบคุมขององคกร 

4.75 
4.79 
4.66 
4.69 
4.70 
4.77 

0.27 
0.61 
0.38 
0.33 
0.38 
0.32 

4.73 0.26 

ประสิทธิภาพการบริการ 
- คุณภาพการบริการ 
- การตอบสนองลูกคา 
- ความเช่ือถือและไววางใจ 

4.77 
4.85 
4.85 

0.25 
0.24 
0.24 

4.82 0.20 

จากตารางท่ี 1 จะเห็นไดวาคลีนคิดานความงาม
มีการมุงเนนคุณคา และประสิทธภิาพการบริการท้ัง
ภาพรวม (Mean=4.73 SD=0.26, Mean=4.82 SD= 0.20 
ตามลําดับ) และเปนรายดานอยูในระดับมากท่ีสุด โดยการ
มุงเนนคุณคาดานการบูรณาการทางการตลาดมากท่ีสุด 
(Mean=4.79, SD=0.61) สวนประสิทธิภาพการบริการ
ดานการตอบสนองลูกคาและความเชื่อถือไดมีคาเฉลี่ย
เทาๆ กัน (Mean=4.85 SD=0.24) 

ตารางท่ี 2  การเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับการ
มุงเนนคุณคา ของคลีนิคดานความงาม ในจังหวัดขอนแกน
และอุดรธานี 

การมุงเนนคุณคา

เงินทุนจดทะเบียน

F Sig.

ต่ํากวา 500,000 บาท 500,001- 1,500,000 บาท 1,500,001- 3,000,000 บาท 3,00,001-4,500,000 บาท 4,500,001-6,000,000 บาท 6,000,001 บาทข้ึนไป

S.D S.D S.D S.D  
S.D S.D

1.ความยืดหยุนในการผลิต 4.65
1

0.51 4.73
1

0.24 4.79
1

0.22 4.75
1

0.29

2.บูรณาการ การ ตลาดและการบริการ
4.54

1
0.38 4.72

1
0.23 4.90

1
0.91 4.69

1
0.27

3.การพัฒนาเทค โนโลยี 4.64
1

0.47 4.58
1

0.43 4.66
1

0.36 4.64
1

0.31

4.กลยุทธการจัดหา / จัดซื้อ 4.68
1

0.52 4.61
1

0.47 4.75
1

0.19 4.58
1

0.39

5.การบริหารทรัพยากรมนุษย 4.16
2

0.60 4.68
1

0.42 4.72
1

0.30 4.69
1

0.38

6.ระบบการควบ คุมขององคกร
4.36

1
0.57 4.70

1
0.43 4.80

1
0.25 4.84

1
0.22

รวม 4.50
1

0.43 4.67
1

0.30 4.77
1

0.22 4.71
1

0.22

1 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก = (4.21 – 5.00) 
2 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก = (3.41 – 4.20) 

จากตารางท่ี 2  คลีนิคดานความงามในจังหวัด
ขอนแกนและอุดรธานี ท่ีมเีงินทุนจดทะเบียนแตกตางกัน มี
ความคิดเห็นเก่ียวกับการมุงเนนคณุคาในภาพรวมไม
แตกตางกัน อยางมีนัยสาํคัญทางสถิติท่ี  0.05 เมื่อพิจารณา
เปนรายดานพบวาคลีนิคดานความงามท่ีมีเงินทุนจดทะเบียน 
แตกตางกัน จะมีการบริหารทรัพยากรมนุษยและระบบการ
ควบคุมขององคกรท่ีแตกตางกัน 

ตารางท่ี 3  การเปรยีบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยเปนราย
คู เก่ียวกับการบรหิารทรัพยากรมนุษยของคลีนิคดานความ
งาม จังหวัดขอนแกนและอุดรธานี โดยรวมท่ีมีระดับเงิน
ลงทุนจดทะเบียนท่ีแตกตางกัน 

เงินทุนจดทะเบียน

ตํ่ากวา 500,000 บาท 500,001- 1,500,000 บาท 1,500,001- 3,000,000 
บาท

3,00,001-

X
¯

=4.16 X
¯

 =4.68 X
¯

  =4.72 X
¯

ตํ่ากวา 500,000 บาท  

X
¯

   =4.16

- .086 .146 

500,001- 1,500,000 บาท    X
¯

   =4.68

- .059 

1,500,001- 3,000,000 บาท    X
¯

   =4.72

- 
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3,00,001-4,500,000 บาท    X
¯

   =4.69

- .045* .083 

4,500,001-6,000,000 บาท    X
¯

   =4.78

- .128 

6,000,001 บาท ข้ึนไป X
¯

=4.90

- 

* แตกตางกันอยางมีนยัสําคัญทางสถิติ .05

จากตารางท่ี 3 เมื่อทําการทดสอบแบบจับคู
พหุคูณ (Multiple Comparisons) โดยคาสถิติ LSD ท่ี
ระดับนัยสําคญั .05 พบวา เงินทุนจดทะเบียนของกลุม 
4,500,001-6,000,000 บาท และเงินทุนจดทะเบียนของ
กลุม 6,000,001 บาทข้ึนไป มีความคิดเห็นเก่ียวกับการ
บริหารทรัพยากรมนุษยมากกวา เงินทุนจดทะเบียนของกลุม 
3,00,001-4,500,000 บาท และเงินทุนจดทะเบียนของกลุม 
1,500,001- 3,000,000 บาท และ เงินทุนจดทะเบียนของ
กลุม 500,001- 1,500,000 บาท มีความคิดเห็นเก่ียวกับการ
บริหารทรัพยากรมนุษยมากกวา เงินทุนจดทะเบียนของกลุม
ท่ีมากกวา เงินทุนจดทะเบียนของกลุมต่ํากวา 500,000 บาท 
อยางมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี .05           

ตารางท่ี 4 การเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยเปนรายคู 
เก่ียวกับระบบการควบคมุองคกรของคลีนิคดานความงาม 
จังหวัดขอนแกนและอุดรธานี โดยรวมท่ีมรีะดับเงินลงทุนจด
ทะเบียนท่ีแตกตางกัน 

เงินทนุจดทะเบียน

ตํ่ากวา 500,000 บาท 500,001- 1,500,000 บาท 1,500,001- 3,000,000 บาท 3,00,001-4,500,000 บาท 4,500,001-6,000,000 บาท 6,000,001  
บาทข้ึนไป

X
¯

 =4.16 X
¯

 =4.68 X
¯

  =4.72 X
¯

  =4.69 X
¯

  =4.78 X
¯

  =4.90 

ต่ํากวา 500,000 บาท    X
¯

  =4.16

- .179 .359 .154 .249 .338 

500,001- 1,500,000บาท   

X
¯

   =4.68

- .180 .024* .069 .158 

1,500,001- 3,000,000 บาท 

X
¯

   =4.72

- .204 

3,00,001-4,500,000 บาท   

X
¯

   =4.69

- 

4,500,001-6,000,000 บาท 

X
¯

   =4.78

6,000,001 บาทขึ้นไป   X
¯

  =4.90

* แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ .05

จากตารางท่ี 4 เมื่อทําการทดสอบแบบจับคู
พหุคูณ (Multiple Comparisons) โดยคาสถิติ LSD ท่ี
ระดับนัยสําคญั .05 พบวา เงินทุนจดทะเบียนของกลุม 
4,500,001-6,000,000 บาท และเงินทุนจดทะเบียนของ
กลุม 6,000,001 บาทข้ึนไป มคีวามคิดเห็นเก่ียวกับระบบ
การควบคุมองคกรมากกวา เงินทุนจดทะเบียนของกลุม 
3,00,001-4,500,000 บาท และเงินทุนจดทะเบียนของกลุม 
1,500,001- 3,000,000 บาท และ เงินทุนจดทะเบียนของ
กลุม 500,001- 1,500,000 บาท มีความคิดเห็นเก่ียวกับ
ระบบการควบคุมองคกรมากกวา เงินทุนจดทะเบียนของ
กลุมท่ีมากกวา เงินทุนจดทะเบียนของกลุมต่ํากวา 500,000 
บาท อยางมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี .05 

ตารางท่ี 5  การเปรียบเทียบความคดิเห็นเก่ียวกับ
ประสิทธิภาพการบริการ ของคลีนิคดานความงาม ในจังหวัด
ขอนแกนและอุดรธานี โดยรวมและรายดานของ
ผูประกอบการ ของคลีนิคท่ีมีเงินทุนจดทะเบียนตางกัน 

ประสิทธิภาพการ

บริการ

เงินทุนจดทะเบยีน 

F Sig.

ตํ่ากวา 500,000 บาท
500,001– 1,500,000 

บาท 1,500,001 – 3,000,000 
บาท 3,00,001-4,500,000 บาท

4,500,001-6,000,000 
บาท 6,000,001 บาทขึ้นไป

S.D S.D S.D S.D S.D S.D

1.คุณภาพการ
บริการ 4.92

1
0.10 4.72

1
0.29 4.68

1
0.27 4.85

1
0.20 4.94

1
0.12 4.90

1
0.16 3.37 0.00

*

2.การตอบ สนอง
ลูกคา 

4.76
1

0.53 4.83
1

0.23 4.83
1

0.24 4.84
1

0.21 4.90
1

0.13 5.00
1

0.00 0.79 0.55
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3.ความเชื่อถือและ
ไววางใจ 

4.72
1

0.38 4.86
1

0.25 4.80
1

0.27 4.90
1

0.15 4.89
1

0.18 5.00
1

0.00 1.24 0.29

โดยรวม 4.80
1

0.31 4.80
1

0.21 4.77
1

0.21 4.87
1

0.14 4.91
1

0.11 4.96
1

0.05 1.83 0.11

1หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด (  = 4.21-5.00) 

จากตารางท่ี 5 พบวา คลีนิคดานความงามใน
จังหวัดขอนแกนและอุดรธานีท่ีแตกตางกัน ท่ีมีความคิดเห็น
เก่ียวกับประสิทธิภาพ อยางมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี 0.05 
พบวาธุรกิจใหบริการดานความงาม พบวาธุรกิจใหบริการ
ดานความงามมีเงินทุนจดทะเบียนท่ีแตกตางกัน ไดแก 
คุณภาพการบริการ ดังน้ันจึงยอมรับสมมติฐานท่ี 2 คือธุรกิจ
ใหบริการดานความงามในจังหวัดอุดรธานีและจังหวัด
ขอนแกน ท่ีมีปจจัยองคกรท่ีแตกตางกัน มีความคิดเห็น
เก่ียวกับประสิทธิการบริการท่ีแตกตางกัน 

ตารางท่ี 6  การเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยเปนราย
คู เก่ียวกับประสิทธิภาพการบรกิารดานคณุภาพการบริการ
ของคลีนิคดานความงาม จังหวัดขอนแกนและอุดรธานี 
โดยรวมท่ีมีระดับเงินลงทุนจดทะเบียนท่ีแตกตางกัน 

เงินทนุจดทะเบียน

ตํ่ากวา 
500,000 
บาท

500,001- 
1,500,000 

บาท

1,500,001- 
3,000,000 

บาท

3,00,001-
4,500,000 

บาท

4,500,001-
6,000,000 

บาท

6,000,001 
บาทข้ึนไป

X
¯

 =4.16 X
¯

 =4.68 X
¯

  =4.72 X
¯

  =4.69 X
¯

  =4.78 X
¯

  =4.90

ต่ํากวา 500,000 บาท   

X
¯

  =4.16

- .051 .023* .054 .003* .293 

500,001- 1,500,000 

บาท    X
¯

  =4.68

- .074 .105 .047* .344 

1,500,001- 3,000,000 
บาท  

X
¯

   =4.72

- .030* .026* .270 

3,00,001-4,500,000 

บาท   X
¯

  =4.69

- .057 .239 

4,500,001-6,000,000 
บาท    

X
¯

  =4.78

- .296 

6,000,001 บาทขึ้นไป  

X
¯

=4.90

- 

* แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ .05

จากตารางท่ี 6 เมื่อทําการทดสอบแบบจับคู
พหุคูณ (Multiple Comparisons) โดยคาสถิติ LSD ท่ี
ระดับนัยสําคญั .05 พบวา เงินทุนจดทะเบียนของกลุม 
4,500,001-6,000,000 บาท และเงินทุนจดทะเบียนของ
กลุม 6,000,001 บาทข้ึนไป มีความคิดเห็นเก่ียวกับคณุภาพ
การบริการมากกวา เงินทุนจดทะเบียนของกลุม 3,00,001-
4,500,000 บาท และเงินทุนจดทะเบียนของกลุม 
1,500,001- 3,000,000 บาท และ เงินทุนจดทะเบียนของ
กลุม 500,001- 1,500,000 บาท มีความคิดเห็นเก่ียวกับ
คุณภาพการบริการมากกวา เงินทุนจดทะเบียนของกลุมท่ี
มากกวา เงินทุนจดทะเบียนของกลุมต่ํากวา 500,000 บาท 
อยางมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี .05 

สรุป 
การศึกษาน้ีไดเปนหลักฐานเชิงประจักษสําหรับการ
เปรียบเทียบปจจัยองคกรจะมีการมุงเนนคุณคา โดยจําแนก
เปน 6 มิติ ดังน้ี ความยดืหยุนในการผลิต บูรณาการทาง
การตลาดและการบริการ การพัฒนาเทคโนโลย ี กลยุทธการ
จัดการ/จัดซื้อ การบริหารทรัพยากรมนุษย และระบบการ
ควบคุมขององคกร โดยพบวาในภาพรวมปจจยัขององคกรท่ี
แตกตางกัน การมุงเนนคุณคาของแตละคลินิกไมแตกตางกัน 
แตหากพิจารณาเปนรายดานพบวาเงินทุนจดทะเบียนตางกัน 
คลีนิคฯก็จะมีการมุงเนนดานการบริหารทรัพยากรมนุษย
และมรีะบบการควบคุมองคกรท่ีแตกตางกัน นอกจากน้ัน
ปจจัยองคกรท่ีแตกตางกันของคลนิีคดานความงามจะมี
ความคิดเห็นตอประสิทธิภาพการบริการในภาพรวมไม
แตกตางกัน เมื่อพิจารณารายมติิท้ัง 3 มิติ ของประสิทธิภาพ
การบริการ ไดแก คุณภาพการบริการ การตอบสนองลูกคา 
และความเช่ือถือและไววางใจ พบวาคลินิกฯ ท่ีมเีงินทุนจด
ทะเบียนตางกัน จะเกิดคณุภาพการบริการท่ีแตกตางกันดวย 
จากผลการวิจัยขางตนจะเปนประโยชนในเชิงวิชาการเพ่ือ
ขยายขอบเขตความเขาใจเชิงทฤษฏีในการพัฒนา
แนวความคิดการมุงเนนคณุคาตามแนวคิดของ Porter [1] 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการไดจากทรัพยากรท่ีมีคุณคา
ขององคกร ตามทฤษฏีฐานทรัพยากรของ Barney 
(1991)[2] นอกจากน้ันผูบริหารหรือผูประกอบการคลินิก
ดานความงามจะไดนําผลจากงานวิจัยน้ีเพ่ือพัฒนาคุณคา 
และปรับปรุงประสิทธิภาพการบรกิารในทางปฏิบัติเพ่ือสราง
ความสามารถในการแขงขันไดในระยะยาว 
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Human capital orientation of the agricultural community enterprises in Sakon Nakhon province 
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บทคัดยอ 
การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาการมุงเนนทุนมนุษยของกลุมวิสาหกิจ แปรรูปทางการเกษตร ในจังหวัด

สกลนคร 2) เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับการมุงเนนทุนมนุษยในกลุมวิสาหกิจ แปรรูปทางการเกษตร ใน
จังหวัดสกลนครท่ีมี ปจจัยสวนองคกรแตกตางกัน ประชากรท่ีใชในการศึกษา ไดแก กลุมวิสาหกิจแปรรูปสินคาทางการเกษตร 
จังหวัดสกลนคร จํานวน 103 แหง วิเคราะหขอมูลดวยการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (One way ANOVA 
analysis)  

ผลการศึกษาพบวา 1) กลุมวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสินคาเกษตร มีการมุงเนนทุนมนุษยในระดับมากท้ัง 3 มิติ ไดแก 

การสงเสริมการเรียนรู การมุงเนนความชํานาญ และการปลูกฝงแนวคิดท่ีดีในการปฏิบัติงาน 2) ผลการทดสอบความแปรปรวน

ทางเดียว ของระยะเวลาในการดําเนินงาน และจํานวนสมาชิกของกลุมท่ีแตกตางกัน จะมีการมุงเนนทุนมนุษยท้ัง 3 มิติท่ีไม

แตกตางกัน ยกเวนปจจัยดานเงินลงทุนเริ่มแรกของกลุมท่ีแตกตางกันจะมีการปลูกฝงแนวคิดท่ีดีในการปฏิบัติงานท่ีแตกตางกัน 

ในขณะท่ีปริมาณเงินทุนหมุนเวียนของกลุมท่ีตางกันจะมีการมุงเนนทุนมนุษยท้ัง 3 ดาน คือ การสงเสริมการเรียนรู การมุงเนน

ความเช่ียวชาญ และการปลูกฝงแนวคิดท่ีดีในการปฏิบัติงานท่ีแตกตางกัน สวนปจจัยดานประเภทของสินคาท่ีผลิตของกลุมท่ี

แตกตางกันจะการสงเสริมการเรียนรูท่ีแตกตางกัน    

Abstract 
This research aims to 1) To study the human capital orientation of agricultural community 

enterprises in Sakon Nakhon province 2) To compare the attitude of human capital orientation and the 
differential group of agricultural community enterprises in Sakon Nakhon province. Data collected from 
103 managers or managerial committees of agricultural community enterprises in Sakon Nakhon province. 
One way ANOVA analysis is used in this research. 

Research finding 1) Mean of three dimensions of human capital orientation such as learning 
orientation, skill orientation and work value awareness are high level. 2) deferent of initial capital of 
groups that have an differential work value awareness. The different of working capital that having 
divergent all of three dimensions of human capital orientation. Finally, Type of product were have 
divergent with learning orientation. 
Keywords : Human capital, Learning orientation, Skill Orientation, Work Attitude Awareness 
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1. บทนํา
ปจจบัุนธุรกิจแปรรูปทางการเกษตรในประเทศไทย

ตองเผชิญกับการแขงขันกับธุรกิจภัยในประเทศซึ่งเปน
ผลกระทบมาจากนโยบายการเปดการคาเสรีและการ
ติดตอสื่อสารท่ีไรพรหมแดนของสมาคมอาเซีย สงผลใหธุรกิจ
แปรรูปทางการเกษตรในบางธุรกิจตองปดกิจการลงจึงทําให
นักวิจัยไดเล็งเห็นความสําคัญจึงไดทําการวิจัยกลุมวิสาหกิจ
ชุมชนเพ่ือเพ่ิมความรูความสามารถและทักษะในการทํางาน
ใหแกกลุมฯ เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑ
และหาแนวทางในการขยายกลุมวิสาหกิจทางการเกษตรใหมี
ความมั่นคงในการประกอบกิจการ 

ซึ่ ง ค ว า ม สํ า คั ญ ข อ ง ท รั พ ย า ก ร อ ง ค ก า ร 
Barney,1991 อางใน (กมลกานต งามตระกูลชล 2559) (2) 
ไดใหแนวคิดเก่ียวกับฐานทรัพยากรขององคกร (Resource-
Based View of the firm) หรอื RBV คือทรัพยากรท่ีองคกร
มีอยู มีเปนสวนสําคัญในการสรางความสามารถในการแขงขัน
ท่ียั่งยืนได โดยทรัพยากรน้ันควรมีคุณลักษณะคือ มีคุณคา 
(Value) หายาก (Rare) ไมสามารถทดแทนไดงาย (Difficult 
to Substitute) และยากท่ีคูแขงจะลอกเลียนแบบได และ
การประยุกต ใชความรูและทักษะดานทรัพยากรท่ีมีอยู
ภายในองคการ เพ่ือการผลิตสินคาและบริการท่ีทําใหองคการ
สรางความไดเปรียบในการแขงขันจากความสามารถในการ
คิดคนผลิตภัณฑใหม และกระบวนการหรือปรับปรุงสิ่งท่ีมีอยู
ใหมากข้ึนอยางมีประสิทธิภาพ 

ดังน้ัน ผูวิจัยจึงตองการศึกษาการมุงเนนทุนมนุษย 

และขอมูลท่ีไดจากการทํางานวิจัยน้ีสามารถนําไปใชเปน

แนวทางในการบริหารทรัพยากรมนุษยใหเกิดประสิทธิภาพ

ยิ่งข้ึน  

2. วัตถุประสงค
1) เพ่ือศึกษาการมุงเนนทุนมนุษยของกลุมวิสาหกิจ

แปรรูปทางการเกษตร ในจังหวัดสกลนคร 
2) เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับ

การมุงเนนทุนมนุษยในกลุมวิสาหกิจ แปรรูปทางการเกษตร 
ในจังหวัดสกลนครท่ีมี ปจจัยสวนองคกรแตกตางกัน 

3. วิธีการดําเนินงานวิจัย

งาน วิจั ย น้ี เ ปน งาน วิจั ย เ ชิ งสํ า รวจ  ( Survey 

Research) ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวม

ขอมูล จากกลุมวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสินคาทางการเกษตร 

ในจังหวัดสกลนคร กลุมวิสาหกิจชุมชนท่ีตอบแบบสอบถาม

จํานวน 103 แหง จากจํานวนกลุมวิสาหกิจชุมชนในจังหวัด

สกลนครท้ังหมด 121 แหง (กรมสงเสริมการเกษตร, 2560 : 

เว็บไซต) (1) คิดเปน 85.12 %  แบบสอบถามไดผานการ

ตรวจสอบคาความเช่ือมั่น โดยใชคาสัมประสิทธ์ิแอลฟาตาม

วิธีของ Cronbach ซึ่งงานวิจัยฉบับน้ีมีคาอยูในชวง 0.705 – 

0.930 ซึ่งถือวาผานตามเกณฑของ Hair และคณะ (2006) (4) 

4. ผลการวิจัย
จากผลการวิจัยพบวาผูบริหารหรือกรรมการบริหาร

กลุมวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสินคาเกษตร ในจังหวัดสกลนคร
สวนใหญเปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 63.10 มีอายุมากกวา 
50 ป คิดเปนรอยละ 51.50 ระดับการศึกษาสวนใหญคือ
ระดับประถมศึกษา   คิดเปนรอยละ 37.80 สถานภาพสมรส 
คิดเปนรอยละ 82.50 มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน นอยกวา 5,000 
บาท คิดเปนรอยละ 34.00 และมีประสบการณทํางาน
มากกวา 4 ป คิดเปนรอยละ 80.60  

ขอมูลของกลุมวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสินคาเกษตร
ในจังหวัดสกลนคร สวนใหญผลิตสินคาประเภทอุปโภค คิด
เปนรอยละ 43.70 มีเงินทุนเริ่มแรกมากกวา 6,000 บาทคิด
เปนรอยละ 48.50 มีระยะเวลาดําเนินงานมากกวา 6 ป คิด
เปนรอยละ 58.30 จํานวนสมาชิกของกลุมสวนใหญมี
มากกวา 30 คน คิดเปนรอยละ 35.00 สวนใหญใชเงินทุน
เวียนของกลุมมากกวา 7,000 บาท  คิดเปนรอยละ 55.40 

ตารางท่ี 1 
การมุงเนนทุนมนุษย Mean Std. 

Deviation 
การสงเสริมการเรียนรู 
การมุงเนนความชํานาญ 
การปลูกฝงแนวคิดท่ีดีใน
การปฏิบัติงาน 

3.63 
4.24 
4.00 

0.76 
0.62 
0.52 

จากตารางท่ี 1 จะเห็นวากลุมวิสาหกิจชุมชนแปร
รูปสินคาเกษตรสวนใหญมีการมุงเนนทุนมนุษยในดานการ
มุ ง เนนความชํานาญมากกว าด าน อ่ืนๆ (Mean=4.24, 
SD=0.62) รองลงมาคือการปลูกฝงแนวคิดท่ีดีในการ
ปฏิบัติงาน (Mean=4.00, SD=0.52) และการสงเสริมการ
เรียนรู (Mean=3.63, SD=0.76) ตามลําดับ 

ตารางท่ี  2 การเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับการมุงเนน
ทุนมนุษย  ของกลุม วิสาหกิจ ชุมชนแปรรูปสินค าทาง
การเกษตร จังหวัดสกลนคร  โดยรวมและรายดานของ
บุคลากรท่ีมีเงินลงทุนเริ่มแรกของกลุมตางกัน 
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การมุงเนน
ทุนมนุษย 

เงินลงทุนเร่ิมแรกของกลุม 

F 
p- 
value 

นอยกวา 
2,000 บาท             

2,001-4,000 
บาท 

4,001-6,000 
บาท                  

มากกวา 
6,000 บาท 

X� S.D X� S.D X� S.D X� S.D 

1.การ
สงเสริม
การเรียนรู 
2.การ
มุงเนน
ความ
เช่ียวชาญ 
3.การ
ปลูกฝง
แนวคิดที่ดี
ในการ
ปฏิบัติงาน 

3.25 

3.92
 

3.63
 

0.89 

0.57 

0.53 

3.72
 

4.29 

4.00
 

0.71 

0.70 

0.50 

3.80 

4.29 

4.10
 

0.73 

0.65 

0.50 

3.70 

4.33 

4.12
 

0.70 

0.58 

0.47 

2.12 

2.17 

4.65 

0.10 

0.09 

0.00* 

โดยรวม 3.60
 

0.56 4.00
 

0.49 4.06
 

0.48 4.05
 

0.47 4.18 0.00* 

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05
จากตารางท่ี 2  การทดสอบความแตกตางระหวาง

ปจจัยของกลุมท่ีมีเงินลงทุนเริ่มแรกกับการมุงเนนทุนมนุษย 

โดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว พบวากลุมฯ ท่ี

มีเงินลงทุนเริ่มแรกแตกตางกันจะมีการปลูกฝงแนวคิดท่ีดีใน

การปฏิบัติงานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 

0.05 

ตารางท่ี 3 การเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยเปนรายคู
ของความคิดเห็นเก่ียวกับมนุษย ดานการปลูกฝงแนวคิดท่ีดี
ในการปฏิบัติงานของกลุมวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสินคาทาง
การเกษตรจังหวัดสกลนคร โดยรวมท่ีมีระดับเงินลงทุน
เริ่มแรกท่ีแตกตางกัน 

เงินลงทุนเร่ิมแรกของกลุม 

นอยกวา 
2,000 
บาท            

2,001-
4,000 
บาท 

4,001-
6,000 
บาท            

มากกวา 
6,000 
บาท 

Mean 3.63 4.00  4.10 4.12 

นอยกวา 2,000 บาท    
2,001-4,000 บาท        
4,001-6,000 บาท        
มากกวา 6,000 บาท    

- .026* 
- 

.006* 
.557 

- 

.000* 
.395 
.910 

- 

* แตกตางกันอยางมีนัยสําคญัทางสถิติ .05
จากตารางท่ี 3 เมื่อทําการทดสอบแบบจับคูพหคุณู 

(Multiple Comparisons) โดยคาสถิติ LSD ท่ีระดับ
นัยสําคัญ .05 พบวา เงินลงทุนเริ่มแรกของกลุมมากกวา 
6,000 บาท และ เงินลงทุนเริ่มแรกของกลุม 4,001-6,000 
บาท  มีความคิดเห็นเรื่องการปลูกฝงแนวคิดท่ีดีในการ
ปฏิบัติงานมากกวา เงินลงทุนเริ่มแรกของกลุมนอยกวา 
2,000 บาท  เงินลงทุนเริ่มแรกของกลุมมากกวา 6,000 บาท 
และ เงินลงทุนเริ่มแรกของกลุม 2,001-4,000 บาท ความ
คิดเห็นเรื่องการปลูกฝงแนวคิดท่ีดีในการปฏิบัติงานมากกวา 

เงินลงทุนเริ่มแรกของกลุมนอยกวา 2,000 บาท อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 
ตารางท่ี 4  การเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับการมุงเนน
ทุนมนุษย  ของกลุม วิสาหกิจ ชุมชนแปรรูปสินค าทาง
การเกษตรจังหวัดสกลนคร  โดยรวมและรายดานของ
บุคลากรท่ีมีเงินลงทุนหมุนเวียนของกลุมตางกัน 

การมุงเนน
ทุนมนุษย 

เงินลงทุนหมุนเวียนของกลุม 

F 
p-
value 

นอยกวา 
2,000 บาท 

2001- 5,000 
บาท 

5,001-7,000 
บาท 

มากกวา 
7,000 บาท 

X� S.D X� S.D X� S.D X� S.D 

1.การ
สงเสริมการ
เรียนรู 
2.การมุงเนน
ความ
เช่ียวชาญ 
3.การปลูก
ฝงแนวคิดที่
ดีในการ
ปฏิบัติงาน 

3.12 

3.89 

3.61 

1.02 

0.69 

0.61 

3.61 

4.44 

3.94 

0.72 

0.49 

0.34 

3.78 

4.11 

3.88 

0.54 

0.56 

0.43 

3.74 

4.33 

4.16 

0.69 

0.62 

0.48 

3.20 

2.93 

5.98 

0.02* 

0.03* 

0.00* 

โดยรวม 3.54 0.67 3.99 0.36 3.92 0.36 4.08 0.48 5.12 0.00* 

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05
จากตารางท่ี 4  พบวา วิสาหกิจชุมชนท่ีมีเงินทุน

หมุนเวียนของกลุมท่ีแตกตางกันจะมีความคิดเห็นเก่ียวกับ

การมุงเนนทุนมนุษย ในดานการสงเสริมการเรียนรู การ

มุงเนนความเช่ียวชาญ และการปลูกฝงแนวคิดท่ีดีในการ

ปฏิบัติงานแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

ดังน้ันจึงยอมรับสมมติฐานท่ี 1  คือ วิสาหกิจชุมชนแปรรูป

สินคาทางการเกษตร ในจังหวัดสกลนคร ท่ีมีปจจัยองคกรท่ี

แตกตางกันจะมีความคิดเห็นเก่ียวกับการมุงเนนทุนมนุษย

แตกตางกัน 

ตารางท่ี 5 การเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยเปนรายคู

ของความคิดเห็นเก่ียวกับมนุษย ดานการสงเสริมการเรียนรู 

ของกลุม   วิสาหกิจชุมชนแปรรูปสินคาทางการเกษตร

จังหวัดสกลนคร โดยรวมท่ีมีระดับเงินลงทุนหมุนเวียนของ

กลุมท่ีแตกตางกัน 

เงินลงทุนหมุนเวียน
ของกลุม 

นอยกวา 
2,000 
บาท 

2001- 
5,000 
บาท 

5,001-
7,000 
บาท 

มากกวา 
7,000 
บาท 

Mean 3.13 3.26 3.79 3.74 

นอยกวา 2,000 บาท    
2,001-5,000 บาท        
5,001-7,000 บาท        
มากกวา 7,000 บาท    

- .078 
- 

.011* 
.527 

- 

.004* 
.573 
.828 

- 

* แตกตางกันอยางมีนัยสําคญัทางสถิติ .05
จากตารางท่ี 5 เมื่อทําการทดสอบแบบจับคูพหคุณู 

(Multiple Comparisons) โดยคาสถิติ LSD ท่ีระดับ
นัยสําคัญ .05 พบวา เงินลงทุนหมุนเวียนของกลุม 5,001-
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7,000 บาท  และเงินลงทุนหมุนเวียนของกลุม มากกวา 
7,000 บาท  มีความคิดเห็นเรื่องการสงเสริมการเรียนรู
มากกวา เงินลงทุนหมุนเวียนของกลุมท่ีมากกวา เงินลงทุน
หมุนเวียนของกลุม นอยกวา 2,000 บาท  เงินลงทุน
หมุนเวียนของกลุม 5,001-7,000 บาท  และ เงินลงทุน
หมุนเวียนของกลุม 2,001-5,000 บาท มีความคิดเห็นเรื่อง
การสงเสริมการเรียนรูมากกวา เงินลงทุนหมุนเวียนของกลุม
ท่ีมากกวา เงินลงทุนหมุนเวียนของกลุม นอยกวา 2,000 บาท 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 
ตารางท่ี 6 การเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยเปนรายคู
ของความคิดเห็นเก่ียวกับมนุษย ดานการมุ งเนนความ
เ ช่ียวชาญของกลุ ม วิสาห กิจ ชุมชนแปรรูปสินค าทาง
การเกษตรจังหวัดสกลนคร โดยรวมท่ีมีระดับเงินลงทุน
หมุนเวียนของกลุมท่ีแตกตางกัน 

เงินลงทุนหมุนเวียนของ
กลุม 

นอยกวา 
2,000 
บาท 

2001- 
5,000 
บาท 

5,001-
7,000 
บาท 

มากกวา 
7,000 
บาท 

Mean 3.81 4.35 4.09 4.27 

นอยกวา 2,000 บาท    
2,001-5,000 บาท        
5,001-7,000 บาท        
มากกวา 7,000 บาท    

- 0.12* 
- 

.159 

.219 
- 

.005* 
.648 
.257 

- 

* แตกตางกันอยางมีนัยสําคญัทางสถิติ .05
จากตารางท่ี 6 เมื่อทําการทดสอบแบบจับคูพหคุณู 

(Multiple Comparisons) โดยคาสถิติ LSD ท่ีระดับ
นัยสําคัญ .05 พบวา เงินลงทุนหมุนเวียนของกลุม 2,001-
5,000 บาท  และ เงินลงทุนหมุนเวียนของกลุม มากกวา 
7,000 บาท  มีความคิดเห็นเรื่องการมุงเนนความเช่ียวชาญ
มากกวาเงินลงทุนหมุนเวียนของกลุม นอยกวา 2,000 บาท    
เงินลงทุนหมุนเวียนของกลุม 2,001-5,000 บาท   และเงิน
ลงทุนหมุนเวียนของกลุม 5,001-7,000 บาท ความคิดเห็น
เรื่องการมุงเนนความเช่ียวชาญมากกวาเงินลงทุนหมุนเวียน
ของกลุม นอยกวา 2,000 บาท  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 
.05 

ตารางท่ี 7 การเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยเปนรายคู
ของความคิดเห็นเก่ียวกับทุนมนุษย ดานการปลูกฝงแนวคิดท่ี
ดีในการปฏิบัติงานของกลุมวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสินคาทาง
การเกษตรจังหวัดสกลนคร โดยรวมท่ีมีระดับเงินลงทุน
หมุนเวียนของกลุมท่ีแตกตางกัน 

เงินลงทุนหมุนเวียนของ
กลุม 

นอยกวา 
2,000 
บาท 

2001- 
5,000 
บาท 

5,001-
7,000 
บาท 

มากกวา 
7,000 
บาท 

Mean 3.61 3.94 3.88 4.16 

นอยกวา 2,000 บาท    
2,001-5,000 บาท        
5,001-7,000 บาท        
มากกวา 7,000 บาท    

- .075 
- 

.114 

.755 
- 

.000* 
.133 
.038* 

- 

* แตกตางกันอยางมีนัยสําคญัทางสถิติ .05
จากตารางท่ี 7 เมื่อทําการทดสอบแบบจับคูพหคุณู 

(Multiple Comparisons) โดยคาสถิติ LSD ท่ีระดับ
นัยสําคัญ .05 พบวา เงินลงทุนหมุนเวียนของกลุม มากกวา 
7,000 บาท และเงินลงทุนหมุนเวียนของกลุม 2,001-5,000 
บาท  มีความคิดเห็นเรื่องการปลูกฝงแนวคิดท่ีดีในการ
ปฏิบัติงานมากกวาเงินลงทุนหมุนเวียนของกลุม นอยกวา 
2,000 บาท   เงินลงทุนหมุนเวียนของกลุม มากกวา 7,000 
บาท  และ    เงินลงทุนหมุนเวียนของกลุม 5,001-7,000 
บาท มีความคิดเห็นเรื่องการปลูกฝงแนวคิดท่ีดี ในการ
ปฏิบัติงานมากกวาเงินลงทุนหมุนเวียนของกลุม นอยกวา 
2,000 บาท   อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 

ตารางท่ี 8 การเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับการมุงเนน
ทุนมนุษย  ของกลุม วิสาหกิจ ชุมชนแปรรูปสินค าทาง
การเกษตรจังหวัดสกลนคร โดยรวมและรายดานของบุคลากร
ท่ีมีประเภทของสินคาตางกัน 

การมุงเนนทุน
มนุษย 

ประเภทของสินคา 

F p-value อุปโภค บริโภค 
อุปโภคและ

บริโภค 

X� S.D X� S.D X� S.D 

1.การสงเสริมการ
เรียนรู 
2.การมุงเนนความ
เชี่ยวชาญ 
3.การปลูกฝง
แนวคิดท่ีดีในการ
ปฏิบัตงิาน 

3.52 

4.25 

3.96 

0.75 

0.74 

0.57 

3.86 

4.29 

4.06 

0.70 

0.54 

0.46 

3.36 

4.10 

3.97 

0.81 

0.47 

0.51 

3.53 

0.51 

0.43 

0.03* 

0.60 

0.64 

โดยรวม 3.91 0.59 4.07 0.42 3.81 0.48 1.84 0.16 

*มีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05
จากตารางท่ี 8  พบวา วิสาหกิจชุมชนท่ีมีประเภท

ของสินคาแตกตางกันจะมีความคิดเห็นเก่ียวกับการมุงเนนทุน
มนุษย ดานการสงเสริมการเรียนรู ท่ีแตกตางกัน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.05 แต วิสาหกิจชุมชนท่ีมี
ประเภทของสินคาท่ีแตกตางกัน จะมีความคิดเห็นเก่ียวกับ
การมุงเนนทุนมนุษย ในดานการมุงเนนความเช่ียวชาญ และ
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การปลูกฝงแนวคิดท่ีดีในการปฏิบัติงานไมตางกัน ดังน้ันจึง
ปฏิเสธสมมติฐานท่ี 1 คือ วิสาหกิจชุมชนแปรรูปสินคาทาง
การเกษตร ในจังหวัดสกลนคร ท่ีมีปจจัยองคกรท่ีแตกตางกัน
จะมีความคิดเห็นเก่ียวกับการมุงเนนทุนมนุษยแตกตางกัน 

ตารางท่ี 9 การเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยเปนรายคู
ของความคิดเห็นเก่ียวกับมนุษย ดานการสงเสรมิการเรียนรู
ของกลุมวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสินคาทางการเกษตร จังหวัด
สกลนคร โดยรวมท่ีมรีะดับเงินลงทุนหมุนเวียนของกลุมท่ี
แตกตางกัน 

ประเภทของสินคา อุปโภค บริโภค 
อุปโภค
และ

บริโภค 

Mean 3.52 3.86 3.36 

อุปโภค    
บริโภค    
อุปโภคและบริโภค 

- .034* 
- 

.472 
.027* 

- 

* แตกตางกันอยางมีนัยสําคญัทางสถิติ .05
จากตารางท่ี 9 เมื่อทําการทดสอบแบบจับคูพหคุณู 

(Multiple Comparisons) โดยคาสถิติ LSD ท่ีระดับ
นัยสําคัญ .05 พบวาประเภทของสินคาบริโภค และประเภท
ของอุปโภคมีความคิดเห็นมากกวา อุปโภคและบริโภค อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05  

5. สรุปผลการวิจยั
การศึกษาน้ีไดเปนหลักฐานเชิงประจักษสําหรับการ

เปรียบเทียบปจจัยของกลุมวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสินคา
เกษตรท่ีแตกตางกันจะมีการมุงเนนทุนมนุษยไมแตกตางกัน 
ยกเวนปจจัยดานเงินลงทุนเริ่มแรกของกลุมท่ีแตกตางกันจะมี
การปลูกฝงแนวคิดท่ีดีในการปฏิบัติงานท่ีแตกตางกัน ในขณะ
ท่ีปริมาณเงินทุนหมุนเวียนของกลุมท่ีตางกันจะมีการมุงเนน
ทุนมนุษยท้ัง 3 ดาน คือ การสงเสริมการเรียนรู การมุงเนน
ความเช่ียวชาญ และการปลูกฝงแนวคิดท่ีดีในการปฏิบัติงานท่ี
แตกตางกัน สวนปจจัยดานประเภทของสินคาท่ีผลิตของกลุม
ท่ีแตกตาง กันจะการสงเสริมการ เรียนรู ท่ีแตกต างกัน 
การศึกษาน้ีจะเปนขอมูลเพ่ือใหกลุมวิสาหกิจชุมชนไดให
ความสํ าคัญ กับการมุ ง เนน ทุนม นุษย ในการปรับปรุ ง
ประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรมนุษย อันเปนทรัพยากรท่ี
สําคัญในการพัฒนาศักยภาพในการแขงขันของกลุมในระยะ
ยาวตอไป 

6. เอกสารอางอิง
[1]กรมสงเสริมการเกษตร.(2560). ขอมูลธุรกิจแปรรูปสินคา
ทางการเกษตร. คนหาเมื่อ วันท่ี 10 พฤษภาคม 2560 จาก 
http://www.doae.go.th/doae/ 
[2]กลมกานต งามตระกูลชล. (2559). มุมมองบนพ้ืนฐาน
ทรัพยากรมนุษยการแขงขันและผลการดําเนินการท่ีไมใช
ตัวเงินในมุมมองของลูกคาในอุตสหกรรมฟอนิเจอร จังหวัด
ชลบุรี.  มหาบัณฑิต. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ. มหาวิทยาลัย
บูรพา 
[3]ไพลิน   ยศเลิศ. (2556 : 6). ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการ
พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย. มหาบัณฑิต.สาขาวิชาการจัดการ
ภาครัฐและภาคเอกชน.มหาวิทยาลัยศิลปากร 
[4]Hair และคณะ.(2006).หาความเช่ือมั่นของ
เครื่องมือ (Reliability) โดยใชคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา 
(Alpha Coefficient) ตามวิธีของ Cronbach     

การประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสกลนคร ครั้งที่ 1

17 – 19 พฤษภาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

E-219

http://www.doae.go.th/doae/


การประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสกลนคร ครั้งที่ 1 
17 – 19 พฤษภาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร 

 

 

ปัจจัยที่มีผลต่อความพร้อมของนักบัญชี เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในเขต 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 

 
อมราลักษณ์  สุภาพินจิ* 

 
 มหาวิทยาลัยศรีปทุม  ขอนแก่น  182/12  ถนนศรีจันทร์  ต าบลในเมือง  อ าเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น  40000 

*ผู้ติดต่อ: E-mail : Amaralak.su@spu.ac.th 

 
บทคัดย่อ  

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความรู้ ระดับความพร้อมและปัจจัยที่มีผลต่อความพร้อมในการรองรับประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนของบุคลากรทางบัญชีในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยใช้การวิจัยเชิงปริมาณและใช้แบบสอบถามเป็น
เครื่องมือในการวิจัย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ บุคลากรทางบัญชีในสถานประกอบการ เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติ Independent 
Sample t-test, One-Way ANOVA และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียรสัน 

ผลการศึกษา พบว่า เพศและอายุที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อความพร้อมในการรองรับ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ระดับ
การศึกษามีผลต่อความพร้อมทุกด้านได้แก่ ด้านวิชาชีพ ด้านภาษา ด้านกฎหมายและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนประสบการณ์
ท างานบัญชีมีผลต่อความพร้อมด้านภาษาและด้านกฎหมาย ระดับความรู้ความเช้าใจในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของบุคลากร
ทางบัญชีในสถานประกอบการมีความพร้อมอยู่ในระดับปานกลาง ความรู้ความเช้าใจเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมี
ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับความพร้อมของบุคลากรทางบัญชีเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในด้านวิชาชีพบัญชี
และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ค ำหลัก: นักบัญชี,ความพร้อม,อาเซียน 
 
Abstract 

The study was carried out to investigate the levels of knowledge and readiness, and the factors 
that affected the readiness among the accounting personnel of the business organizations in Northeastern 
Thailand for the ASEAN Economic Community. This quantitative research and questionnaires were used as 
research instruments. The samples consisted of the accounting personnel in the business firms in   the 
Northeast of Thailand. The statistics used for the data analysis was percentage, mean, standard deviation, 
independent sample t-test, one way ANOVA and Pearson’s correlation coefficient. 

The results revealed that different genders and ages did not affect the readiness for the ASEAN 
Economic Community. The educational level influenced the readiness: careers, languages, laws, and 
information technology. The accounting experience had effects on the readiness in terms of languages and 
laws. The levels of knowledge and understandings of the accounting personnel towards the ASEAN Economic 
Community were found at a moderate level. The knowledge and understandings towards the ASEAN 
Economic Community had a positive relationship with the readiness of the accounting personnel for the 
ASEAN Economic Community in the aspects of an accounting career and information technology at 0.05 level 
of significance. 
Keywords: Accountant, Readiness, ASEAN  
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1. บทน า 

          อาเซียน หรือ Association of Southeast Asia 

Nations : ASEAN หมายถึง สมาคม ประชาชาติแห่งเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้เป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นตามปฏิญญากรุงเทพฯ 

โดยผู้น าประเทศ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 5 ประเทศ อันได้แก่ 

อิน โดนี เ ซี ย  มา เล เซี ย  ฟิลิปปินส์  สิ งค โปร์ และไทย มี 

วัตถุประสงค์ร่วมกันท าให้ภูมิภาคนี้มีสันติภาพ เสถียรภาพทาง

การเมือง ตลอดจนมีความก้าวหน้าทาง เศรษฐกิจ สังคมและ

วัฒนธรรม ต่อมามีสมาชิกเพิ่มอีก 1 ประเทศ คือ บรูไนดารุสซา

ลาม ในปี พ.ศ. 2527 เวียดนามเข้ามาเป็นสมาชิกใน พ.ศ.2528 

ต่อมาในปีพ.ศ.2540 ลาวกับพม่าก็เข้ามาเป็นสมาชิก เพิ่ม 

ประเทศสุดท้ายที่เข้ามาเป็นสมาชิกคือประเทศกัมพูชาในพ.ศ.

2542 รวมเป็น 10ประเทศ หาก น าประชากรมารวมกัน

ประมาณ 600 ล้านคน (ที่มา:กองวิจัยตลาดแรงงาน ฝ่าย

วิเคราะห์ตลาดแรงงาน. เงื่อนไขเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายแรงงาน

เสรีในประชาคมอาเซียน.กรุงเทพฯ : กรมการจัดหางาน 

กระทรวงแรงงาน, 2553) 

อาเซียนจะรวมตัวกันเป็นประชาคมเศรษฐกิจ

ภายในปี 2558 (ที่มา :กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 

กระทรวงพาณิชย์) โดยมีตลาดและฐานการผลิตเดียวกันการ

รวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ ของอาเซียนท าให้ประเทศในกลุ่มมี

ความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจและเพิ่มความสามารถในการ

แข่งขัน ของอาเซียนในตลาดโลก เป้าหมายที่ส าคัญประการ

หนึ่งคือ การเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีเฉพาะแรงงาน ผีมือเท่านั้น 

ประกอบด้วย อาชีพวิศวกรรม พยาบาล สถาปัตยกรรม การ

ส ารวจ แพทย์ทันตแพทย์ และนักบัญชี ซึ่งส่งผลกระทบในด้าน

บวกคือ ตลาดใหญ่ขึ้น ท าให้มีโอกาสได้งานท ามากขึ้น ส่วนด้าน 

ลบ คือ มีการแข่งขันจากกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนมากขึ้น 

ควรมีการสร้างความพร้อมของกลุ่มผู้มี อาชีพที่มีผลกระทบใน

การพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อต้านเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ 

ดังนั้น การเตรียมความพร้อมของบุคลากรทาง

บัญชีซึ่งเป็น 1 ในอาชีพที่มีผลกระทบ เพื่อรองรับกับการ

เปลี่ยนแปลง จึงเป็นสิ่งส าคัญที่จะช่วยหลีกเลี่ยงและบรรเทา

ผลกระทบในเชิงลบ อันอาจจะเกิดขึ้นได้ ทั้งนี้ ยังอาจช่วยให้

สามารถใช้ประโยชน์จากโอกาสที่มีอยู่ สร้างแนวทางและ 

วางแผน เพื่อน าผลกระทบที่ได้รับ มาเป็นโอกาสท าให้เกิดเชิง

บวกได้ในอนาคต 
 

2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
2.1 เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของนักบัญชีในเขต 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
2.2 เพื่อศึกษาระดับความรู้ เกี่ยวกับประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียนของบุคลากรทางบัญชี ใน เขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 

2.3  เพื่อศึกษาระดับความพร้อมของนักบัญชีใน 
เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเพื่อรองรับประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 

3. ขอบเขตของการวิจัย 
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ประชากร ได้แก่ นักบัญชีใน

เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จ านวน 7,005 คน กลุ่ม
ตัวอย่ างที่ ใ ช้ ในการศึกษาครั้ งนี้ เป็นนักบัญชีจากสถาน
ประกอบการในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ใช้วิธีการสุ่ม
ตัวอย่างจากประชากร โดยก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ณ 
ระดับความเช่ือมั่นที่ 95% จากสูตรการหาขนาดตัวอย่างของ 
Taro Yamane (ทาโร่ ยามาเน่, 1973 อ้างใน ธีรวุฒิ เอกะกุล, 
2543) ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 364 คน 
     3.1 การสุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) โดยเลือกนักบัญชีในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

     3.2 พื้นที่ในการวิจัย ใช้พื้นที่ซึ่งมีนักบัญชีในเขตภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 

           3.3 ระยะเวลาในการเกบ็รวบรวมข้อมลู วันท่ี 3 

กรกฎาคม 2560 - 3 ธันวาคม 2560 

4.  วิธีการด าเนินการวิจัย 

 4.1  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวจิัย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เปน็แบบสอบถาม ซึ่ง
มีรายละเอียดดังนี้ แบบสอบถาม ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน  
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ดังนี ้

 ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับปัจจัยส่วน

บุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ การศึกษา ประสบการณ์ท างาน

ด้านบัญชี ซึ่งมีลักษณะแบบเลือกตอบ (Check list) 

ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามในเรื่องความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  ลักษณะค าถามให้เลือกตอบ ถูก 

หรือ ผิด เพียงประการเดียว 

ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับ ความพร้อมของบุคลากร

ทางบัญชี 4 ด้าน ได้แก่ ด้านวิชาชีพบัญชี ด้านภาษา ด้าน

กฎหมายและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

4.2  ขั้นตอนและการด าเนินการวิจัย 

ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามล าดับขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
1. ด าเนินการจัดท าแบบสอบถาม ตามจ านวนกลุ่ม

ตัวอย่างพร้อมกับตรวจสอบความถูกต้อง และครบถ้วนของ
เอกสารเตรียมน าส่งไปรษณีย์ 

2. ยื่นขอหนังสือราชการจาก คณะการบัญชี 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่นโดยแนบพร้อมกับแบบสอบถาม
ส่งไปยังกลุ่มตัวอย่าง เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการตอบ
แบบสอบถาม 

3. ด าเนินการจัดส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ให้กับ
กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 364 ฉบับ ตามที่อยู่ของสถาน
ประกอบการในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยแนบซอง
จดหมายติดแสตมป์ไปพร้อมกัน เพื่อขอความอนุเคราะห์และ
ความร่วมมือในการตอบกลับทางไปรษณีย์ภายใน 15 วัน 
หลังจากได้รับแบบสอบถาม 

4. เมื่อครบก าหนด ท าการตรวจสอบความถูกต้อง 
ครบถ้วน และความสมบูรณ์ของแบบสอบถามที่ได้รับตอบ
กลับคืน เปรียบเทียบกับจ านวนแบบสอบถามที่ส่งไปยังกลุ่ม
ตัวอย่าง ซึง่สอดคล้องกับ Aaker, Kumar และ Day (2001) ได้
น าเสนอว่าการส่งแบบสอบถาม ต้องมีอัตราตอบกลับอย่างน้อย
ร้อยละ 20 จึงจะถือว่ายอมรับได้ 

5. ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามที่
มีความสมบูรณ์มาวิเคราะห์ 
 

4.3  การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ในการจัดท างานวิจัยฉบับนี้ ท าการวิจัยเชิงส ารวจ 

(Survey Method) เพื่อท าให้ทราบถึง ปัจจัยที่มีผลต่อความ

พร้อมของบุคลากรทางบัญชีเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน โดยแบ่ง ลักษณะของการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็น 2 

ลักษณะ คือ 

1. แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ซึ่งได้รับ

ข้อมูลจากการเก็บรวบรวมแบบสอบถาม ของบุคลากรทางบัญชี

ในสถานประกอบการ ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อ

ศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อความพร้อม ในการรองรับประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน 
2. แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ได้

จากท่ีผู้จัดท าวิจัยศึกษาด้นคว้าจากต าราที่ เกี่ยวข้อง กับการท า
วิจัยตลอดจนเอกสารเผยแพร่ และข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตเพื่อ
ศึกษาถึงทฤษฏี แนวความคิดและหลักการทางวิชาการ ซึ่งมี
ความส าคัญในการน ามาประกอบการวิเคราะห์และ ก าหนด
แนวทางการศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อความพร้อมของบุคลากร
ทางบัญชีเพื่อรองรับประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน 

4.3 สถิติที่ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
สถิติทีใ่นการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  

1. ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย(X) ส่วน

เ บี่ ย ง เ บ น ม า ต ร ฐ า น  (S.D.) แ ล ะ ค่ า ค ว า ม ถี่ 

(Frequencies)ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลเกี่ยวกับ

ปัจจัยที่มีผลต่อความพร้อม,ของบุคลากรทางบัญชีในการรองรับ 

ประช าคม เ ศ รษฐ กิ จ อ า เ ซี ยน ใน เ ข ตภ า ค

ตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นค่าสถิติที่ใช้ในการบรรยาย 

2. การทดสอบสมมติฐานการวิจัยในการทดสอบ 

โดยใช้ 

2.1 การค านวณหาความปัจจัยจากข้อมูล

ส่วนตัวที่มีผลต่อความพร้อม ใช้การหาค่า t-test (ส าหรับตัว

แปร /2 ตัว) และF-test (ส าหรับตัวแปร ที่มีมากกว่า 2 ตัว

แปร) 
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2.2 การเปรียบเทียบรายคู่ โดยวิธี Least - 

Significant Different (LSD) ซึ่งนิยมใช้ เปรียบเทียบความ

แตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของสิ่งทดลองทีละคู่ ซึ่งเป็นวิธีที่ง่ายใน

การค านวณและมี ความถูกต้องในการทดสอบมาก ซึ่งใน

การศึกษาครั้งนี้แยกเป็นรายคู่หากพบว่าแตกต่างอย่างมี 

นัยส าคัญที่ 0.05 (ค่า Sig.) 

การค านวณหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียรสัน 

(Pearson Product-Moment Correlation Coefficient) 

อ้างถึงใน รัชรินทร์ เที่ยงตรงจิตต์, 2552 เพื่อวิเคราะห์หา

ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ หากค่าที่ได้ แสดงผลลัพธ์

น้อยกว่ า  0 .05 แสดงว่ ามีความสัมพันธ์ และพิจารณา 

เครื่องหมายหน้าค่า r เพื่ออธิบายประกอบว่าเป็นไปในทิศทาง

ใด เป็นไปในทิศทางเดียวกัน หรือไม  ่หากค่าที่ได้มีเครื่องหมาย

ติดลบ แสดงว่ามีความสัมพันธ์ไปในทิศทางตรงกันข้าม หาก

ค่าที่ได้ มีเครื่องหมายเป็นบวก แสดงว่ามีความสัมพันธ์ไปใน

ทิศทางเดียวกัน และหากค่าที่ได้ r ยิ่งมาก แสดง ว่าตัวแปรมี

ความสัมพันธ์กัน 

 
5.ผลการวิจัย 

ส่ วนที่  1  ข้ อมู ลทั่ ว ไ ปส่ วนบุ คคลของผู้ ต อ บ

แบบสอบถามที่เป็นบุคลากรทางบัญชีในสถาน ประกอบการ 

เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปรากฏผลดังนี้ 
ตารางที่ 1  ค่าความถี่และร้อยละของปัจจัยส่วนบุคคลของ
บุคลากรทางบัญชีในสถานประกอบการจ าแนกตามเพศ 
 

บุ ค ล า ก ร ท า ง บั ญ ชี ใ น ส ถ า น ใ น เ ข ต ภ า ค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มากกว่าเพศชาย

คิดเป็นร้อยละ80.5 มีอายุระหว่าง 25ปีขึ้นไปแต่ไม่ถึง 35 ปีคิด

เป็นร้อยละ44.5 การศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อย 

56.1 และประสบการณ์การท างานทางบัญชีส่วนใหญ่อยู่ 

ในช่วงต่ ากว่า 5 ปี คิดเป็นร้อยละ48.5 

ส่วนท่ี 2 ข้อมูลด้านความรู้ความเข้าใจทั่วไปและที่

เกี่ยวกับวิชาชีพบัญชีในเรื่องประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน มี

จ านวน 12 ข้อ จากรวบรวมข้อมูลท าให้ทราบว่าข้อที่มีผู้ตอบ

แบบสอบถามตอบ ถูกมากที่สุดคือ ข้อ 11 เมื่อเข้าสู่ประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียนบุคลากรทางบัญชีจ าเป็นด้องมีทักษะใน ด้าน

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ คิดเป็นร้อยละ 84 ส่วน

ข้อที่มีผู้ตอบผิดมากที่สุดคือ ข้อ 7 การส่งเสริมการลงทุน

ระหว่างประเทศสมาชิกในกลุ่มอาเซียน ท าให้นักลงทุนสามารถ

มาร่วมลงทุน ในประเทศกลุ่มสมาชิกได้มากกว่า 50% แต่ไม่

เกิน 80% คิดเป็นร้อยละ 21 บุคลากรทางบัญชีใน สถาน

ประกอบการ มีระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคม

อาเซียน ร้อยละ 75.2 ในระดับปาน กลาง 

ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความ 

    พร้อมของบุคลากรทางบัญชีในสถานประกอบการ  

  ด้านวิชาชีพบัญชี ด้านภาษา ด้านกฎหมายและด้าน 

  เทคโนโลยี สารสนเทศ ในภาพรวม 

 
 ส่วนที่ 3 เป็นการทดสอบสมมติฐานเพื่อส ารวจ
ความพร้อมของบุคลากรทางบัญชีในสถาน ประกอบการ
เกี่ยวกับความพร้อมในการรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน ในเชิงทั้งตั้งรับ และรุก ท้ังรับคือความรู ้และศักยภาพที่
มีอยู่ในปัจจุบัน ส่วนเชิงรุกคือพัฒนาเพื่อเพิ่มสมรรถนะใน 
ตนเองให้ห้าวพันโลกในยุคโลกาภิวัฒน์ แบ่งออกเป็น 4 ด้าน 
ประกอบด้วย ด้านวิชาชีพบัญชี ซึ่งมี ทั้งหมด 10 ข้อ ท่าให้
ทราบว่าข้อที่มีผู้ตอบในระดับค่าเฉลี่ยสูงสูดคือ ข้อ 1การ
ปฏิบัติงานวิชาชีพบัญชี ด้วยความซื่อสัตย์ ซื่อตรงต่อ 

      เพศ                     จ านวน(คน)               ร้อยละ 

      ชาย                        71                       19.5 

      หญิง                        293                     80.5 

      รวม                        364                       100 

ความพร้อมของบุคลากรทางบัญช ี          ระดับความพร้อม 
                                         Mean           S.D.         แปรผล 
ด้านบัญชี                              4.37            .474        มากที่สุด 
ด้านภาษา                             3.69            .760        มาก 
ด้านกฎหมาย                         3.93            .714        มาก 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ          4.15            .613        มาก 
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วิชาชีพบัญชีในระดับมากที่สุด คิดเป็นค่าเฉลี่ย 

4.60 ด้านภาษา มี ทั้งหมด 9 ข้อ ปรากฏว่าข้อที่มีผู้ตอบใน

ระดับค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ข้อ 1 ความสามารถในการพัฒนา 

ตนเอง แสวงหาความรู้ใหม ่และทักษะด้านภาษาต่างประเทศ มี

ผู้ตอบในระดับมาก ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ 3.94 ด้านกฎหมาย มี

ทั้งหมด 10 ข้อ ปรากฏว่าข้อ 2 ความรู ,เกี่ยวกับมาตรฐานการ

บัญชี เป็นข้อที่มี ระดับมาก ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 4.04 และด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ มีผู้ตอบในระดับมากที่สุด คือ ข้อ 6 

ความสามารถในการใช้โปรแกรม Excel ค่าเฉลี่ยสูงสูด คือ 

4.29 สรุปในภาพรวม ความพร้อมมาก ที่สุดคือ ความพร้อม

ด้านวิชาชีพบัญชี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.37 

 

ส่วนท่ี 4 เป็นการทดสอบสมมติฐาน ปรากฏผลดังนี้ 

เพศที่แตกต่างกันไม ่มีผลต่อความพร้อมในการรองรับ

ประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียน อายุที่แตกต่างกันไม ่มีผลต่อความ

พร้อมของบุคลากรทางบัญชีในการรองรับประชาคม เศรษฐกิจ

อาเซียน ความแตกต่างกันด้านวุฒิการศึกษามีผลต่อความ

พร้อมในการรองรับประชาคม เศรษฐกิจอาเซียนทั้งสี่ด้าน 

ความแตกต่างกันด้านประสบการณ์ทางบัญชีของบุคลากรทาง

บัญชีใน สถานประกอบการ มีผลต่อความพร้อมด้านภาษาและ

ด้านกฎหมาย 

ความรู้ ค ว าม เ ข้ า ใ จของบุ คล ากรทา งบัญ ชีมี

ความสัมพันธ์กับความพร้อมของ บุคลากรทางบัญชีเพื่อรองรับ

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เฉพาะด้านวิชาชีพบัญชีและด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

จากการส ารวจความรู  ้ความเข้าใจของบุคลากรทาง

บัญชียังมีความรู้ในเรื่องเหล่านี้น้อย ได้แก่ เมื่อมีAEC ไม ่ได้มี

ผลกระทบการน าเข้า-ส่งออกสินค้าระหว่างประเทศในกลุ่ม

สมาชิก อย่างเสรีเท่านั้น ในปี พ.ศ.2558 จะมีการยกเลิกหรือ

ขจัดมาตรการที่มิใช่ภาษี(NTBs) อย่างเต็มรูปแบบ วิชาชีพบัญชี

เป็นไม  ่ใช่วิชาชีพเดียว ที่สามารถเคลื่อนย้ายบริการระหว่าง

ประเทศสมาชิกอาเซียนได้ อย่างเสริ การส่งเสริมการลงทุน

ระหว่างประเทศสมาชิกในกลุ่มอาเซียนท าให้นักลงทุนสามารถ

เข้า มาร่วมลงทุนในประเทศกลุ่มสมาชิกได้มากกกว่า 50% แต่

ไม่เกิน 70% การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียนท าให้ต้นทุน

วัตถุดิบของประเทศสมาชิกในกลุ่มอาเซียนมีราคาสูงขึ้น 

เนื่องจากให้สิทธิพิเศษ ในกว่าด้วยถิ่นก าเนิดของสินค้า การเข้า

สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนบุคลากรทางบัญชีควรพัฒนา 

ด้านวิชาชีพบัญชีมากกว่าพัฒนาด้านภาษา 

สอดคล้องกับการวิจัยของสภาอุตสาหกรรมแห่ง

ประเทศไทยเกี่ยวกับแนว ทางการปรับตัวเพื่อเตรียมความ

พร้อมและส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อเข้าสู่ประชาคม 

เศรษฐกิจอาเซียน(AEC)Wความส าคัญกับการสิทธิประโยชน์

ทางด้านภาษีและกฎว่าด้วยถิ่นก าเนิดของสินค้าซึ่งงานวิจัยใน

เล่มนี้ปรากฏว่า บุคลากรทางบัญชียังมีความรู้น้อยในเรื่อง

เหล่านี้ 

6. กิตติกรรมประกาศ 
วิทยานิพนธ์เล่มนี้ส าเร็จลงได้ด้วยความกรุณาและ

ความช่วยเหลืออย่างดียิ่งจาก ที่ปรึกษา ที่ได้ให้ค าแนะน าและ 
ที่ได้ให้ความช่วยเหลือในการตรวจสอบเครื่องมือในการวิจัยครั้ง
นี ้

ขอขอบพระคุณ คณาจารย์คณะการบัญชี ที่ได้
ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ตลอดจนเจ้าของผลงาน ต ารา 
และเอกสารทางวิชาการทุกท่าน ที่ผู้วิจัยได้น ามาศึกษา
ก่อให้เกิดแนวคิดอันมีคุณค่าต่องานวิจัยฉบับนี้ 

ขอขอบคุณนักบัญชีในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ทุกท่านที่ให้ความอนุเคราะห์และสละเวลาให้ข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์อย่างยิ่งต่อการวิจัย 
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การบริหารสินค้าคงคลังด้านเวชภัณฑ์ยา 
กรณีศึกษา : โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยสกลนคร (หลวงปู่แฟ๊บสุภัทโท) 

Inventory Management for Pharmaceuticals 
Case study: Thai Traditional Medicine Hospital, SakonNakhon (LuangPu Fay Supaporn) 

 
อาภา อยู่สุข1*, นุชนภา แก้วมุงคุณ2, เนตรนพิศ อานักมณี3,ปนัดดา สาขามุละ4 และ จันจิรา กุละนาม5 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการบริหารจัดการคลังเวชภัณฑ์ยาและเพื่อเป็นแนวทางการบริหารจัดการคลัง
เวชภัณฑ์ยาที่เหมาะสมของโรงพยาบาลแพทย์แผนไทยสกลนคร (หลวงปู่แฟ๊บสุภัทโท) จากการศึกษาพบว่าในการจัดการเวชภัณฑ์
ยาคงคลังด้วยระบบ ABC Analysis ได้แบ่งเวชภัณฑ์ยาออกเป็นกลุ่มตามมูลค่าของเวชภัณฑ์ยาและร้อยละของเวชภัณฑ์ยาทั้งหมด 
69 รายการ(เวชภัณฑ์ยากลุ่ม A จานวน 7 รายการ คิดเป็นร้อยละ 10 เวชภัณฑ์ยากลุ่ม B จานวน 15 รายการ คิดเป็นร้อยละ 20 
เวชภัณฑ์ยากลุ่ม C จ านวน 47 รายการ คิดเป็นร้อยละ 10 ของเวชภัณฑ์ยาทั้งหมด มีมูลค่ารวม 20,432 บาท คิดเป็นร้อยละ 13.) 
ในการประยุกต์ใช้วิธีปริมาณการสัง่ซื้อท่ีประหยดั EOQ เวชภัณฑ์ยากลุ่ม A เวชภัณฑ์ยากลุ่ม B เวชภัณฑ์ยากลุ่ม C พบว่า เวชภัณฑ์
ยากลุ่ม A มีปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัดเท่ากับ 16,723 หน่วย เวชภัณฑ์ยากลุ่ม B เท่ากับ 35,474 หน่วย เวชภัณฑ์ยากลุ่ม C มี
ปริมาณการสั่งซื้อท่ีประหยัดเท่ากับ เท่ากับ 40,089 หน่วย เมื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการบริหารเวชภัณฑ์ยาแบบเดิม
กับการใช้วิธีการจัดกลุ่มเวชภัณฑ์ยาแบบ ABC Analysis ร่วมกับการประยุกต์ใช้การก าหนดปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัด EOQ 
พบว่าวิธีจัดกลุ่มเวชภัณฑ์แบบ ABC Analysis ร่วมกับการประยุกต์ใช้การก าหนดปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัด EOQ สามารถลด
ต้นทุนในการบริหารเวชภัณฑ์ได้ 418,681 บาทต่อปีซึ่งคิดเป็น 52.86 %  
ค ำหลัก:การบริการสินค้าคงคลัง, ปริมาณการสั่งซื้อท่ีประหยดั, เอบีซี 
 
Abstract 

The study aims to studythe management of pharmaceuticals, pharmaceuticals, and to guide the 
management of the budget of the pharmaceuticals of the SakonNakhon Thai Traditional Medicine Hospital 
(LuangPuFahSupatto).The results show that the management of pharmaceuticals inventory with ABC Analysis 
that Pharmaceutical products is grouped according to the value of pharmaceuticals, drugs and the percentage 
of pharmaceuticals. 69 drugs (A 7 drugs item, B 15 drugs item, and C 47  drugs item). The result of EOQ of 
Group A, B, and, C show that EOQ of A 16,723 Unit, EOQ of B 35,474 Unit, and EOQ of C 40,089 Unit. The 
comparative analysis of the expenses of traditional pharmaceutical management with the use of ABC Analysis 
methods combined with EOQ. The results show that the cost of medication management can be reduced to 
Bath 418,681 per year, which is 52.86%. 

 

Keywords:Inventory Management, EOQ, ABC Analysis 
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1. บทน า 
โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยสกลนคร (หลวงปู่แฟ๊บ

สุภัทโท) ได้ก่อตั้งเมื่อวันที่ 27 มีนาคมพ.ศ. 2553 โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้บริการสุขภาพด้วยระบบการแพทย์แผน
ไทยและการแพทย์พื้นบ้านเป็นศูนย์กลางการวิจัยการฝึกอบรม
ศึกษาดูงานเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนแก่นักศึกษาสาขา
การแพทย์แผนไทยและสาขาอื่นๆเพื่อส่งเสริมการผลิต
พัฒนาการใช้ยาสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมช าติและเพื่อ
อนุรักษ์สืบทอดพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพโดยอาคาร
ผู้ป่วยมีเตียงที่ใช้ส าหรับให้บริการผู้ป่วยจ านวน 90 เตียงมี
ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านแพทย์แผนไทยมีระบบจัดการคล้าย
โรงพยาบาลทั่วไปอย่างไรก็ตาม การบริหารสินค้าคงคลังของ
โรงพยาบาลยังไม่มีการจัดระบบในการบริหารเวชภัณฑ์ยาคง
คลังท าให้เวชภัณฑ์บางรายการไม่พอใช้ต่อการให้บริการหรือมี
จ านวนมากเกินไปท าให้เวชภัณฑ์ยาบางรายการหมดอายุก่อน
การใช้งานท าให้เกิดการสิ้นเปลืองงบประมาณดังนั้นผู้ศกึษาจึงมี
ความสนใจโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยสกลนคร (หลวงปู่
แฟ๊บสุภัทโท) เพราะโรงพยาบาลเป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่มีความ
จ าเป็นต้องใช้หลักการในการบริหารสินค้าคงคลังซึ่งยังไม่มี
กระบวนการบริหารจัดการเวชภัณฑ์ยาที่เหมาะสม 
 
2. การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

สินค้าคงคลัง ( Inventory) เป็นสิ่งที่จาเป็นส าหรับ
ธุรกิจเพราะจัดเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนรายการหนึ่งซึ่งธุรกิจพึง
มีไว้เพื่อให้การผลิตหรือการขายสามารถดาเนินไปได้อย่าง
ราบรื่นการมีสินค้าคงคลังมากเกินไปอาจเป็นปัญหากับธุรกิจทั้ง
ในเรื่องต้นทุนการเก็บรักษาที่สูงสินค้าเสื่อมสภาพหมดอายุ
ล้าสมัยถูกขโมยหรือสูญหายนอกจากนี้ยังทาให้สูญเสียโอกาสใน
การนาเงินท่ีจมอยู่กับสินค้าคงคลังนี้ไปหาประโยชน์ในด้านอื่นๆ
แต่ในทางตรงกันข้ามถ้าธุรกิจมีสินค้าคงคลังน้อยเกินไปก็อาจ
ประสบปัญหาสินค้าขาดแคลนไม่เพียงพอ (Stock Out ) 
สูญเสียโอกาสในการขายสินค้าให้แก่ลูกค้าเป็นการเปิดช่อง
ให้แก่คู่แข่งขันและก็อาจต้องสูญเสียลูกค้าไปในท่ีสุด 

สินค้าคงคลังมีวัตถุประสงค์ในการสร้างความสมดุลใน 
Supply Chain เพื่อให้ระดับสินค้าคงคลเพื่อให้ระดับสินค้าคง
คลังต่ าสุดโดยไม่กระทบต่อระดับการให้บริการจุดเริ่มต้นของ
การบริหารสินค้าคงคลังจึงสรุปได้ว่าการจัดการสินค้าคงคลังมี
วัตถุประสงค์หลักคือ 1. สามารถมีสินค้าคงคลังบริการลูกค้าใน

ปริมาณที่เพียงพอและทันต่อการความต้องการของลูกค้าเสมอ
เพื่อสร้างยอดขายและรักษาระดับของส่วนแบ่งตลาดไว้  2. 
สามารถลดระดับการลงทุนในสินค้าคงคลังต่ าที่สุดเทาที่จะทา
ได้เพื่อทาให้ต้นทุนการผลิตต่ าลงด้วย 3. ลดระยะทางในการ
ปฏิบัติการในการเคลื่อนย้ายให้มากที่สุด 4. การใช้พื้นที่และ
ปริมาตรในการจัดเก็บให้เกิดประโยชน์สูงสุด 5. สร้างความ
มั่นใจว่าแรงงานเครื่องมืออุปกรณ์สาธารณูปโภคต่างๆมี
เพียงพอและสอดคล้องกับระดับของธุรกิจที่ได้วางแผนไว้ 6. 
สร้างความพึงพอใจในการทางานในแต่ละวันแก่ผู้เกี่ยวข้องใน
การเคลื่อนย้ายสินค้าทั้งการรับเข้าและการจ่ายออกโดยใช้
ปริมาณจากการจัดซื้อและความต้องการในการจัดส่งให้แก่
ลูกค้าเป็นเกณฑ์ 7. สามารถวางแผนได้อย่างต่อเนื่องและรักษา
ระดับการใช้ทรัพยากรต่างๆเพื่อให้เกิดการบริการภายใต้ต้นทุน
ที่เกิดประสิทธิภาพคุ้มค่าในการลงทุนตามขนาดธุรกิจท่ีก าหนด 

การวิเคราะห์แบบ ABC Analysis เป็นแนวคิดที่ให้
ความส าคัญกับสินค้าตามกลุ่มสินค้าโดยการจัดลาดับสินค้าตาม
ยอดขายหรือส่วนแบ่งกาไรของสินค้านั้นซึ่งสินค้าที่จัดอยู่ใน
กลุ่ม A จะประกอบด้วยสินค้าเพียงไม่กี่ประเภทหรือมีจานวน 
SKU (Stock Keeping Unit) น้อยแต่เป็นสินค้าที่ยอดขายหรือ
ส่วนแบ่งกาไรมากที่สุดส่วนสินค้าที่มียอดขายหรือส่วนแบ่งกาไร
ลองลงไปจะได้รับความส าคัญน้อยลงเป็น B และ C ตามลาดับ 
(Stock and Lambert,2001 )  

การบริหารสินคา้คงคลังโดยใช้ระบบ ABC Analysis 
เป็นแนวคิดการบริหารสินค้าคงคลังที่เหมาะสมกับกิจการที่มี
สินค้าคงคลังมากชนิดแต่ละชนิดมปีริมาณการใช้และต้นทุนต่อ
หน่วยแตกต่างกันซึ่งเป็นแนวคดิแบ่งสินค้าคงคลังออกเป็น 3 
กลุ่มคือกลุม่ A กลุ่ม B และกลุม่ C ดังนี ้

กลุ่ม A เป็นกลุ่มสินค้าน้อยรายการแต่มีจานวนเงิน
ลงทุนในสินค้ามากมจีานวนรายการสินค้า 10% ของรายการ
สินค้าท้ังหมดแต่จานวนเงินลงทุนเป็น 50-75% ของจานวนเงิน
ลงทุนในสินค้า 

กลุ่ม B เป็นที่มีรายการสินค้ามากขึ้นจะมีจานวน
รายการสินค้าประมาณ 20% ของรายการสินค้าท้ังหมดแต่มี
จานวนเงินลงทุนในสินค้าน้อยกว่ากลุ่ม A สินค้าในกลุ่มนี้จะมี
มูลค่าประมาณ 30-40 % ของมูลค่าสินค้า 

กลุ่ม C เป็นกลุ่มที่มจีานวนรายการสินค้ามากที่สุด
ประมาณ 70% ของรายการสินค้าทั้งหมดแต่มีมลูค่าของสินคา้
น้อยสุดประมาณ 5 – 15% ของมูลค่าสินค้าทั้งหมด 
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ปริมาณการสั่งซื้อท่ีประหยัด (Economic Order 
Quantity) เป็นวิธีที่รู้จักกันแพร่หลายมานานแล้วช่วยในการกา
หนดปริมาณสินค้าท่ีต้องการสั่งซื้อในแต่ละครั้งว่าเป็นครั้งละ
เท่าไหรจ่ึงจะเหมาะสมและก่อให้เกิดต้นทุนหรือค่าใช้จ่าย
ที่ต่าสุด 

[1]ศึกษาการจัดการยาคงคลังของแผนกเภสัชกรรม
โรงพยาบาลค่ายนวมินทราชินีโดยน าหลักการสินค้าคงคลังด้วย
การประยุกต์ใช้ตัวแบบการสั่งซื้อแบบประหยัด (Economic 
Order Quantity) ร่วมกับจุดสั่งซื้อ(Reorder Point) มาใช้ใน
การจัดการยาคงคลังของกรณีศึกษาจากผลการวิจัยใช้ให้เห็นว่า
การประยุกต์ใช้การสั่งซื้อแบบประหยัด (Economic Order 
Quantity) ร่วมกับจุดสั่งซื้อ (Reorder Point) สามารถควบคุม
ปริมาณยาคงคลังและก าหนดจุดสั่งซื้อได้อย่างเหมาะสมรวมทั้ง
สามารถลดค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานลงได้ผลการวิจัยพบว่า
การพัฒนาระบบการบริหารยาคงคลังของกรณีศึกษาโดยใช้
แบบจาลองจัดการยาคงคลังที่พัฒนาขึ้นใหม่สามารถลด
ค่าใช้จ่ายในการจัดการยาคงคลังเป็นจานวนเงิน 73,890.27 
บาทหรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 28.13 และมูลค่ายาคงคลังเฉลี่ย
ของรูปแบบที่พัฒนาขึ้นใหม่สามารถลดมูลค่ายาคงคลังเฉลี่ยได้
3,380,607.14 บาทหรือลดลงร้อยละ 31.91 ของมูลค่ายาคง
คลังเฉลี่ยของระบบปัจจุบัน 

 
3. วิธีการด าเนินการวิจัย 

กลุ่มประชากรที่ ใ ช้ ในการศึกษาคือโรงพยาบาล
การแพทย์แผนไทยสกลนคร (หลวงปู่แฟ๊บสุภัทโท)  

เครื่ องมือที่ ใ ช้ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือแบบ
สัมภาษณ์กึ่งมีโครงสร้างโดยสัมภาษณ์ขอข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ที่
รับผิดชอบด้านเวชภัณฑ์ยาของโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย
สกลนคร (หลวงปู่แฟ๊บสุภัทโท) เพื่อนามาใช้ในการศึกษาเป็น
แนวทางในการบริหารจัดการคลังเวชภัณฑ์ยาที่เหมาะสม 

ข้อมูลที่นามาใช้ในการวิเคราะห์และเก็บรวบรวมจาก
แหล่งข้อมูลดังต่อไปนี้ 

แหล่งปฐมภูมิ (Primary Data) โดยการสัมภาษณ์กึ่งมี
โครงสร้างขอข้อมูลจากโรงพยาบาลแพทย์แผนไทยสกลนคร 
(หลวงปู่แฟ๊บสุภัทโท) ซึ่งเอกสารต่างๆได้นามาเป็นข้อมูล
เพิ่มเติมในการวิเคราะห์และประเมินผล 

ข้อมูลการเบิก-จ่ายเวชภัณฑ์ยาจากคลังเวชภัณฑ์ยาที่
อยู่ภายในโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยสกลนคร (หลวงปู่
แฟ๊บสุภัทโท) ดังนี ้

1. ข้อมูลด้านเวชภัณฑ์ยาในรอบปีงบประมาณ 2560 
รายการเวชภัณฑ์ยาราคาและปริมาณในการจัดซื้อและปริมาณ
การเบิกจ่าย 

2. ระเบียบวิธีและขั้นตอนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาการ
เบิกจ่ายเวชภัณฑ์ยาการเก็บรักษาและการตรวจนับรวมถึง
งบประมาณที่เกี่ยวข้องด้านเวชภัณฑ์ยา 

แหล่งทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นการศึกษาจาก
เอกสารหนังสืออินเตอร์เน็ตเว็บไซต์ต่างๆและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องโดยมีเนื้อหาสาระส าคัญในเรื่องการบริหารสินค้าคง
คลัง 

ข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมจะนาไปใช้ในการวิเคราะห์
ด้วยวิธี ABC และกาหนดความส าคัญการสั่งซื้อในปริมาณที่
ประหยัดแล้วก าหนดจุดสั่งซื้อใหม่ 

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลหลังจากได้เก็บรวบรวมข้อมูลไว้
เรียบร้อยแล้วผู้วิจัยก็จะทาการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้มาโดยมี
ขั้นตอนดังน้ี 

รวบรวมข้อมลูจากโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย
สกลนคร(หลวงปู่แฟ๊บ สภุัทโท) ที่เป็นกรณีศึกษา 

ใช้วิธีการวิเคราะห์ ABC เพื่อให้ทราบมูลค่าของ
เวชภัณฑ์ยาและจะได้จัดกลุ่มความส าคัญของเวชภัณฑ์ยาได้
และการก าหนดการสั่งซื้อในปริมาณที่ประหยัดและก าหนดจุด
สั่งซื้อใหม่ 

ออกแบบระบบสินคา้คงคลังทาการวิเคราะห์ด้วยวิธีการ
วิเคราะห ์ABC เพื่อจัดแบ่งประเภทสินค้าคงคลังออกเป็น 3 
กลุ่มดังนี ้

กลุ่ม A คิดเป็น 10% ของรายการเวชภัณฑ์ยาทั้งหมด
และมมีูลค่ารวม 50-75% ของมูลค่าเวชภัณฑย์าที่จัดเก็บ
ทั้งหมด 

กลุ่ม B คิดเป็น 20% ของรายการเวชภัณฑ์ยาทั้งหมด
และมมีูลค่ารวม 30-40% ของมูลค่าเวชภัณฑย์าที่จัดเก็บ
ทั้งหมด 

กลุ่ม C คิดเป็น 70% ของรายการเวชภัณฑ์ยาทั้งหมด
และมมีูลค่ารวม 5-15% ของมูลค่าเวชภัณฑย์าที่จัดเก็บท้ังหมด 

การก าหนดปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัด (Economic 
Order Quantity :EOQ) ในขั้นตอนนี้จะได้จานวนรายการและ
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มูลค่าของสินค้าคงคลังแต่ละกลุ่มซึ่งจะก าหนดปริมาณการ
สั่งซื้อท่ีประหยัดทั้งหมด 3 กลุ่มคือกลุ่ม A B และ C  

 
4. ผลการศึกษา 

4.1 รูปแบบการจัดการสินค้าคงคลังของโรงพยาบาล
การแพทย์แผนไทยสกลนคร (หลวงปู่แฟ๊บสุภัทโท) 

 
ตารางที่ 1 แสดงการจ าแนกกลุ่มเวชภัณฑ์ยาตามวิธี ABC 
 

กลุ่ม จ านวนรายการ ร้อยละของ มูลค่า ร้อยละของ 

    
จ านวน
รายการ เวชภัณฑ์ 

มูลค่า
เวชภัณฑ์ 

A 7 10 95,136 61 
B 15 20 41,290 26 
C 47 70 20,432 13 

รวม 69 100 156,858 100 

 
จากตารางที ่1 โดยเวชภัณฑ์ยามีจานวนทั้งหมด 69  
รายการได้ทาการจัดกลุ่มและมีเกณฑ์ในการจัดกลุ่ม

ดังนี ้
1. เวชภัณฑ์ยากลุ่ม A เป็นกลุ่มเวชภัณฑ์ยาที่มีปริมาณ

การใช้น้อยแต่มีมูลค่าสูงมีจ านวนรายการเวชภัณฑ์ยาคิดเป็น 
10% ของจ านวนเวชภัณฑ์ยาทั้งหมดและมีมูลค่า 95,136 บาท 
คิดเป็น 61% ของมูลค่าเวชภัณฑ์ยาทั้งหมด โดยมีรายการ
เวชภัณฑ์ยาทั้งหมด 7 รายการ ได้แก่ ลูกประคบ ผงอบ
สมุนไพร ยาหม่องน้ามันไพร ประสะเจตพังคี หอมอินทจักร
กษัยเส้น เป็นต้น 

2. เวชภัณฑ์ยากลุ่ม B เป็นกลุ่มเวชภัณฑ์ยาที่มีปริมาณ
การใช้ปานกลางและมีจ านวนรายการเวชภัณฑ์ยาคิดเป็น 20% 
ของจ านวนเวชภัณฑ์ยาทั้งหมดและมีมูลค่า 41,290 บาท คิด
เป็น 26% ของมูลค่าเวชภัณฑ์ยาทั้งหมด ซึ่งน้อยกว่าเวชภัณฑ์
ยา กล่ม A โดยมีจ านวนเวชภัณฑ์ยาทั้งหมด 15 รายการ ได้แก่
หอม เทพจิ ต ร  ธ รณี สัณฑฆาต  สหั ส ธ า ร าข้ า ว เ ย็ น ใ ต้ 
ข้าวเย็นเหนือ ดอกค าฝอย เถาวัลย์เปรียง ก าแพงเจ็ดช้ัน ชาชง
กระเจี๊ยบ โด่ไม่รู้ล้ม ยาแก้ลมอัมพฤกษ์ กาแพงเจ็ดช้ันแดง
ประสะไพล ประสะจันทร์แดง เป็นต้น 

3. เวชภัณฑ์ยากลุ่ม C เป็นกลุ่มที่มีจานวนรายการ
เวชภัณฑ์ยามากสุดและคิดเป็น 70 % ของจานวนเวชภัณฑ์ยา
ทั้งหมดและมีมูลค่า 20,432 บาท คิดเป็น 13% ของมูลค่า

เวชภัณฑ์ยาทั้งหมด โดยมีจานวนเวชภัณฑ์ยาทั้งหมด 47 
รายการ ได้แก่ ว่านชักมดลูก เถาเอ็นอ่อน ฝักราชฤกษ์ นมสาว
เถาโคคานห้าราก ขันทองพยาบาท ก าแพงเก้าช้ัน โคคลาน
เถาวัลย์เปรียงฯลฯ เป็นต้น 

เวชภัณฑ์ยาที่มีปริมาณใช้สูงสุดคือก าแพงเจ็ดช้ันเท่ากับ 
39,200 เถาวัลย์เปรียงเท่ากับ 16,400 ประสะเจตพังคีเท่ากับ 
16,400 และเวชภัณฑ์ยาที่มีร้อยละของมูลค่าเวชภัณฑ์ยาสูงสุด
คือลูกประคบร้อยละ 19.48 ผงอบสมุนไพรร้อยละ 14.79 ยา
หม่องร้อยละ 6.89 ปริมาณเวชภัณฑ์ยาที่ใช้รวมเท่ากับ 
434,776 หน่วยและมีมูลค่ารวมเท่า 156,028 บาทต่อป ี

4.2 การก าหนดปริมาณการสั่งซ้ือที่ประหยัดของ
เวชภัณฑ์ยา (Economic Quantity Analysis : EOQ) 
กลุ่ม A กลุ่ม B และกลุ่ม C  

ค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อเวชภัณฑ์ยาประกอบด้วยค่าเสื่อม
ราคาอาคารโดยคิดตามพื้นที่ต่อตารางเมตรต่อปีเงินเดือนผู้
ควบคุมดูแลคลังเวชภัณฑ์ยาและค่าพาหนะ (น้ ามันเช้ือเพลิง) 
ในการขนส่ง 

อาคารผู้ป่วยมีทุนสร้าง 32,000,000 บาทโดยมีอายุการ
ใช้งาน 30 ปีโดยคิดจากพื้นที่ทั้งหมด 40 ตารางเซนติเมตรคิด
เป็นค่าเสื่อมราคาเท่ากับ 14,382 บาทต่อปี 

ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาประกอบด้วยค่าเสื่อมราคา
เท่ากับ 14,382 บาท ต่อปีเงินเดือนผู้ควบคุมดูแลเวชภัณฑ์ยา
เท่ากับ 168,240 บาท ต่อปีรวมค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษา
เท่ากับ 182,662 บาท ต่อปีมีเวชภัณฑ์ยาคงคลังเฉลี่ยเท่ากับ 
225,528 หน่วยต่อปี และมีค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาเท่ากับ 
0.81 บาทต่อหน่วยต่อป ี

เงินเดือนเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อเท่ากับ 14,020 บาท
ระยะเวลาที่ใช้ในการสั่งซื้อเท่ากับ 6 วันและเงินเดือนที่คิดเป็น
ค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อเท่ากับ 2,804  

ค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อประกอบด้วยเงินเดือนฝ่ายจัดซื้อ
เท่ากับ 2,804 บาทค่าพาหนะ(น้ามันเชื้อเพลิง) 20 บาทและ
ค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อเท่ากับ 2,804 

จากตารางที ่2 พบว่าปริมาณการสั่งซื้อท่ีประหยดัของ
เวชภัณฑ์ยากลุ่ม A เท่ากับ 16,723หน่วยต่อปีกลุ่ม B เท่ากับ 
35,474 หน่วยต่อปีและกลุ่ม C เท่ากับ 40,089 หน่วยต่อปี
ปริมาณการสั่งซื้อท่ีประหยัดรวมเท่ากับ 92,286 หน่วยต่อป ี
และใช้เกณฑป์ริมาณการใช้เวชภัณฑ์ยาในการก าหนดปริมาณ
การสั่งซื้อเวชภณัฑ์ยาแต่ละรายการในแต่ละกลุ่ม  
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ตารางที่ 2 แสดงการก าหนดปรมิาณการสั่งซื้อท่ีประหยัดของ
เวชภัณฑ์ยา (EOQ) กลุ่ม A กลุ่ม B และกลุ่ม C 
 

กลุ่ม ความต้องการ ค่าใช้จ่ายใน ค่าใช้จ่าใน ปริมาณการ 

  
เวชภัณฑ์ยา/ปี

(กรัม) 
การเก็บ
รักษา การส่ังซื้อ 

สั่งซื้อท่ี
ประหยัด 

      (บาท/คร้ัง) (หน่วย/ปี) 

A 40,105 0.81 2,824 16,723 
B 180,468 0.81 2,824 35,474 
C 230,480 0.81 2,824 40,089 

รวม 451,053 0.81 2,824 92,286 

 
4.4 การก าหนดจุดสั่งซ้ือของเวชภัณฑ์ยา (Reorder 

Point: ROP) กลุ่ม A กลุ่ม B และกลุ่ม C  
จุดสั่งซื้อเป็นจุดที่บอกถึงปริมาณสินค้าคงคลังที่อยู่ใน

ระบบท่ีท าให้ต้องมีการสั่งซื้อสินค้าหลังจากหาค่า EOQ ได้แล้ว
โดยค านวณหาค่า ROP  

 จุดสั่งซื้อของเวชภัณฑ์ยากลุ่ม A เมื่อระดับเวชภัณฑ์ยา
ลดลงจนถึง 660 กรัมก็ต้องท าการสั่งซื้อเวชภัณฑ์ยาครั้งใหม่
เข้ามากลุ่ม B เมื่อระดับเวชภัณฑ์ยาลดลงจนถึง 2,964 กรัมก็
ต้องท าการสั่งซื้อเวชภัณฑ์ยาครั้งใหม่เข้ามาและกลุ่ม C เมื่อ
ระดับเวชภัณฑ์ยาลดลงจนถึง 3,786 กรัมก็ต้องท าการสั่งซื้อ
เวชภัณฑ์ยาครั้งใหม่เข้ามามีจุดสั่งซื้อเวชภัณฑ์ยารวมเท่ากับ 
7,410 กรัม 

 
ตารางที่ 3 แสดงการเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อและ
ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษามูลค่าเวชภัณฑ์ยาตามวิธีการบริหาร
แบบเดิมกับการก าหนดปริมาณการสั่งซื้อท่ีประหยัด 
(Economic Order Quantity: EOQ) 
 

รายการ วิธี EOQ วิธีเดิม 
ผลต่างท้ัง
สองวิธ ี

      (บาท) 
ปริมาณการใช้เวชภัณฑ์ยาทั้งปี 451,056 1,152,588 

 เวชภัณฑ์ยาคงคลัง 225,528 576,294   
ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาตอ่
หน่วย 0.81 0.81   
ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษารวม 182,678 466,798 (284,120) 
จ านวนครั้งในการสั่งซ้ือ 12 12   
ค่าใช้จ่ายในการสั่งซ้ือตอ่ครั้ง 2,824 2,824   
ค่าใช้จ่ายในการสั่งซ้ือรวม 33,888 33,888   

มูลค่าเวชภณัฑ์ยาที่ใช้ 156,858 291,419 (134,561) 

จากตารางที ่3 พบว่าการค านวณวิธี EOQ ค่าใช้จ่ายในการเก็บ
รักษาเท่ากับ 182,678บาทค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อเท่ากับ 
33,888 บาท มูลค่าเวชภัณฑ์ยาเท่ากับ 156,858 บาทรวม
ทั้งหมดเท่ากับ 373,424 บาท วิธีเดิมค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษา
เท่ากับ 466,798 บาท ค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อเท่ากับ 33,888 
บาท มูลค่าเวชภัณฑ์ยา 291,419 บาท รวมทั้งหมด 792,105 
บาทและพบว่าวิธี EOQ มีค่าใช้จ่ายลดลงกว่าวิธีเดิมค่าใช้จ่าย
ในการเก็บรักษาเท่ากับ 284,120 บาทค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อ
เท่ากันมูลค่าเวชภัณฑ์ยา 134,561 บาทรวมทั้งหมด 418,681 
บาท 
 
5. สรุปผลการศึกษา 

จากผลการศึกษาการบริหารสินค้าคงคลังด้านเวชภัณฑ์
ยากรณีศึกษา : โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยสกลนคร (หลวง
ปู่แฟ๊บสุภัทโท) ที่ได้ทาวิจัยทดลองนาข้อมูลของเวชภัณฑ์ยา
ของโรงพยาบาลกรณีศึกษามาวิเคราะห์โดยการประยุกต์ใช้
ประกอบด้วยการวิเคราะห์ ABC Analysis และการหาปริมาณ
การสั่งซื้อท่ีประหยัด (Economic Order Quantity : EOQ)  

และพบว่า เวชภัณฑ์ยากลุ่ม A ประกอบด้วยเวชภัณฑ์
ยา จ านวน 7 รายการ คิดเป็น 10% ของรายการเวชภัณฑ์ยา
ทั้งหมด มีมูลค่า 95,136 บาท คิดเป็น 61% ของมูลค่า
เวชภัณฑ์ทั้งหมด เวชภัณฑ์ยากลุ่ม B ประกอบด้วยเวชภัณฑ์ยา 
จ านวน 15 รายการ คิดเป็น 20% ของรายการเวชภัณฑ์ยา
ทั้งหมด มีมูลค่า 41,290 บาท คิดเป็น 26% ของมูลค่า
เวชภัณฑ์ทั้งหมด เวชภัณฑ์ยากลุ่ม C ประกอบด้วยเวชภัณฑ์ยา 
จ านวน 47 รายการ คิดเป็น 13% ของรายการเวชภัณฑ์ยา
ทั้งหมด มีมูลค่า 20,432 บาท คิดเป็น 13% ของมูลค่า
เวชภัณฑ์ทั้งหมด เมื่อจัดกลุ่มเวชภัณฑ์ยาเรียบร้อยแล้วกลุ่ม
เวชภัณฑ์ยากลุ่ม A จะต้องสั่งซื้อเวชภัณฑ์เมื่อครบ เมื่อจ านวน
เวชภัณฑ์ยาคงเหลือ 660 กรัมจึงจะท าการสั่งซื้ออีกครั้งและซื้อ
ครั้งละ 16,723 กรัม จึงจะมีปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัดกลุ่ม
เวชภัณฑ์ยากลุ่ม B จะต้องสั่งซื้อเวชภัณฑ์เมื่อจ านวนเวชภัณฑ์
ยาคงเหลือ 2,964 กรัมจึงจะท าการสั่งซื้ออีกครั้งและซื้อครั้งละ 
35,474 จึงจะมีปริมาณการสั่งซื้อท่ีประหยัด กลุ่มเวชภัณฑ์ยาก
ลุ่ม C จะต้องสั่งซื้อเวชภัณฑ์ เมื่อจ านวนเวชภัณฑ์ยาคงเหลือ 
3,786 กรัมจึงจะท าการสั่งซื้ออีกครั้งและซื้อครั้งละ 40,089 ถึง
จะมีปริมาณการสั่งซื้อท่ีประหยัด 
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เมื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการบริหาร
เวชภัณฑ์ยาแบบเดิมกับการใช้วิธีการจัดกลุ่มเวชภัณฑ์ยาแบบ 
ABC Analysis ร่วมกับการประยุกต์ใช้การก าหนดปริมาณการ
สั่งซื้อท่ีประหยัด EOQ พบว่าวิธีการสั่งซื้อแบบเดิมมีต้นทุนการ
บริหารเวชภัณฑ์ยาเท่ากับ 792,105 และแบบใหม่ก่อนใช้วิธี 
ABC Analysis ร่วมกับการประยุกต์ใช้การก าหนดปริมาณการ
สั่งซื้อที่ประหยัด EOQ มีต้นทุนการบริหารสินค้ารวมเท่ากับ 
373,424 และพบว่าการทาวิธีจัดกลุ่มเวชภัณฑ์แบบ ABC 
Analysis ร่วมกับการประยุกต์ใช้การก าหนดปริมาณการสั่งซื้อ
ที่ประหยัด EOQ สามารถลดต้นทุนในการบริหารเวชภัณฑ์ได้ 
418,681 บาทต่อปีซึ่งคิดเป็น 52.86 % ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายในการ
เก็บรักษาและค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อณจุดสั่งซื้อที่ประหยัดที่สุด
ในกรณีนี้จะไม่เท่ากันเนื่องจากการประยุกต์ใช้ EOQ ไม่เป็นไป
ตามข้อสมมติฐานขั้นพื้นฐานของการค านวณจุดสั่ งซื้อที่
ประหยัดที่สุดโดยจะต้องค านวณจากค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษา
และค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อณจุดที่ต่ าที่สุดและสินค้าต้องเป็น
เพียงชนิดเดียวแต่เวชภัณฑ์ยามีหลายชนิดจึงส่งผลให้ค่าใช้จ่าย
ดังกล่าวไม่เป็นไปตามทฤษฏี EOQ 
 
6. กิตติกรรมประกาศ 

การวิจัยในครั้งน้ีเป็นส่วนหนึ่งของวิจัยทางการบัญชี ใน
หลั กสู ต รบัญ ชีบัณฑิ ต  ซึ่ ง ผ่ า นกระบวนการสอบ โดย
คณะกรรมการคณาจารย์ในโปรแกรมวิชาการบัญชี สาขา
บริหารธุรกิจ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ซึ่งเป็นความ
ร่วมมือระหว่างนักศึกษาและอาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชาการ
บัญชีในการศึกษาค้นคว้าเพื่อพัฒนาความรู้ด้านวิชาชีพบัญชีใน
ศตวรรษที่ 21 เปิดมุมมองการศึกษาค้นคว้าในยุคไทยแลนด์ 
4.0 และได้รับการสนับสนุนจากคณาจารย์ในโปรแกรมวิชาการ
บัญชีให้ส าเร็จลุล่วงลงได้ 
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แนวทางการเพ่ิมศักยภาพของกลุมประมงพ้ืนบานตนแบบจังหวัดจันทบุรีและตราด 

Guidelines for enhancing the potential of the native fishery in Chanthaburi and Trat 
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บทคัดยอ 

งานวิจัยชิ้นนี้เปนสวนหนึ่งของโครงการวิจัยเพ่ิมศักยภาพเครือขายประมงพ้ืนบานจันทบุรีและตราดดวย

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปญญาชาวบานมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาแนวทางการเพ่ิมศักยภาพของกลุม

ประมงพ้ืนบ านต นแบบจั งหวัดจันทบุ รีและตราด ผลการวิจั ยพบวาแนวทางการเพ่ิ ม ศักยภาพคือ 

1.เพ่ิมกิจกรรมการมีสวนรวมระหวางกลุมประมงพ้ืนบานมหาวิทยาลัยชาวบานหนวยงานท้ังภาครัฐและภาคเอกชน

ใหมีความหลากหลายมากขึน้ 2.เงินอุดหนุนจากภาครัฐท้งัรัฐบาลกลางและรัฐบาลทองถ่ินควรเพ่มิเงินอุดหนุนการ 

ดําเนินกิจกรรมของเครือขายและกลุมประมงพ้ืนบาน3.กลุมประมงพ้ืนบานจะตองดําเนินงานของเครือขายมากกวา 

ที่จะดําเนินงานเพียงลําพัง 4.เพิ่มการอบรมเพิ่มเติมขอกฎหมายระเบียบและเครื่องมือประมงและ 5.การประชุม 

กลุมประมงพื้นบานและเครือขายตองดําเนินการสมําเสมอจริงจัง 

คําหลัก:เพิ่มศกัยภาพ,กลุมประมงพื้นบาน,ภูมิปญญาชาวบาน 

Abstract 

This study is part of a network-strengthening project among Chanthaburi’s local fishery 

networks and Trat’s. The principles of sufficiency economy and folk wisdom were integrated 

within the project. The objective was to study ways of increasing local fishery groups and 

networks’ strengths among Chanthaburi and Trat provinces.  The research revealed five 

strengthening ways. These five ways included 1) encouraging participatory activities among local

fishery groups, fishery networks, universities, villagers, government agencies and private sectors, 

2) providing local fishery groups and networks with a larger amount of subsidies from both

central-and local-leveled governments in order to foster provision of activities among them, 3)
fostering fishery groups to co-operate with fishery networks instead of taking actions individually, 

4) providing local fishery groups and networks with extra trainings about law and regulations of

fishing nets and gears, including 5)  holding meetings among the local fishery groups and

networks with consistent frequency. 

Keywords: strengthening, fishery village, folk wisdom 
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1. บทนํา

จังหวัดจันทบุรีและตราดเปนจังหวัดท่ีศักยภาพและ

ลักษณะท่ีใกล เคียงกัน ท้ังสภาพอากาศ แหลงทองเท่ียว 

ทรัพยากรธรรมชาติครบถวน ผืนแผนดินท่ีอุดมสมบูรณเปน

แหลงปลูกผลไมและพืชเศรษฐกิจมีพ้ืนท่ีติดตอชายฝงทะเลอาว

ไทย ชุมชนชายฝงท้ัง 2 จังหวัดจึงมีการทําประมงชายฝงหรือ

ประมงพ้ืนบานตามหมูบานชุมชนท่ีติดทะเล อาชีพประมง

ชายฝงหรือประมงพ้ืนบานน้ัน ตองพ่ึงพาอาศัยกับความอุดม

สมบูรณของทรัพยากรทองทะเลเปนหลักในขณะท่ีภาพรวม

สถานการณของประเทศไทยปจจุบันท่ีเปนปญหาและสงผล

กระทบตอทุกสายอาชีพท้ังทางตรงและทางออมซึ่งมีสาเหตุมา

จากปจจัย ท้ั งภายนอกและภายในประเทศไดแกป จจัย

สถานการณภายในการเกิดรฐัประหารสิ่งท่ีมีผลกระทบตอระบบ

เศรษฐกิจและสังคมโดยรวมซึ่งสิ่งท่ีตามมาคือปญหาภาวะเงิน

ฝด ท่ีทําใหประชาชนทํามาหากินยากข้ึน การตัดสินใจเลือกซื้อ

หาอาหารทะเลมาบริโภคจึงตองคิดเน่ืองจากอาหารทะเลมรีาคา

สูงเมือเทียบกับอาหารชนิดอ่ืนๆแตท้ังสองจังหวัดยังมีโอกาสคือ

ราคาผลไมท่ีแตละปจะมีราคาสูงข้ึนเน่ืองจากสภาพอากาศ

แปรปรวน หนาวไมตอเน่ือง สลับกับรอน ท้ังยังมีพายุฤดูรอน

เปนระยะๆทําใหผลผลิตท่ีกําลังติดดอกรวงหลนเสียหาย ได

ผลผลิตนอยจึงเปนท่ีตองการของทองตลาดและอีกสาเหตุหน่ึง

คือการลดลงของพ้ืนท่ีปลูกผลไมท่ีในชวงหน่ึงชาวสวนผลไม

นิยมโคนสวนผลไมไปปลูกยางพาราท่ีขณะน้ันมีผลตอบแทนท่ี

ดีกวาทําใหชาวสวนผลไมหันมาปลูกยางพาราท่ีไมตองดูแลมาก

เทาสวนผลไม ในสวนภาคการประมงน้ันปจจัยภายในท่ีมี

ผลกระทบทําใหภาคการประมงออนลาลงเน่ืองจากการ

เปลี่ยนแปลงแกไขพระราชบัญญัติการประมงท่ีมีการกําหนด

กฎเกณฑการทําประมงท่ีเขมงวดข้ึนในทุกๆเรื่องท้ังขนาดเรือ 

อุปกรณการทําประมง ภาษี  การกําหนดใหเรือประมงทุกลํา

ตองมีทะเบียนเรือ การกําหนดใหเรือทุกลําตองมีไตกงผูควบคุม

เรือเปนตนทําใหการออกจับสัตวนํ้าของชาวประมงเปนไปดวย

ความยากลําบาก แตก็ยังมีจุดแข็งท่ีถือวาเปนชองทางในการ

พัฒนาและแกไขปญหาคือชาวประมงมีการรวมกลุมเปนประมง

พ้ืนบานของกลุมตางๆในจังหวัดจันทบุรีมีกลุมประมงพ้ืนเชน 

กลุมประมงพ้ืนบานปากนํ้าแขมหนู กลุมประมงพ้ืนบาน               

ท า แ ค ร ง  ก ลุ ม ป ร ะ ม ง พ้ื น บ า น แ ห ล ม แ ม น ก แ ก ว                     

ชมรมอนุรักษและฟนฟูอาวบางกะไชย สวนท่ีจังหวัดตราดก็มี

กลุมประมงพ้ืนบานแหลมเทียนและกลุมประมงพ้ืนบานแหลม

โปะ โดยพยายามหาโอกาสในการสรางความรู สรางอาชีพโดย

การจับมือกันไวใหเหนียวแนนท้ังจังหวัดจันทบุรีและตราดเพ่ือ

รวมกันไขปญหาท่ีเกิดข้ึนแตก็ยังมีอุปสรรคท้ังจากภายนอกและ

ภายในท่ีเปนแรงบีบใหกลุมประมงพ้ืนบานตางๆออนแอลงโดย

ปญหาภายในเกิดข้ึนจากการท่ีประเทศไทยมีปญหาทาง

การเมืองท่ีไมเปนประชาธิปไตย สงผลทําตางประเทศซึ่งเปน

อุปสรรคจากภายนอกมีโอกาสในการกดดันประเทศท้ังทวีป

ยุโรปและอเมริกาคือยุโรปกดดันในเรื่องภาษีศุลกากรสวน

อเมริกากดดันในเรื่องสถานการณการคามนุษยท่ีประเทศไทย

ยังคงอยู ท่ี ระดับTier3 คือประเทศท่ีมีปญหามาก แต ไม

ดําเนินการแกปญหา หรือไมมีความพยายามในการแกไขปญหา

อยางจริงจัง ทําใหภาครัฐมีการออกกฎหมายเพ่ือแกไขและตอบ

โตมาตรการตางของตางประเทศแตกลับสงผลกระทบตอภาค

การประมงอยางมากแตโอกาสของเรายังคงมีอยูคือชายฝงท้ัง

สองจังหวัดยังคงมีทรัพยากรธรรมชาติท่ีสมบูรณ กลุมประมง

พ้ืนบานไดตระหนักและใหความสนใจในการฟนฟูและสราง

ความหลากหลายทางชีวภาพ เชนมีการทําธนาคารปู การไมใช

เค รื่ อ งมื อ ทํ าล ายล า ง เช น อวน ล าก -อวน รุ น ท่ี มี ผ ลต อ

ทรัพยากรธรรมชาติอยางรุนแรง 

สํานักงานคณะกรรมการการวิจัยแหงชาติ (วช.) 

สํ า นั ก งานคณ ะกรรมการการ อุดมศึ กษา (สกอ .)และ

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรีไดดําเนิน

โครงการวิจัย ท่ีสงผลกระทบตอการสรางความเขมแข็งทาง

สังคมอยางยั่งยืนของจังหวัดจันทบุรีมาอยางตอเน่ือง ตั้งแตป

พ.ศ.2547 พ.ศ.2548 จนถึงปพ.ศ.2555 โครงการวิจัยและ

นวัตกรรมเพ่ือถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชนฐานราก กรณีศึกษา

การอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติดวยการสราง

เครือขายกลุมประมงชายฝงทะเลจันทยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงและภูมิปญญาชาวบาน ชลพรรณ ออสปอนพันธและ

คณะ (2555) พบวาเครือขายจังหวัดจันทบุรีมีกลุมประมง

พ้ืนบานไมนอยกวา25 กลุมแตการขับเคลื่อนของเครือขายยัง

อาศัยบทบาทของภาครัฐเปนแกนนํา ปพ.ศ.2556 โครงการวิจัย

เชิงบูรณาการความหลากหลายทางชีวภาพ กรณีศึกษาการ

อนุรักษและฟนฟูความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชนคลอง

การประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสกลนคร ครั้งที่ 1 
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ปากนํ้าแขมหนู ดวยปุยอินทรียชีวภาพชนิดนํ้ายึดหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปญญาชาวบาน ชลพรรณ ออสปอน

พันธและคณะ (2556) พบวา กลุมประมงพ้ืนบานปากนํ้าแขม

หนูท่ีเขารวมโครงการเปนบานนํารองท่ีผลิตปุยอินทรียชีวภาพ

ชนิดนํ้าและกลุมสมาชิกเกิดความมั่นใจในศักยภาพของตนเอง

วาสามารถแกไขปญหาของชุมชนไดดวยตนเอง ปพ.ศ.2557  

โครงการบูรณาการการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมและการ

พัฒนาคุณคาความหลากหลายทางชีวภาพ กรณีศึกษาการ

อนุรักษและฟนฟูแหลงหญาทะเลของกลุมประมงชายฝงสนาม

ไชยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปญญาชาวบาน

ชลพรรณ ออสปอนพันธและคณะ (2557)  พบวาชุมชนชายฝง

สนามไชยมีแหลงหญาทะเลท่ีมีความอุดมสมบูรณและเต็มไป

ดวยทรัพยากรสัตวนํ้านานาชนิดท้ังขนาดเล็กและสัตวเลี้ยงลูก

ดวยนมขนาดใหญไดแกพะยูนท่ีอาศัยแหลงหญาทะเลแหลงเปน

อาหารและท่ีอยูอาศัยและชุมชนโดยรอบไดใชประโยชนในการ

ทําการประมงชายฝงเพ่ือหารายไดใหแกครอบครัวใน การ

อนุรักษและฟนฟูแหลงหญาทะเลในพ้ืนท่ีจึงใชวิธีภูมิปญญา

ชาวบานในการอนุรักษและฟนฟูธรรมชาติดวยการปลอยให

ธรรมชาติดูแลตัวเองท่ีสําคัญพบวามีการรวมกลุมทําธนาคารปู

มาเปนการเรียนรูสรางเครือขายประชาสังคม ปพ.ศ.2558 

โครงการบูรณาการการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมและการ

พัฒนาคุณคาความหลากหลายทางชีวภาพ กรณีศึกษาการ

อนุรักษและฟนฟูแหลงหญาทะเลของกลุมประมงชายฝงสนาม

ไชยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปญญาชาวบาน 

ชลพรรณ ออสปอนพันธและคณะ( 2558) พบวาชุมชนสนาม

ไชยมีจุดออนท่ีสําคัญคือ การสรางเครือขายประมงชายฝงท่ีมี

อยูลวนแตเปนเครือขายจากภาครัฐท่ีสนับสนุนสงเสริมไมมีการ

สรางเครือขายระหวางองคกรชุมชนดวยกันเอง องคกรหลักใน

เครือข ายคือ  ศูนย ศึกษาการพัฒ นาอ าวคุ งกระเบนอัน

เน่ืองมาจากพระราชดําริเปนองคกรหลักโดยกลุมประมงชายฝง

สนามไชยท่ีมีการรวมกลุมกันน้ันตั้งอยูบนปญหาเดียวกันคือ

ทรัพยากรชายฝงรอยหรอ ทําใหมีการตั้งกลุมธนาคารปูมา

เกิดข้ึน แตการขับเคลื่อนกลุมและการบริหารจัดการกลุมยังเปน

การดําเนินการเฉพาะแกนนํา ขาดการมีสวนรวมจากสมาชิก

กลุมเมื่อมีการขอความรวมมือในการทํากิจกรรมสมาชิกกลุมจึง

ไมใหความสนใจเทาท่ีควร ปพ.ศ.2559 คณะผู วิจัยไดวาง

แผนการดําเนินงานสรางเครือขายประมงพ้ืนบานไปสูจังหวัด

ตราดซึ่งเปนผลตอยอดมาจากการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง

การเสริมสรางเครือขายประมงชายฝงภาคตะวันออกสูอาเซียน

เมื่อวันท่ี 3 พฤษภาคม พ.ศ.2557 พบวาจังหวัดจันทบุรี ระยอง

และตราดมีการทํางานแบบตางคนตางทําซึ่งกลุมประมง

พ้ืนบานของจังหวัดระยองเขมแข็งท่ีสุดพบวามีการทํางานแบบ

สมาคมโดยมีสมาคมประมงพ้ืนบานเรือเล็กจังหวัดระยองท่ีมี

แกนนําคือนายสําออย รัตนวิจิตรเปนนายกสมาคมทําใหกลุม

ประมงจังหวัดระยองมีความเขมแข็งกวากลุมอ่ืน จังหวัดตราด

ไมมีขอมูลของกลุมประมงพ้ืนบานในพ้ืนท่ีจากหนวยงานท่ี

เก่ียวของ แตเมื่อนักวิจัยไดลงพ้ืนท่ีเองทําใหพบกับกลุมประมง

พ้ืนบานของจังหวัดตราดท่ีเขมแข็งมีหลายกลุมโดยเฉพาะกลุม

ประมงพ้ืนบานแหลมเทียนท่ีมีนายมนตร ีธรรมโชติเปนประธาน

กลุมและนายสายฟา ทองโชติสมาชิกสภาองคการบริหารสวน

ตําบลอาวใหญ ท่ีทํางานรวมกันทําใหทราบวากลุมประมง

พ้ืนบานแหลมเทียนเปนกลุมประมงพ้ืนบานท่ีมีความเขมแข็ง

และสามารถจัดการทรพัยากรในพ้ืนท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพแต

เมื่อยอนมาดูกลุมประมงพ้ืนบานจังหวัดจันทบุรีพบวานาเปน

หวงเน่ืองจากการทํางานของกลุมในจังหวัดจันทบุรีท่ียังขาด

แกนนําท่ี ชัดเจนการทํางานในพ้ืน ท่ีตองพ่ึงพาอาศัยการ

สนับสนุนจากภาครัฐ ปพ.ศ.2558 จึงไดขยายการทํางานวิจัย

ไปสูจังหวัดตราดโดยคณะผู วิจัยและนายวิรัช สมัครสมาน 

ประธานชมรมอนุรักษและฟนฟูอาวบางกะไชยไดลงพ้ืนท่ีเพ่ือ

เก็บรวบรวมขอมูลในโครงการวิจัยการบูรณาการการบริหาร

จัดการสิ่งแวดลอมและการพัฒนาคุณคาความหลากหลายทาง

ชีวภาพ กรณีศึกษาการบริหารจัดการทรัพยากรหอยลายของ

กลุมประมงพ้ืนบานแหลมเทียนยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงและภูมิปญญาชาวบาน(วช.2559) ซึ่งการลงพ้ืนท่ี

จังหวัดตราดในครั้งน้ีนับเปนจุดเริ่มตนในทํางานรวมกันระหวาง

กลุมเครือขายประมงพ้ืนบานจังหวัดตราดกับเครือขายประมง

พ้ืนบานจันทบุรี การท่ีจะสรางความอุดมสมบูรณของชายฝง

จังหวัดจันทบุรีและตราดใหกลับคืนมาและนําไปสูการปรับตัว

ของกลุมประมงพ้ืนบานใหสามารถรับมอืกับสถานการณ ปญหา

ในประเด็นใหมๆท่ีหลากหลายและรุนแรงคณะวิจัยเห็นพอง

ตองกันวาจําเปนตองเพ่ิมศักยภาพเครือขายประมงพ้ืนบาน

จันทบุรีและตราดดวยหลักเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปญญา

การประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสกลนคร ครั้งที่ 1 
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ชาวบานเพ่ือนําไปสูการยกระดับคุณภาพชีวิตและการพัฒนา

อยางยั่งยืนโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปญญา

ชาวบานดังน้ันประเด็นคําถามสําคัญคือจะทําอยางไรท่ีจะเพ่ิม

ศักยภาพเครือขายประมงพ้ืนบานจันทบุรีและตราดยึดหลัก

เศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปญญาชาวบาน 

2. วัตถปุระสงค

1.เพ่ือศึกษาแนวทางการเพ่ิมศักยภาพของกลุมประมง

พ้ืนบานตนแบบจังหวัดจันทบุรีและตราด 

3.วิธกีารดําเนินการวิจัย 

1.ข้ันตอนการเตรียมความพรอม เพ่ือสรางความ

ตระหนักถึงปญหาของชุมชนท่ีอาศัยอยูในพ้ืนท่ีชุมชนเครือขาย

ประมงพ้ืนบานจันทบุรีและตราดเริ่มจากนักวิจัยลงพ้ืนท่ีชุมชน

เพ่ือพบปะกับทีมนักวิจัยชุมชนโดยใชเวทีพบปะแลกเปลี่ยนเพ่ือ

ทําความเขาใจเก่ียวกับเปาหมายและกระบวนการวิจัยและ

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรบัจากโครงการวิจัย รวมท้ังการแกนนํา

ใน ชุมชน ท่ี ส าม ารถ ทํ างาน ร วม กัน โดย ใช วิ ธี ก ารป รับ

แนวความคิดกระบวนการในการทํางานรวมกัน 

2.ข้ั น ต อ น ก ารว างแ ผ น ป ฏิ บั ติ ก าร เ พ่ื อ ส ร า ง

กระบวนการเรียนรูโดยใชวิธีการสงเสริมกระบวนการมีสวนรวม

ของนักศึกษาใหมีโอกาสลงพ้ืนท่ีชุมชนเครือขายประมงพ้ืนบาน

จันทบุรีและตราดเพ่ือสัมภาษณชุมชนและจัดเก็บขอมูลความ

หลากหลายทางชีวภาพและขอมูลคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน

สําหรับใช เปนขอมูลกลุมในการสรางพลังของขอมูลเพ่ือ

ขับเคลื่อนกิจกรรมโดยใชภูมิปญญาชาวบาน ท่ีมีอยูของชุมชนท่ี

มีศักยภาพมาสรางกิจกรรมนําภูมิปญญาชาวบานท่ีคนหาและมี

ศักยภาพมาสรางกิจกรรม โดยเนนการมีสวนรวมของสมาชิก

ตั้งแตเริ่มตนจนจบกิจกรรม คือ เริ่มคนหาแลวนํามาปฏิบัติการ

ทํากิจกรรมรวมกัน บันทึกผลการใชภูมิปญญาเพ่ือนําไปสูการ

ปรับปรุงพัฒนาตอไป 

3.ข้ันตอนการถายทอดองคความรูภูมิปญญาสูชุมชน

บานแหลมเทียนเริ่มจากการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเปดตัว

โครงการเพ่ิมศักยภาพเครือขายประมงพ้ืนบานจันทบุรีและ

ตราดยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปญญาชาวบาน การทํา

นํ้าหมักชีวภาพ การทําจุลินทรียบอล การสรางบานปลาดวยทอ

ซีเมนต การการปลูกจิตสํานึกใหกับเด็กและเยาวชนโดยใช

ศิลปะเปนสื่อกลาง การปรับปรุงภูมิทัศนและการปลูกปาชาย

เลน 

4. ข้ันตอนการประเมินผลสัมฤทธ์ิและการถายทอด

ผลการวิจัยไปใชประโยชนดวยการถายทอดผลการวิจัยไปใช

ประโยชน โดยโครงการถายทอดผลงานวิจัยไปใชประโยชนและ

เพ่ิมศักยภาพเครือขายประมงพ้ืนบานจันทบุรี ตราดยึดหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปญญาชาวบานโดยการจัด

เวทีคืนขอมูลการวิจัยใหชุมชน 

ผลการวิจัย 

 ผลจากการวิเคราะหขอมูลสามารถตอบวัตถุประสงค

ไดดังน้ี 

          1.การเพ่ิมกิจกรรมการมีสวนรวมระหวางกลุมประมง

พ้ืนบ านมหาวิทยาลัยชาวบ านหนวยงานท้ังภาครัฐและ

ภาคเอกชนใหมีความหลากหลายมากข้ึน เน่ืองจากกิจกรรมการ

มีสวนรวมก็เปนสวนหน่ึงของการเพ่ิมศักยภาพของกลุมประมง

พ้ืนบานตนแบบจังหวัดจันทบุรีและตราด เน่ืองจากกิจกรรมแต

ละประเภทท่ีเกิดข้ึนสามารถแกไขปญหาได เชน ปญหาปาชาย

เลนลดลงก็จัดใหมีกิจกรรมปลูกปาเพ่ือเพ่ิมทรัพยากรปาชาย

เลน ปญหานํ้าเนาเสียมีกลิ่นเหม็น เปนมลพิษทางดินและ

อากาศ แกปญหาโดยการเทนํ้าหมักโยน EM Ball เพ่ือเพ่ิม

ออกซิเจนในนํ้า และจุลินทรียจะไปทําปฏิกิริยากับสภาพนํ้า 

ปญหาทรัพยากรรอยหรอ แกปญหาดวยการทําบานปลา ซั้ง

เชือก เพ่ือเปนการเพ่ิมแหลงพักพิงใหกับสัตวนํ้า เสมือนการ

อนุรักษทรัพยากรทางทะเล สวนการเพ่ิมทรัพยากรทางทะเลจัด

ใหมีการทําธนาคารปู ปลอยพันธุสัตวนํ้า หรือปลอยพันธุกุง

แชบวย ดวยเหตุผลน้ีการสรางความหลากหลายของกิจกรรม

สามารถตอบโจทยปญหาของแตละพ้ืนท่ีโดยการใชกิจกรรมเขา

มาแกปญหาน้ันในขณะเดียวกัน การขับเคลื่อน ของกลุมประมง

พ้ืนบานจะดําเนินกิจกรรมเพียงฝายเดียวไมได จะตองอาศัย

ความรวมมือจาก มหาวิทยาลัย ชาวบานและหนวยงานภาครัฐ

และภาคเอกชนเขามามีสวนรวมดวย 

2. เงินอุดหนุนจากภาครัฐท้ังรัฐบาลกลางและ

รัฐบาลทองถ่ินควรเพ่ิมเงินอุดหนุนการดําเนินกิจกรรมของ

เครือขายและกลุมประมงพ้ืนบาน เงินอุดหนุนเปนปจจัยสําคัญ
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ท่ีทําใหเกิดการเพ่ิมศักยภาพเครือขายท่ีผานมาพบวาไงอุดหนุน

ของกลุมประมงพ้ืนบานจะเปนสวนหน่ึงของกลุมสัจจะสะสม

ออมทรัพยของแตละชุมชนท่ีพยายามสรางสวัสดิการทาง

การเมืองกับชุมชนของตนเองประเด็นคือยังมีกลุมประมง

พ้ืนบานและเครือขายจํานวนมากท่ีกลุมสัจจะสะสมทรัพยยังไม

ป ระสบผลสํ า เร็ จดั ง น้ั น ทํ าอย างไร ท่ี จะให ภ าครั ฐแห ง

ความสําคัญของการใหเงินอุดหนุนของเครือขายกลุมประมง

พ้ืนบานเพ่ือใหเกิดการขับเคลื่อนกิจกรรมของเครือขายกลุม

ประมงพ้ืนบานใหสําเร็จและมีผลอยางเปนรูปประธรรม 

3. กลุมประมงพ้ืนบานจะตองดําเนินงาน ในลักษณะ เครือขาย

มากกวาท่ีจะดําเนินงานเพียงลําพังในสวนของเครือขายควรมี

ลักษณะท่ีสอดคลองกับสภาพปญหาท่ีผานมาการดําเนินงานใน

ลักษณะรูปแบบท่ีไมเปนทางการมากกวาเปนทางการบางครั้ง

การแกไขปญหาจะไมถึงผู ท่ีเดือดรอนหรือเจาของปญหาท่ี

แทจริงปญหาคือจะทําอยางไร ใหกลุมประมงพ้ืนบานแหง

ความสําคัญของเครือขายใหเขารวมเปนสมาชิกเพ่ือดําเนินงาน

ตามวัตถุประสงคจริงของกลุมและเครือขาย เน่ืองจากสมาชิก

สวนใหญมีภารกิจทํามาหา กินเลี้ยงชีพ การดําเนินกิจการ ของ

เครือขายถาสามารถจัดตั้งอยางเปนทางการไดจะทําใหสามารถ

สรางความคลองตัวทําใหการทํางานขับเคลื่อนไปไดมากกวา

การทํางานแบบสมคัรเลน เพราะการท่ีคณะผูวิจัยไดลงพ้ืนท่ีใน

การทํากิจกรรมตางๆเพ่ือเพ่ิมจะเกิดศักยภาพใหแกกลุมประมง

พ้ืนบานดังน้ันการทําโครงการวิจัยแตละครั้งเราไมสามารถ

ทํางานเพียงลําพังไดเราจะตองมีการประสานงานกับหนวยงาน

ตางๆการทําโครงการวิจัยเรื่องเพ่ิมศักยภาพเครือขายประมง

พ้ืนบานจันทบุรีและตราดดวยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

และภูมิปญญาชาวบานเราจะตองมีการประสานงานกับคนใน

พ้ืนท่ีผูนําในชุมชนเชนกํานันผูใหญบานหรือหัวหนากลุมประมง

พ้ืนบานเพ่ือใหคนในพ้ืนท่ีติดตอประสานงาน เก่ียวกับสถานท่ี

ในการทํากิจกรรมและการทําโครงการวิจัยแตละครั้งเราก็จะ

ติดตอหนวยงานของรัฐใหเขามามีสวนรวมในกิจกรรมเพ่ือเพ่ิม

ศักยภาพใหแกกลุมประมงพ้ืนบานโดยเราจะมุงเนนการทํางาน

เปนเครือขายมากกวาทํางานเพียงลําพัง ขอดีของการทํางาน

เปนเครือขายยังสงผลใหการดําเนินโครงการวิจัยสําเร็จอยาง

รวดเร็วแลวยังมีประสิทธิภาพอีกดวย 

         4.เพ่ิมการอบรมเพ่ิมเติมขอกฎหมายระเบียบและ

เครื่องมือประมงเน่ืองจากปจจุ บันปญหาการลดลงของ

ทรัพยากรสัตว นํ้ ามีสาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงของ

สภาพแวดลอม การพัฒนาดานอุตสาหกรรม การเพ่ิมข้ึนของ

ชุมชนบริเวณชายฝง การลดลงของปาชายเลน การกอสรางเพ่ือ

พัฒนาการทองเท่ียว การทําเกษตร เชน สวนยางพารา สวน

ผลไมและการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าชายฝงทําใหเกิดการชะลาง

ตะกอนลงสูทะเลท่ีมีผลกระทบตอระบบนิเวศท่ีสําคัญอีก

ประการคือการพัฒนาเครื่องมือและเทคโนโลยีการประมงท่ีมี

ศักยภาพมากยิ่งข้ึนทําใหเกิดการใชทรัพยากรประมงเกินกําลัง

การผลิตของธรรมชาติ ชุมชนประมงชายฝ งสวนใหญ เปน

ชาวประมงพ้ืนบานท่ีมีรายไดหลักมาจากทรัพยากรทางทะเล

เปนหลักแตเมื่อทรัพยากรลดลงประกอบกับตนทุนทางการ

ประมงสูงข้ึนอยางตอเน่ืองชาวประมงมีรายไดต่ําไมเพียงพอตอ

การดํารงชีพของครัวเรือนบวกกับการเปลี่ยนแปลงแกไข

พระราชบัญญัติการประมงท่ีมีการกําหนดกฎเกณฑการทํา

ประมงท่ีเขมงวดข้ึนยกตัวอยางเชนมาตรา34 ของพระราช

กําหนดการประมง พ.ศ. 2558 ท่ีหามใหชาวประมงพ้ืนบาน

ออกไปทําการประมงในเขตนอกชายฝ งเกิน 3 ไมลทะเล 

กฎหมายการตองมีผูควบคุมเรือรวมไปถึงการตรากฎหมาย

ตางๆอีกหลายฉบับท่ีสงผลกระทบตอการประกอบอาชีพประมง

พ้ืนบานท้ังทางตรงและทางออมดังน้ันควรใหความสําคัญกับ

การอบรมใหความรูในขอกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของให

ชาวประมงไดรับทราบเพ่ือเตรียมความพรอมรับมือกับ

กฎระเบียบท่ีเพ่ิมข้ึนควบคู กับการออกมาตรการกําหนด

เครื่องมือและอุปกรณ ท่ีใชทําการประมงให เหมาะสมโดย

คํานึงถึงความยั่งยืนของทรัพยากรเปนหลักบูรณาการระหวาง

กลุมประมงพ้ืนบานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ เชน กรมประมง 

สํานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝงและ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินเพ่ือใหเกิดการจัดการอยางเปน

ระบบ เกิดความเปนธรรมและมีกฎหมายรองรับ การจัดอบรม

กฎหมายทะเบียนเรือท่ีผานมาพบวาชาวประมงในสวนใหญอาง

วาไมรูกฎหมายท่ีเก่ียวของซึ่งไมสามารถอางไดจึงตองมีการ

จัดการอบรมโดยการเชิญวิทยากรจากหนวยงานท่ีเก่ียวของมา

ใหความรูและตอบขอสงสัยของกลุมประมงสงผลใหกลุมประมง
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พ้ืนบานมีความรูและสามารถปรับตัวใหเขากับสภาพการ

เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนได 

5. การประชุมกลุมประมงพ้ืนบานและเครือขาย

ตองดําเนินการสม่ําเสมอจริงจังเปนประเด็นท่ีชวยให เพ่ิม

ศักยภาพของกลุมประมงพ้ืนบานตนแบบจังหวัดจันทบุรีและ

ตราด เน่ืองจากการประชุมกลุมประมงพ้ืนบานและเครือขาย

อยางสม่ําเสมอชวยใหเกิดประโยชนดังน้ี (1) ชาวบานมีการ

เตรียมตัว วางแผนงานจากการประชุมครั้งท่ีผานมาไดจะทํา

สําเร็จหรือไม มีปญหาอุปสรรคอะไรและเตรียมการนําเสนอใน

การประชุมใหสําเร็จในครั้งตอไป (2) การตั้งวัตถุประสงคและ

จุดมุ งหมายให ชัดเจนเน่ืองจากประมงพ้ืนบ านเปนกลุม

เครือขายจะตองทํางานอยางมีวัตถุประสงคมุงหมายท่ีชัดเจน

เพราะการประชุมกลุมประมงพ้ืนบานและเครือขายอยาง

สม่ําเสมอเปนการทบทวนวัตถุประสงคใหดําเนินการไปตาม

วัตถุประสงคท่ีตั้งไวไดสําเร็จ (3) ทําใหทราบถึงสภาพปญหา

ปจจุบัน เชน ขอกฎหมายท่ีเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยและ

ทราบถึงความเปนอยู การเปลี่ยนแปลงในสังคมของชุมชน               

(4) ทําใหเกิดการทบทวนอยูตลอดเวลาเพ่ือท่ีจะนําไปสูการ

บรรลุวัตถุประสงคของกลุมประมงพ้ืนบานและเครือขาย                 

(5) ทําใหงานประสบความสําเร็จตามท่ีตั้งเปาหมายไว                

สรุปและอภิปรายผล 

            1.ขอคนพบเก่ียวกับทรัพยากรชายฝงทางทะเลท่ีแต

ละชุมชนมีภูมิปญญามีปราชญชาวบานเปนของตัวเอง เชนท่ี

แหลมเทียนมปีราชญชาวบานท่ีมีความรูเรื่องของจุลินทรียบอล

ท่ีบางกะไชยมีเรื่องของปราชญชาวบานท่ีมีความรูเรื่องของปลูก

ปาชายเลนท่ีสนามไชยมีปราชญชาวบานเรื่องธนาคารปูดังน้ัน

การเพ่ิมศักยภาพเครือขายจึงสามารถแลกเปลี่ยนภูมิปญญา

ชาวบานกันไดไมตองเสียเวลาเดินทางไกลหรือเชิญผูเช่ียวชาญ

จากภายนอกทําใหสิ้นเปลืองงบประมาณเกิดผลดีตอการสราง

เครือขายปะมงพ้ืนบานจังหวัดจันทบุรีและตราดคือ 1. สามารถ

แลกเปลี่ยนภูมิปญญาชาวบานกันได 2. สามารถแกไขปญหาได

ตรงกับปญหาท่ี เกิด ข้ึน 3. สามารถปรับใชภูมิปญญาได

เหมาะสม ตามความตองการ ตามความจําเปนและทรัพยากรท่ี

มีอยูอยางจํากัด 4. รัฐสามารถสนับสนุนภูมิปญญาชาวบานไป

ใชในการขับเคลื่อนกิจกรรมการฟนฟูและอนุรักษทรัพยากร

ชายฝงได โดยเฉพาะการทําบานปลา ซั้งเชือกและหญาทะเล

เทียม 5. ภูมิปญญาชาวบานสามารถพัฒนาใหเหมาะสมกับ

เทคโนโลยีในปจจุบัน เชน การบันทึก การประชาสัมพันธโดย

ผานสังคมออนไลน เชน Facebook Line

           2.ขอคนพบเก่ียวกับเครือขายกลุมประมงพ้ืนบาน ใน

จันทบุรีและตราด คณะผูวิจัยพบวา การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบ

มีสวนรวม สาเหตุ สรางความเขมแข็ง ใหเครือขายกลุมประมง

พ้ืนบาน จันทบุรีและตราด ไดดวยการทํากิจกรรมแลกเปลี่ยน

เรียนรูและกิจกรรมการสรางความ หลากหลายทางชีวภาพ โดย

ใชกลไกการ วิจัยเชิงปฏิบัติ การ แบบแบบมีสวนรวม ท่ีตั้งโจทย

จากปญหา ท่ีเกิดข้ึนจริงในชุมชน ชายฝงทะเลภาคตะวันออก 

เครือขายประมงพ้ืนบาน สามารถดําเนินงานไปไดอยางมี

ประสิทธิภาพน้ันตองอาศัยแกนนําท่ีเขมแข็งมีความรูมีภูมิ

ปญญามีลักษณะประนีประนอมและมีไหวพริบท่ีจะแกไขปญหา

เฉพาะหนาคุณสมบัติ เหลาน้ี  เปนคุณสมบัติของแกนนํา

เครือขายประมงพ้ืนบานท่ีประสบความสําเร็จแตถาแกนนํา

เครือขายกลุมประมงพ้ืนบานมีลักษณะเห็นแกประโยชนสวนตัว

มากกวาประโยชนสวนรวมจะกลายเปนจุดถวงสําคัญทําใหการ

ทํางานไมเติบโตแตกับพนักงานแมวา ไดรับการสนับสนุนจาก

ภาครัฐก็ตามแกนนําท่ีเขมแข็งจะตองเห็นความสําคัญของการ

ประชุมกลุมดําเนินการอยางจริงจัง ปญหาทุกเรื่องจะตอง

นําเขาท่ีประชุมแลวออกเปนขอสรุป ออกเปนมติของกลุมแกน

นําท่ีออนแอมักจะเก็บ ปญหาไวกับตัวเพียงลําพังบางครั้งมี

อารมณอยู เหนือเหตุผลสงผลใหการขับเคลื่อนกิจกรรม

บางอยางลาชาออกไปบางครั้งสวนสงผลตอการแกไขปญหาท่ี

ลาชาออกไปอีกแกนนําท่ีเขมแข็งจะมีการสื่อสารในกลุมและ

เครือขายตลอดเวลาชัดเจนตรงขามกับแกนนําท่ีออนแอจะยอ

หยอนตอการสื่อสารทําใหเกิดความไมเขาใจกันในสมาชิกสงผล

ทําใหเกิดกิจกรรมหยุดหยุดชะงักไปดังน้ัน องคความรูเก่ียวกับ

เครือขาย กลุมประมงพ้ืนบานจึงเปนเรื่องท่ีสําคัญท่ีจะทําใหการ

ขับเคลื่อนโครงการวิจัยเปนไปอยางมีศักยภาพคณะวิจัยพบวา

สอดคลองกับเสรี พงศพิศ (2548) ท่ีไดอธิบายความหมายของ

เครือขายไวดังน้ี เครือขายเปนแนวคิดแนวปฏิบัติท่ีมีมานานซึ่ง

มีผูคนอยูรวมกันแบบพ่ึงพาอาศัยกันท้ังในชุมชนและกับชุมชน

การประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสกลนคร ครั้งที่ 1 

17 – 19 พฤษภาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
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อ่ืน ๆ มีความสัมพันธแบบเครือขายท่ีแสดงออกทางกิจกรรมท่ี

ทํากันสม่ําเสมอหรือเปนครั้งคราว ท้ังน้ีเพ่ือความอยูรอดของ

ชุมชนเพราะแมมีอํานาจรัฐอยูแตก็ไมไดครอบลงไปถึงวิธีปฏิบัติ

ของชุมชน เมื่ออํานาจรัฐแผลงไปจนกระทบถึงวิถีชุมชนก็มีการ

จัดเครือขายสวนหน่ึงเพ่ือจัดการชีวิตของชุมชนเอง อีกสวนหน่ึง

เพ่ือหาทางออกถาหากถูกบีบคั้นจนเกินไป 

            3.ขอคนพบเรื่ององคกรปกครองทองถ่ินกับการเพ่ิม

ศักยภาพ 1.องคการบริหารสวนตําบลเทศบาลสวนใหญยังไมได

จับประเด็นปญหาทรัพยากรไลหลอโดยตรงแตตองทํางานโดยมี

การประสานงานจากหนวยงานท่ีเก่ียวของแลวขอความรวมมือ

มายังองคการบริหารสวนตําบล และเทศบาล มากกวาท่ี เปน

การริเริ่มขององคการบริหารสวนตําบลเองเชนโครงการปลูกปา

โครงการปลอยพันธุสัตวนํ้าสวนใหญจะทําในวาระสําคัญของ

ประเทศมากกวาความเหมาะสมตามฤดูกาลไดจาก5องคกร

ปกครองสวนทองถ่ินมีแหงเดียวท่ีนําเสนอข้ึนปายหามจับปูหาม

จําหนายถาไมไดขนาดมาบริโภคหรือจําหนายคือ เทศบาล

ตําบลสนามชัย สวนอบต.อาวใหญ ตะกาดเงา หวงนํ้าขาว บาง

กะไชย ยังไมข้ึนปายในลักษณะน้ีท้ังท้ังท่ีเปนแหลงท่ีมีปูดําปูมา

มากเชนกันจะเห็นไดวาการกําหนดรูปแบบการบริหารจัดการ 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีเหมาะสมกับพ้ืนท่ีเปน

ปจจัยท่ีสําคัญมาก กลาวอีกอยางหน่ึงคือปญหากับพ้ืนท่ีจะตอง

จัดตรงกันในท่ีน้ีคือการจัดการปญหาทรัพยากรชายฝงรอยหรอ

สัตวนํ้าลดจํานวนลงคุณภาพสุดของนํ้าเปลี่ยนไปนํ้ามีตะกอนมี

คนมากข้ึนซึ่งตรงน้ีขอมูลจากกลุมประมงพ้ืนบานกลาวตรงกัน

เพราะเปนสิ่งท่ีเขาเจอมาตลอดสามารถสังเกตเห็นถึงการ

เปลี่ยนแปลงท่ีจัดเจนของชาวประมงพ้ืนบานชาวประมง

พ้ืนบานทํามาหากินไดยากข้ึนมีเงินจับจายใชสอยนอยลง

ขณะเดียวกันคาครองชีพสูงข้ึนองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปน

หน่ึงความหวังท่ีอยากใหเขามาจากการใหมากกวาน้ี 2. การ

กระจายอํานาจควรหมายถึงมากกวา เพียงการถายทอดภารกิจ

ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ประเด็นท่ีสําคัญคือการ

กระจายอํานาจดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไมควร

จํากัดอยูท่ีภาครัฐแตควรเปนกระบวนการท่ีประชาชนองคกร

ประชาชนได มี ส วนสํ าคัญ เก่ี ยวกับการบริห ารจั ดการ                 

3.องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีบทบาทท่ีจะตองสงเสริม

กระบวนการท่ีเปนประชาธิปไตยการกระจายอํานาจใหแก

องคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนแนวคิดเก่ียวพันกับการผลักดัน

ท่ีสงเสริมกระบวนการประชาธิปไตยในทองถ่ินซึ่งตรงน้ีสําคัญ

มาก นับตั้งแตมีการรัฐประหารเมื่อป พ.ศ. 2557 สงผลกระทบ

โดยตรงตอองคกรปกครองสวนทองถ่ินคือยุติการเลือกตั้งตางๆ

โดยสิ้นเชิงนายกหรือสมาชิกท่ีดํารงตําแหนงอยูแลวก็ตองดํารง

ตําแหนงตอไปเมื่อรัฐบาลทหารไดใชมาตรา 44 อยางกวางขวาง

แพรหลายสงผลกระทบโดยตรงตอองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ทําใหภาวะชะงักเหมือนถูกแชแข็งดังน้ันความคาดหมายเชิง

บทบาทองคกรสวนทองถ่ินในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมวาองคกรปกครองสวนทองถ่ินควรเปนหนวย

บริการซึ่งวัดท่ีผลผลิตหรือหนวยสงเสริมบริหารจากการข้ึน

ประชาธิปไตยซึ่งดูจากกระบวนการในการดําเนินงานเมื่อมาดู

ผลผลิตจะพบวาท้ังองคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกแหงท่ีศึกษา

ไม ได นําประเด็นทรัพยากรชายฝงมาเปนประเด็นหลักแตท่ีพบ

เห็นปญหารวมกันคือปญหาขยะโดยเฉพาะการจัดการขยะจาก

ชุมชนในเขตพ้ืนท่ีของตนภารกิจสวนใหญท่ีมีผลชัดเจนคือการ

สรางสาธารณูปโภคถนนแหลงนํ้าศูนยเด็กเล็กและการแกไข

ปญหาฟนฟูทรัพยากรโดยตรง 4.การประสานสัมพันธระหวาง

หนวยงานเปนพ้ืนฐานท่ีเก่ียวกับการบริหารทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมประเดน็มีคณะผูวิจัยพบวาขอเท็จจรงิตรงกับทํา 

กิจกรรมเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมการ

ประสานงานการระหวางหนวยงานจําเปนมากและเบ้ืองตนคือ

การช้ีแจงใหเขาใจวัตถุประสงคของโครงการแตละโครงการจัด

การศึกษาท่ีผานมาองคกรปกครองสวนทองถ่ินยังไมไดนําเสนอ

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมโดยเฉพาะเรื่อง

การฟนฟูทรัพยากรรอยหลอให อุดมสมบูรณตองขอความ

รวมมือใหมากกวาน้ีจะใหเปนบริการสาธารณะขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน5 .องคกรปกครองสวนทองถ่ินควรมี

ยุทธศาสตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของทองถ่ินซึ่ง

ท่ีผานมาพบวาแผนภูมิแผนทุกแผนท่ีองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินทุกแหงท่ีมีการลงนามผูบริหารทองถ่ินแตในความเปน

จริงประชาชนจํานวนมากไมทราบถึงการมีอยูของแผนพัฒนา

ทองถ่ินสี่ปไมทราบรายละเอียดเน้ือหาของแผนวามีความ

เดือดรอนเรงดวนตอตนหรือไมกลาวอีกนัยหน่ึงวายังมีชองวาง

ระหวางแผนกับประชาชน 6.องคกรปกครองสวนทองถ่ินควร

เปนแหลงขอมูลเปนองคความรูซึ่งทองถ่ินสามารถ ใชฐาน
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สนับสนุนความคิดเห็นเก่ียวกับโครงการหรือกิจกรรมท่ีมี 

ผลกระทบตอทองถ่ินซึ่งสอดคลองกับนันทวัฒน บรมนันทและ

แกวคํา ไกรสรพงษ (2544) ไดเสนอประเด็นท่ีควรพิจารณา

เ ก่ี ย ว กั บ ก า ร ก ร ะ จ า ย อํ า น า จ ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมกับบทบาทท่ีจําเปนของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินไววาองคกรปกครองสวนทองถ่ินมี

บทบาทท่ีตองสงเสริมกระบวนการท่ีเปนประชาธิปไตย  ตองมี

การทบทวนบทบาทขององคกรปกครองสวนทองถ่ินซึ่งอาจตอง

ปรับเปลี่ยนไปจากเดิมตามฐานความคิดเก่ียวกับการบริหาร

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีเปลี่ยนไปใน

บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญดวย  การกระจายอํานาจใหแก

องคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนแนวความคิดเก่ียวพันกับ

แรงผลักดันท่ีจะสงเสริมกระบวนการประชาธิปไตยในระดับ

ทองถ่ินดังน้ันความคาดหมายเชิงบทบาทขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ินในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมวา  องคกรปกครองสวนทองถ่ินควรเปนหนวย

บริการซึ่งวัดท่ีผลผลิตหรือหนวยสงเสริมการบริหารจัดการท่ี

เปนประชาธิปไตยซึ่งดูจากกระบวนการในการดําเนินการจะ

เปนสวนสําคัญ ท่ีกําหนดภารกิจอํานาจหนาท่ีขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ินและการมีสวนรวมขององคกรชุมชนและ 

ประชาชนวาจะกวางขวางครอบคลมุและมีการพัฒนาการไปใน

ทิศทางใด 

4. ข อค นพบ เรื่ อ ง วิชารั ฐป ระศาสนศาสตร ใน

ความหมายใหมวาเปนเรื่องการบริหารงานท่ีเปนกิจกรรม

สาธารณะความหมายในท่ีน้ีคือกิจกรรมประมงพ้ืนบานออกไป

จับปลาในทะเลคือเปนกิจกรรมท่ีทําในพ้ืนท่ีสาธารณะเปนพ้ืนท่ี

สาธารณะจากการลงพ้ืนท่ีพบวาการเรียนในหองเรียนอยาง

เดียวไมเพียงพอไมสามารถสนองตอปญหาท่ีเปลี่ยนแปลงไป

อยางรวดเร็วได ผูศึกษารัฐประศาสนศาสตรมีความจําเปนอยาง

ยิ่งท่ีจะตองเดินทางไปศึกษาปญหาท่ีเกิดข้ึนในชุมชน ผูศึกษาจะ

พบวาในโลกของทฤษฎีกับโลกของความเปนจริงแทบจะเรียกวา

คนละโลกกันยังมีชองวางความเหลื่อมล้ําตางๆเปนจํานวนมาก

โดยเฉพาะดานการศึกษาการศึกษารัฐประศาสนศาสตรใน

ปจจุบันผูเรียนจะตองปรับตัวโดยสามารถบูรณาการกับสาขา

อ่ืนๆไดในลักษณะสหวิทยาการมากข้ึน เชน การนําความรู

ความหลากหลายทางชีวภาพ ความรูเรื่องการกัดเซาะชายฝง 

ความรูเรื่องระบบนิเวศความรูทางการเกษตร ระบบการศึกษา 

ระบบสังคม ระบบการเมือง ระบบการปกครองระบบเศรษฐกิจ 

ผูศึกษาก็จะยิ่งพบวาทุกสิ่งทุกอยางมีความสัมพันธเช่ือมโยงซึ่ง

กันและกันการแกไขปญหาทรัพยากรชายฝงรอยหรอเปนเพียง

ตัวอยางหน่ึงท่ีช้ีใหเห็นวาจะตองทําเปนระบบไมสามารถทํา

เพียงหนวยงานใดหนวยงานหน่ึงไดท้ังน้ีท้ังน้ันมหาวิทยาลัย 

ผู เรียน ชาวบานชุมชนและหนวยงานภาครัฐท้ังหลายตอง

ประสานงานการเพ่ือปรับมุมมองทิศทางในการแกไขปญหาให

เปนไปในทิศทางเดียวกันสอดคลองกับพิทยา บวรวัฒนา 

(2543) กลาววาวิชารัฐประศาสนศาสตรในความหมายใหม 

ตองการให วิชาท่ี เก่ียวของโดยตรงกับโลกความเปนจริง

(relevant) ทันตอเหตุการณของนักรัฐประศาสนศาสตรใน

ความหมายใหมหมายถึงความตองการสงเสริมความยุติธรรม

ทางสังคม (social equity) 

            5.ขอคนพบเรื่องระดับคุณภาพชีวิตคณะวิจัยพบวา

คุณภาพชีวิตของเครือขายประมงพ้ืนบานจันทบุรีและตราด

คุณภาพชีวิตในภาพรวมอยูในระดับปานกลางท่ีคอนขางมี

แนวโนมดีข้ึนหลังจากทุกคนเริ่มหันมาใหความสนใจกับการ

อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรในพ้ืนท่ี ชาวบานสวนใหญในชุมชน

มีชีวิตปกติสุขอยู กันแบบเครือขายโดยมีแกนนําในชุมชนท่ี

เขมแข็งสามารถดําเนินการตางๆในชุมชนเปนไปอยางสะดวก  

ไดรับการสนับสนุนจากสวนทองถ่ิน หน้ีสินสวนใหญจะเปน

หน้ีสินเก่ียวกับการประกอบอาชีพ สภาพความสัมพันธทาง

สังคมโจรผูรายและปญหายาเสพติดในชุมชนมีนอยมาก สวน

ใหญจะประสบปญหาดานสิ่งแวดลอมท่ีเปนปญหาเรื้อรังใน

ชุมชนเชนการทํานากุงทําใหมีนํ้าเสียจากนาซึ่งไหลลงสูคลอง

การทําประมงพ้ืนบานมีการจางแรงงานตางดาวเขามาทํางานใน

พ้ืนท่ี ความรอยหรอของทรัพยากรท่ีใหชาวบานท่ีประกอบ

อาชีพประมงพ้ืนบานบางสวนตองเปลี่ยนไปประกอบอาชีพอ่ืนๆ

เพ่ือชวยแบงเบาภาระของครอบครัวคณะวิจัยพบวาสอดคลอง

กับไกรวุฒิ ชวยสถิต (2541) กลาววา คุณภาพชีวิต หมายถึง 

ความพึงพอใจในชีวิตท่ีเปนสุขมีความสมบูรณท้ังทางรางกาย

และจิตใจ อยูในครอบครัวท่ีอบอุน มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 

มีชีวิตอยูในสังคมและสภาพแวดลอมท่ีดี มีการพักผอนหยอนใจ

ท่ีเพียงพอ มีความพรอมและสามารถท่ีจะดํารง สถานภาพทาง

เศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ใหสอดคลองกับสภาพแวดลอม
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และคานิยมทางสังคม สามารถแกปญหาเฉพาะหนาและปญหา

ท่ีสลับซับซอนได และสามารถดําเนินชีวิตวิธีการท่ีชอบธรรม

เพ่ือให ไดมาในสิ่ งท่ีตนพึงประสงคภายใต เครื่องมือและ

ทรัพยากรท่ีมีอยู 

ขอเสนอแนะ  

            1.ควรสงเสริมการนําภูมิปญญาชาวบานมาขับเคลื่อน

กิจกรรมการฟนฟูและอนุรักษทรัพยากรชายฝงเพ่ือสรางความ

อุดมสมบูรณใหเกิดข้ึนอยางยั่งยืน  

            2.ภาครัฐควรปรับทัศนคติตอการเพ่ิมศักยภาพของ

กลุมประมงพ้ืนบานกลุมใดกลุมหน่ึงหรือจุดใดจุดหน่ึงเปนการ

สงเสริมในการแกไขปญหาแบบองครวม อยางเปนระบบเนนไป

ท่ีเครือขายกลุมประมงพ้ืนบาน 
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Causes and effects of coastal resource depletion in Chanthaburi and Trat 
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บทคัดย่อ 

 งานวิจัยช้ินนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยเพิ่มศักยภาพเครือข่ายประมงพื้นบ้านจันทบุรีและตราดด้วยหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงและภูมิปัญญาชาวบ้าน มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบสาเหตุและผลกระทบการร่อยหรอของทรัพยากรชายฝั่งทะเล
จังหวัดจันทบุรีและตราด ผลการวิจัยพบว่าสาเหตุความร่อยหรอของทรัพยากรชายฝั่งทะเลจังหวัดจันทบุรีและตราดไพม่แตกต่างกัน 
มีสาเหตุดังนี้ 1.สภาพอากาศแปรปรวน ระบบนิเวศไพม่สมดุล 2.ปริมาณครัวเรือนเพิ่มขึ้น 3.การท านากุ้งมีปริมาณเพิ่มขึ้น 4.ปัญหา
กัดเซาะชายฝั่งยังมีปริมาณมาก 5.ปริมาณนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นและ6.การใช้สารเคมีในการท าสวนผลไพม้ ส่งผลให้เกิดผลกระทบดังนี้  
1.ปริมาณทรัพยากรสัตว์น้ าร่อยหรอ 2.ชาวบ้านมีรายไพด้น้อยลง 3.มีการเปลี่ยนฐานะจากเจ้าของกิจการเป็นลูกจ้าง 4.ป่าชายเลน
ลดลง 5.สารปนเปื้อนจากขยะเพิ่มขึ้นและ6.สารเคมีจากการท าสวนผลไพม้ไพหลลงแหล่งน้ าสู่ทะเลท าให้คุณภาพน้ าเปลี่ยนไพป 
ค ำหลัก: ผลกระทบ,ทรัพยากรชายฝั่ง,เพิ่มศักยภาพ,ประมงพ้ืนบ้าน 

Abstract 

 This research is part of a research project to increase the potential of the Chanthaburi and Trat local 
fisheries networks with sufficiency economy and folk wisdom. The objective of this study was to compare the 
causes and effects of coastal resource depletion in Chanthaburi and Trat. The results show that the causes of 
coastal resource depletion in Chanthaburi and Trat provinces are not different Cause 1. Weather Disturbance 
Ecological imbalance 2. Increased household size 3. Shrimp farming has increased. 4. Coastal erosion is still 
large. 5. The number of tourists increased and 6. The use of chemicals in the orchard. The results are as 
follows.1. The quantity of aquatic resources is decreasing. 2. The villagers have less income. 3. Change of 
status from employer to employee. 4. Mangrove forest decreased.5. Contamination from the waste is 
increased and 6. The chemicals from the orchard flow into the water to the sea, resulting in a change in 
water quality. 
Keywords: effect, Coastal Resources, Empowering, Folk fishing 
1. บทน า 
 จังหวัดจันทบุรีและตราดเป็นจังหวัดที่ศักยภาพและ
ลักษณะที่ ใกล้ เคียงกัน ทั้ งสภาพอากาศ แหล่งท่องเที่ยว 
ทรัพยากรธรรมชาติครบถ้วน ผืนแผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์เป็น
แหล่งปลูกผลไพม้และพืชเศรษฐกิจมีพื้นที่ติดต่อชายฝั่งทะเลอ่าว
ไพทย ชุมชนชายฝั่งทั้ง 2 จังหวัดจึงมีการท าประมงชายฝั่งหรือ
ประมงพื้นบ้านตามหมู่บ้านชุมชนที่ติดทะเล อาชีพประมง
ชายฝั่งหรือประมงพื้นบ้านนั้น ต้องพึ่งพาอาศัยกับความอุดม
สมบูรณ์ของทรัพยากรท้องทะเลเป็นหลักในขณะที่ภาพรวม
สถานการณ์ของประเทศไพทยปัจจุบันที่เป็นปัญหาและส่งผล
กระทบต่อทุกสายอาชีพทั้งทางตรงและทางอ้อมซึ่งมีสาเหตุมา
จากปัจจัยทั้ งภายนอกและภายในประเทศไพด้แก่ปั จจัย

สถานการณ์ภายในการเกิดรฐัประหารสิ่งที่มีผลกระทบต่อระบบ
เศรษฐกิจและสังคมโดยรวมซึ่งสิ่งที่ตามมาคือปัญหาภาวะเงิน
ฝืด ที่ท าให้ประชาชนท ามาหากินยากขึ้น การตัดสินใจเลือกซื้อ
หาอาหารทะเลมาบริโภคจึงต้องคิดเนื่องจากอาหารทะเลมรีาคา
สูงเมือเทียบกับอาหารชนิดอื่นๆแต่ทั้งสองจังหวัดยังมีโอกาสคือ
ราคาผลไพม้ที่แต่ละปีจะมีราคาสูงขึ้นเนื่องจากสภาพอากาศ
แปรปรวน หนาวไพม่ต่อเนื่อง สลับกับร้อน ทั้งยังมีพายุฤดูร้อน
เป็นระยะๆท าให้ผลผลิตที่ก าลังติดดอกร่วงหล่นเสียหาย ไพด้
ผลผลิตน้อยจึงเป็นที่ต้องการของท้องตลาดและอีกสาเหตุหนึ่ง
คือการลดลงของพื้นที่ปลูกผลไพม้ที่ในช่วงหนึ่งชาวสวนผลไพม้
นิยมโค่นสวนผลไพม้ไพปปลูกยางพาราที่ขณะนั้นมีผลตอบแทนที่
ดีกว่าท าให้ชาวสวนผลไพม้หันมาปลูกยางพาราที่ไพม่ต้องดูแลมาก
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เท่าสวนผลไพม้ ในส่วนภาคการประมงนั้นปัจจัยภายในที่มี
ผลกระทบท าให้ภาคการประมงอ่อนล้าลงเนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงแก้ไพขพระราชบัญญัติการประมงที่มีการก าหนด
กฎเกณฑ์การท าประมงที่เข้มงวดขึ้นในทุกๆเรื่องทั้งขนาดเรือ 
อุปกรณ์การท าประมง ภาษี  การก าหนดให้เรือประมงทุกล า
ต้องมีทะเบียนเรือ การก าหนดให้เรือทุกล าต้องมีไพต้ก๋งผู้ควบคุม
เรือเป็นต้นท าให้การออกจับสัตว์น้ าของชาวประมงเป็นไพปด้วย
ความยากล าบาก แต่ก็ยังมีจุดแข็งที่ถือว่าเป็นช่องทางในการ
พัฒนาและแก้ไพขปัญหาคือชาวประมงมีการรวมกลุ่มเป็นประมง
พื้นบ้านของกลุ่มต่างๆในจังหวัดจันทบุรีมีกลุ่มประมงพื้นเช่น 
กลุ่มประมงพื้นบ้านปากน้ าแขมหนู กลุ่มประมงพื้ นบ้าน               
ท่ า แ ค ร ง  ก ลุ่ ม ป ร ะ ม งพื้ น บ้ า น แ ห ล ม แ ม่ น ก แ ก้ ว                     
ชมรมอนุรักษ์และฟื้นฟูอ่าวบางกะไพชย ส่วนที่จังหวัดตราดก็มี
กลุ่มประมงพื้นบ้านแหลมเทียนและกลุ่มประมงพื้นบ้านแหลม
โป๊ะ โดยพยายามหาโอกาสในการสร้างความรู้ สร้างอาชีพโดย
การจับมือกันไพว้ให้เหนียวแน่นทั้งจังหวัดจันทบุรีและตราดเพื่อ
ร่วมกันไพขปัญหาที่เกิดขึ้นแต่ก็ยังมีอุปสรรคทั้งจากภายนอกและ
ภายในที่เป็นแรงบีบให้กลุ่มประมงพื้นบ้านต่างๆอ่อนแอลงโดย
ปัญหาภายในเกิดขึ้นจากการที่ประเทศไพทยมีปัญหาทาง
การเมืองที่ไพม่เป็นประชาธิปไพตย ส่งผลท าต่างประเทศซึ่งเป็น
อุปสรรคจากภายนอกมีโอกาสในการกดดันประเทศทั้งทวีป
ยุโรปและอเมริกาคือยุโรปกดดันในเรื่องภาษีศุลกากรส่วน
อเมริกากดดันในเรื่องสถานการณ์การค้ามนุษย์ที่ประเทศไพทย
ยังคงอยู่ที่ ระดับTier3 คือประเทศที่มีปัญหามาก แต่ ไพม่
ด าเนินการแก้ปัญหา หรือไพม่มีความพยายามในการแก้ไพขปัญหา
อย่างจริงจัง ท าให้ภาครัฐมีการออกกฎหมายเพื่อแก้ไพขและตอบ
โต้มาตรการต่างของต่างประเทศแต่กลับส่งผลกระทบต่อภาค
การประมงอย่างมากแต่โอกาสของเรายังคงมีอยู่คือชายฝั่งทั้ง
สองจังหวัดยังคงมีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ กลุ่มประมง
พื้นบ้านไพด้ตระหนักและให้ความสนใจในการฟื้นฟูและสร้าง
ความหลากหลายทางชีวภาพ เช่นมีการท าธนาคารปู การไพม่ใช้
เค รื่ อ งมื อท าล ายล้ า ง เช่ น อวน ล าก -อวน รุ น ที่ มี ผ ลต่ อ
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรุนแรง 
 ส านักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ  (วช.) 
ส านั ก งานคณ ะกรรมการการ อุ ดมศึ กษา (สกอ .)และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพพรรณี จังหวัดจันทบุ รีไพด้ด าเนิน
โครงการวิจัย ที่ส่งผลกระทบต่อการสร้างความเข้มแข็งทาง
สังคมอย่างยั่งยืนของจังหวัดจันทบุรีมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี
พ.ศ.2547 พ.ศ.2548 จนถึงปีพ.ศ.2555 โครงการวิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก กรณีศึกษา
การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติด้วยการสร้าง
เครือข่ายกลุ่มประมงชายฝั่งทะเลจันท์ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงและภูมิปัญญาชาวบ้าน ชลพรรณ ออสปอนพันธ์และ
คณะ (2555) พบว่าเครือข่ายจังหวัดจันทบุรีมีกลุ่มประมง
พื้นบ้านไพม่น้อยกว่า25 กลุ่มแต่การขับเคลื่อนของเครือข่ายยัง
อาศัยบทบาทของภาครัฐเป็นแกนน า ปีพ.ศ.2556 โครงการวิจัย
เชิงบูรณาการความหลากหลายทางชีวภาพ กรณีศึกษาการ
อนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชนคลอง
ปากน้ าแขมหนู ด้วยปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพชนิดน้ ายึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาชาวบ้าน ชลพรรณ ออสปอน
พันธ์และคณะ (2556) พบว่า กลุ่มประมงพื้นบ้านปากน้ าแขม
หนูที่เข้าร่วมโครงการเป็นบ้านน าร่องที่ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ
ชนิดน้ าและกลุ่มสมาชิกเกิดความมั่นใจในศักยภาพของตนเอง
ว่าสามารถแก้ไพขปัญหาของชุมชนไพด้ด้วยตนเอง ปีพ.ศ.2557 
โครงการบูรณาการการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและการ
พัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพ กรณีศึกษาการ
อนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งหญ้าทะเลของกลุ่มประมงชายฝั่งสนาม
ไพชยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาชาวบ้าน
ชลพรรณ ออสปอนพันธ์และคณะ (2557)  พบว่าชุมชนชายฝั่ง
สนามไพชยมีแหล่งหญ้าทะเลที่มีความอุดมสมบูรณ์และเต็มไพป
ด้วยทรัพยากรสัตว์น้ านานาชนิดทั้งขนาดเล็กและสัตว์เลี้ยงลูก
ด้วยนมขนาดใหญ่ไพด้แก่พะยูนท่ีอาศัยแหลง่หญ้าทะเลแหล่งเป็น
อาหารและที่อยู่อาศัยและชุมชนโดยรอบไพด้ใช้ประโยชน์ในการ
ท าการประมงชายฝั่งเพื่อหารายไพด้ให้แก่ครอบครัวใน  การ
อนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งหญ้าทะเลในพื้นที่จึงใช้วิธีภูมิปัญญา
ชาวบ้านในการอนุรักษ์และฟื้นฟูธรรมชาติด้วยการปล่อยให้
ธรรมชาติดูแลตัวเองที่ส าคัญพบว่ามีการรวมกลุ่มท าธนาคารปู
ม้าเป็นการเรียนรู้สร้างเครือข่ายประชาสังคม ปีพ.ศ.2558 
โครงการบูรณาการการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและการ
พัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพ กรณีศึกษาการ
อนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งหญ้าทะเลของกลุ่มประมงชายฝั่งสนาม
ไพชยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาชาวบ้าน 
ชลพรรณ ออสปอนพันธ์และคณะ( 2558) พบว่าชุมชนสนาม
ไพชยมีจุดอ่อนที่ส าคัญคือ การสร้างเครือข่ายประมงชายฝั่งที่มี
อยู่ล้วนแต่เป็นเครือข่ายจากภาครัฐที่สนับสนุนส่งเสริมไพม่มีการ
สร้างเครือข่ายระหว่างองค์กรชุมชนด้วยกันเอง องค์กรหลักใน
เครือข่ ายคือ  ศูนย์ ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้ งกระเบนอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริเป็นองค์กรหลักโดยกลุ่มประมงชายฝั่ง
สนามไพชยที่มีการรวมกลุ่มกันนั้นตั้งอยู่บนปัญหาเดียวกันคือ
ทรัพยากรชายฝั่งร่อยหรอ ท าให้มีการตั้งกลุ่มธนาคารปูม้า
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เกิดขึ้น แต่การขับเคลื่อนกลุ่มและการบริหารจัดการกลุ่มยังเป็น
การด าเนินการเฉพาะแกนน า ขาดการมีส่วนร่วมจากสมาชิก
กลุ่มเมื่อมีการขอความร่วมมือในการท ากิจกรรมสมาชิกกลุ่มจึง
ไพม่ให้ความสนใจเท่าที่ควร ปีพ.ศ.2559 คณะผู้วิจัยไพด้วาง
แผนการด าเนินงานสร้างเครือข่ายประมงพื้นบ้านไพปสู่จังหวัด
ตราดซึ่งเป็นผลต่อยอดมาจากการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
การเสริมสร้างเครือข่ายประมงชายฝั่งภาคตะวันออกสู่อาเซียน
เมื่อวันท่ี 3 พฤษภาคม พ.ศ.2557 พบว่าจังหวัดจันทบุรี ระยอง
และตราดมีการท างานแบบต่างคนต่างท าซึ่งกลุ่มประมง
พื้นบ้านของจังหวัดระยองเข้มแข็งที่สุดพบว่ามีการท างานแบบ
สมาคมโดยมีสมาคมประมงพื้นบ้านเรือเล็กจังหวัดระยองที่มี
แกนน าคือนายส าออย รัตนวิจิตรเป็นนายกสมาคมท าให้กลุ่ม
ประมงจังหวัดระยองมีความเข้มแข็งกว่ากลุ่มอื่น จังหวัดตราด
ไพม่มีข้อมูลของกลุ่มประมงพื้นบ้านในพื้นที่จากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง แต่เมื่อนักวิจัยไพด้ลงพื้นที่เองท าให้พบกับกลุ่มประมง
พื้นบ้านของจังหวัดตราดที่เข้มแข็งมีหลายกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่ม
ประมงพ้ืนบ้านแหลมเทียนท่ีมีนายมนตรี ธรรมโชติเป็นประธาน
กลุ่มและนายสายฟ้า ทองโชติสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลอ่าวใหญ่ที่ท างานร่วมกันท าให้ทราบว่ากลุ่มประมง
พื้นบ้านแหลมเทียนเป็นกลุ่มประมงพื้นบ้านที่มีความเข้มแข็ง
และสามารถจัดการทรพัยากรในพื้นที่ไพดอ้ย่างมีประสิทธิภาพแต่
เมื่อย้อนมาดูกลุ่มประมงพื้นบ้านจังหวัดจันทบุรีพบว่าน่าเป็น
ห่วงเนื่องจากการท างานของกลุ่มในจังหวัดจันทบุรีที่ยังขาด
แกนน าที่ ชัดเจนการท างานในพื้นที่ต้องพึ่ งพาอาศัยการ
สนับสนุนจากภาครัฐ ปีพ.ศ.2558 จึงไพด้ขยายการท างานวิจัย
ไพปสู่จังหวัดตราดโดยคณะผู้วิจัยและนายวิรัช สมัครสมาน 
ประธานชมรมอนุรักษ์และฟื้นฟูอ่าวบางกะไพชยไพด้ลงพื้นที่เพื่อ
เก็บรวบรวมข้อมูลในโครงการวิจัยการบูรณาการการบริหาร
จัดการสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาคุณค่าความหลากหลายทาง
ชีวภาพ กรณีศึกษาการบริหารจัดการทรัพยากรหอยลายของ
กลุ่มประมงพื้นบ้านแหลมเทียนยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและภูมิปัญญาชาวบ้าน(วช.2559) ซึ่งการลงพื้นที่
จังหวัดตราดในครั้งนี้นับเป็นจุดเริ่มต้นในท างานร่วมกันระหว่าง
กลุ่มเครือข่ายประมงพื้นบ้านจังหวัดตราดกับเครือข่ายประมง
พื้นบ้านจันทบุรี การที่จะสร้างความอุดมสมบูรณ์ของชายฝั่ง
จังหวัดจันทบุรีและตราดให้กลับคืนมาและน าไพปสู่การปรับตัว
ของกลุ่มประมงพ้ืนบ้านให้สามารถรับมอืกับสถานการณ์ ปัญหา
ในประเด็นใหม่ๆที่หลากหลายและรุนแรงคณะวิจัยเห็นพ้อง

ต้องกันว่าจ าเป็นต้องเพิ่มศักยภาพเครือข่ายประมงพื้นบ้าน
จันทบุรีและตราดด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญา
ชาวบ้านเพื่อน าไพปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตและการพัฒนา
อย่างยั่งยืนโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญา
ชาวบ้านดังนั้นประเด็นค าถามส าคัญคือจะท าอย่างไพรที่จะท าให้
ชาวบ้านตระหนักถึงปัญหาทรัพยากรธรรมชาติที่ร่อยหรอ 
2. วัตถุประสงค์  
 1.เพื่อศึกษาเปรียบเทียบสาเหตุและผลกระทบการ
ร่อยหรอของทรัพยากรชายฝั่งทะเลจังหวัดจันทบุรีและตราด 
3.วิธีการด าเนินการวิจัย 
 1.ขั้นตอนการเตรียมความพร้อม เพื่อสร้างความ
ตระหนักถึงปัญหาของชุมชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ชุมชนเครือข่าย
ประมงพื้นบ้านจันทบุรีและตราดเริ่มจากนักวิจัยลงพื้นที่ชุมชน
เพื่อพบปะกับทีมนักวิจัยชุมชนโดยใช้เวทีพบปะแลกเปลี่ยนเพื่อ
ท าความเข้าใจเกี่ยวกับเป้าหมายและกระบวนการวิจัยและ
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะไพด้รบัจากโครงการวิจัย รวมทั้งการแกนน า
ใน ชุมชนที่ ส าม ารถท า งาน ร่ วมกั น โดย ใช้ วิ ธี ก ารป รับ
แนวความคิดกระบวนการในการท างานร่วมกัน 
 2.ขั้ น ต อน ก ารว างแ ผ น ป ฏิ บั ติ ก าร เพื่ อ ส ร้ า ง
กระบวนการเรียนรู้โดยใช้วิธีการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วม
ของนักศึกษาให้มีโอกาสลงพื้นที่ชุมชนเครือข่ายประมงพื้นบ้าน
จันทบุรีและตราดเพื่อสัมภาษณ์ชุมชนและจัดเก็บข้อมูลความ
หลากหลายทางชีวภาพและข้อมูลคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน
ส าหรับใช้เป็นข้อมูลกลุ่มในการสร้างพลังของข้อมูลเพื่ อ
ขับเคลื่อนกิจกรรมโดยใช้ภูมิปัญญาชาวบ้าน ที่มีอยู่ของชุมชนที่
มีศักยภาพมาสร้างกิจกรรมน าภูมิปัญญาชาวบ้านท่ีค้นหาและมี
ศักยภาพมาสร้างกิจกรรม โดยเน้นการมีส่วนร่วมของสมาชิก
ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบกิจกรรม คือ เริ่มค้นหาแล้วน ามาปฏิบัติการ
ท ากิจกรรมร่วมกัน บันทึกผลการใช้ภูมิปัญญาเพื่อน าไพปสู่การ
ปรับปรุงพัฒนาต่อไพป 
 3.ขั้นตอนการถ่ายทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาสู่ชุมชน
บ้านแหลมเทียนเริ่มจากการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเปิดตัว
โครงการเพิ่มศักยภาพเครือข่ายประมงพื้นบ้านจันทบุรีและ
ตราดยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาชาวบ้าน การท า
น้ าหมักชีวภาพ การท าจุลินทรีย์บอล การสร้างบ้านปลาด้วยท่อ
ซีเมนต์ การการปลูกจิตส านึกให้กับเด็กและเยาวชนโดยใช้
ศิลปะเป็นสื่อกลาง การปรับปรุงภูมิทัศน์และการปลูกป่าชาย
เลน 
 4. ขั้นตอนการประเมินผลสัมฤทธิ์และการถ่ายทอด
ผลการวิจัยไพปใช้ประโยชน์ด้วยการถ่ายทอดผลการวิจัยไพปใช้
ประโยชน์ โดยโครงการถ่ายทอดผลงานวิจัยไพปใช้ประโยชน์และ
เพิ่มศักยภาพเครือข่ายประมงพื้นบ้านจันทบุรี ตราดยึดหลัก
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ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาชาวบ้านโดยการจัด
เวทีคืนข้อมูลการวิจัยให้ชุมชน 
ผลการวิจัย 
     ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลสามารถตอบวัตถุประสงค์ไพด้ดังนี้ 
         1.สาเหตุการร่อยหรอของทรัพยากรชายฝั่งทะเลจันทบุรี
และตราดพบว่า 1.1 สภาพอากาศที่แปรปรวนและระบบนิเวศ
ที่ไพม่สมดุลส่งผลให้ปริมาณทรัพยากรสัตว์น้ าร่อยหรอเนื่องจาก
สภาวะโลกร้อนท าให้สัตว์น้ าไพม่เจริญเติบโตกอรปกับคลื่นลม
มรสุมแปรปรวนและการการลุกล้ าชายฝั่งของเรือประมง
พาณิชย์ท าให้เกิดตะกอนจ านวนมากกลุ่มประมงพื้นบ้านไพด้
สัมผัสการเปลี่ยนแปลงนี้ไพด้โดยตรงเพราะเรือประมงพื้นบ้านมี
ขนาดเล็กและเทคโนโลยีต่ า การสังเกตปรากฏการณ์ทาง
ธรรมชาติและภูมิปัญญาชาวบ้านเป็นสิ่งที่สืบทอดสะสมกันมา
เมื่อพบอากาศแปรปรวนสามารถรู้สึก รับทราบโดยตรงถึงการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นซึ่งสิ่งที่พบเห็นเป็นรูปธรรมคือปริมาณ
สั ต ว์ น้ า ที่ ล ด ล ง ไพ ม่ ส ม่ า เส ม อ เ ช่ น  ช ม ร ม อ นุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติอ่าวบางกะไพชย ประสบจากปี 2559 ที่จับ
แมงกะพรุนจ านวนมากบางครอบครัวก็มีรายไพด้ไพม่น้อยกว่า 
800,000 บาท แต่พอถึงปี 2560 ปริมาณแมงกะพรุนกลับลดลง
อย่างเห็นความแตกต่าง ขณะเดียวกันที่กลุ่มประมงพื้นบ้าน
แหลมเทียน ต าบลอ่าวใหญ่  อ าเภอเมือง จั งหวัดตราด 
ทรัพยากรหอยลายที่เคยมีจ านวนมากในช่วงปี 2555-2556 กับ
ลดน้อยลงในปี 2559-2560 อย่างเห็นในเชิงประจักษ์ว่าหอย
ลายหายไพปจ านวนมาก ขณะเดียวกันที่หมู่ 7 บ้านหัวแหลมท่า
แคลง ต าบลสนามไพชย อ าเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี ปูม้า
ที่เคยมีจ านวนมากอยู่ตามธรรมชาติไพด้ลดน้อยลงเช่นกัน รวมถึง
แหล่งหญ้าทะเลที่อยู่บริเวณนี้ในอดีตเคยเป็นแหล่งอาหารของ 
พะยูน ช่วงปี 2559-2560 ไพม่ปรากฏว่าชาวประมงพบเห็น 
     1.2 ปริมาณครัวเรือนเพิ่มขึ้นส่งผลท าให้ชาวบ้านมีรายไพด้
น้อยลงท าให้ชาวบ้านที่เคยมีฐานะเป็นเจ้าของกิจการกลับ
กลายเป็นลูกจ้างทั้งจังหวัดจันทบุรีและตราดส่งผลให้กลุ่ม
ประมงพื้นบ้านจ านวนมากต้องปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตโดยเริ่มจาก
คนวัยท างานต้องออกไพปท ามาหากินไพกลถิ่นก าเนิดมากขึ้น กลุ่ม
ประมงพื้นบ้านที่โชคดีที่สามารถสะสมทุนจนมีฐานะมั่นคง
สามารถปรับเปลี่ยนอาชีพหรือมีอาชีพเพิ่ม เช่น ปรับมาเป็น
อาชีพรับราชการ ครู ต ารวจ พยาบาล และพาณิชย์นาวี ซึ่ ง
อย่างหลังพาณิชย์นาวีเป็นอาชีพที่ชาวบางกระไพชยนิยมส่งบุตร
หลานไพปเรียน กลุ่มประมงพื้นบ้านไพด้สร้างฐานะทั้งท าประมง
และท าสวนจนมีหลักฐานมั่นคง ไพด้เพิ่มอาชีพท าสวน ค้าขาย 
โดยเฉพาะทางจังหวัดตราดกลุ่มประมงพ้ืนบ้านไพด้สร้างฐานะจน
หลักฐานมั่นคงสามารถสละเวลา ความคิดมาท ากิจกรรมเพื่อ
เพิ่มความเข้มแข็งให้กับกลุ่มประมงพื้นบ้าน แต่ขณะเดียวกัน 
จากจ านวนปริมาณครัวเรือนที่เพิ่มมากขึ้น เช่นนี้ท าให้เกิด
ปัญหาทรัพยากรไพม่เพียงพอ เช่น กลุ่มประมงพื้นบ้านปากน้ า

แขมหนูไพด้เล่าให้ฟังถึงทางครอบครัวตนเองที่พ่อแม่ไพด้แบ่ง
มรดกให้ลูก 6 คน เป็นที่หน้าถนน ปรากฏว่ามีอยู่คนเดียวที่ไพด้
รักษาที่ไพว้ไพด้ไพม่เปลี่ยนแปลงเป็นกิจการรีสอร์ท หรือร้านอาหาร 
ขณะเดียวกันพ้ืนที่ต่อเนื่องกันคือพื้นท่ีบางกระไพชย กลุ่มประมง
พื้นบ้านที่ปลูกบ้านชายฝั่งทะเลไพด้ประสบปัญหาไพม่มีเอกสาร
สิทธ์ ไพม่มีโฉนดที่ดิน เมื่อประมวลผลในภาพรวมแล้วการที่
ปริมาณครัวเรือนเพิ่มขึ้นท าให้เกิดการจัดสรรปันส่วนทรัพยากร 
ถ้ากลุ่มประมงพื้นบ้านใดสามารถปรับตัวไพด้มีอาชีพใหม่รองรับ
อย่างมั่นคง จะสามารถด าเนินชีวิตประมงพ้ืนบ้านต่อไพปไพด้ 
       1.3 การท านากุ้งมีปริมาณเพิ่มขึ้นส่งผลให้ป่าชายเลน
ลดลงในที่นี้หมายถึงปริมาณท านากุ้งเดิมและใหม่ล้วนเกิดจาก
การบุกรุกป่าชายเลนและชายฝั่งถึงแม้ว่าในระยะ 5 ปีหลังนี้คือ
ปี2555-2560 มีผู้ประสบปัญหาขาดทุนจากการท านากุ้งจ านวน
มากถึงกับกล่าวว่ากุ้งกินโฉนดเป็นผืนๆต้องเลิกท านากุ้งไพป
ประกอบอาชีพอื่น ปล่อยทิ้งพื้นท่ีเป็นนากุ้งล้างเป็นจ านวนมาก
แต่ลักษณะส าคัญของนากุ้งต้องอยู่ใกล้ทะเลติดชายฝั่งเมื่อถาง
ไพม้ป่าชายเลนปรับสภาพเป็นบ่อกุ้งเสียและบ่อกุ้งธรรมชาติที่
เกิดขึ้นโดยตรงคือป่าชายเลนและป่าโกงกางหายไพปเป็นจ านวน
มากและเมื่อประสบปัญหาหนี้สินจนต้องเลิกกิจการนากุ้งแต่ยัง
มีสิ่งตกค้างเช่น น้ าเน่าเสีย ที่สังเกตไพด้คือป่าชายเลนท่ีเป็นพื้นที่
นากุ้งล้วนจะไพม่สมบูรณ์เหมือนป่าชายเลนธรรมชาติ เช่น หมู่ 9 
ต าบลตะกาดเง้า พ้ืนท่ีป่าชายเลนส่วนใหญ่ถูกแผ้วถางเปลี่ยนไพป
เป็นนากุ้ง เมื่อเวลาผ่านไพปเปลี่ยนเป็นนากุ้งร้างเป็นจ านวนมาก
ทางอบต.ตะกาดเง้าและคณะวิจัยไพด้ลงไพปท าโครงการปลูกป่าไพด้
พบสิ่งที่น่าประทับใจคือผู้เฒ่าผู้แก่ตื่นเต้นยินดีที่เด็กรุ่นหลังไพด้
เห็นความส าคัญของป่าชายเลนตะกาดเง้าไพด้เล่าให้ฟังถึง
ความรู้สึกที่เห็นแม็คโครมาขุดบ่อกุ้งเปลี่ยนสภาพป่าชายเลนที่
อุดมสมบูรณ์เปลี่ยนเป็นนากุ้ง ท้ังนี้การท านากุ้งที่ผ่านมาตั้งแต่
อดีตจนถึงปัจจุบันจนเฟื่องฟูเป็นเศรษฐี จนมาถึงจนกินโฉนด
ประสบปัญหาเกิดโรคท าให้ล้มละลายถึงแม้ ว่านากุ้งจะปิด
แล้วแต่ป่าชายเลนท่ีโดนบุกรุกไพปไพด้เสียหายไพป 
     1.4 ปัญหากัดเซาะชายฝั่งยังมีปริมาณมากส่งผลให้ป่าชาย
เลนลดลง จังหวัดจันทบุรีมีชายฝั่งถูกกัดเซาะ 16.78กิโลเมตร 
ชายฝั่งจังหวัดตราดมีพื้นที่ถูกกัดเซาะ 47.61กิโลเมตรปัญหากัด
เซาะชายฝั่ งเป็นภัยเงียบที่ค่อยๆมาแต่ส่ งผลให้ เกิดการ
เปลี่ยนแปลงอย่างถาวรแนวทางการแก้ไพขปัญหากัดเซาะชายฝั่ง
ของจันทบุรีและตราดคือการปักไพม้ไพผ่ชะลอคลื่นเริ่มจากเกาะ
แมว ต าบลปากน้ าแหลมสิงห์ อ่าวหมูต าบลบางกะไพชย อ าเภอ
แหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรีคณะผู้วิจัยมีโอกาสไพปปลูกป่าแสม
เพื่อแก้ไพขปัญหากัดเซาะชายฝั่งทีเกาะแมวปี2558 ปรากฏว่า
เวลาผ่านไพป3ปี ปี2560 เกิดป่าแสมขึ้นหนาแน่นขณะที่ท า
โครงการปลูกป่าแสมนั้นมีชาวบ้านบางส่วนคัดค้านไพม่ให้ท า
โครงการปลูกป่าเนื่องจากป่าชายเลนมีเอกสารสิทธิ์คือโฉนด
ทีด่ินเกิดปรากฏการป่าแสมที่ปลูกหลังแนวไพม้เดิมนั้นไพด้ขึ้นเป็น
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ดงอย่างหนาแน่น ชาวบ้านในบริเวณนั้นไพด้พูดเป็นเสียงเดียวกัน
ว่าไพด้กลับมาอุดมสมบูรณ์ เคย(สัตว์ที่ตัวเล็กๆคล้ายลูกกุ้ง)หาไพด้
จ านวนมากขึ้นรวมถึงปลาต่างๆที่ติดอวนมีชนิดและปริมาณมาก
ขึ้น เช่น ปลากระบอก ปลาข้างเหลือง จากเดิมที่ชาวบ้าน
คัดค้านไพม่ให้ปลูกกลับส่งเสียงเรียกร้องให้มีโครงการเข้าไพปดูแล
บ ารุงป่าชายเลนที่เพิ่มขึ้นให้อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน ดังนั้น
ปัญหาการดักเซาะชายฝั่งซึ่งยังเกิดขึ้นอย่างเงียบๆที่จังหวัด
ตราดและจันทบุรีคณะผู้วิจัยเชื่อว่าการปลูกป่าชายเลนจะแก้ไพข
ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งไพด้ 
         1.5 ปริมาณนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ช่วงปี 2559-2560 
แม้ว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจกิน สังคมและการเมือง 
มีผลเป็นอย่างมากแต่การท่องเที่ยวภายในประเทศโดยเฉพาะ
ชายฝั่งทะเลยังมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไพทยและต่างชาติ เป็น
จ านวนมากทางจันทบุรีจะมีนักท่องเที่ยวจากประเทศจีน ทาง
ตราดจะมีนั กท่ องเที่ ยวทางอเมริกาและยุ โรปมากกว่า 
ขณะเดียวกันคนไพทยเมื่ออยู่ภายใต้ระบบการปกครองของ
รัฐบาลทหารเป็นเวลานานถึง 4 ปี ภาวการณ์ตึงเครียดจึง
เกิดขึ้นอย่างเงียบๆ การท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจทะเลคือ
ตัวเลือกแรกๆที่คนนิยมไพปท่องเที่ยว สิ่งที่ตามมาคือแหล่ง
ท่องเที่ยวชายฝั่งจังหวัดจันทบุรีและตราดโดยเฉพาะเนิน
นางพญา บ้านหัวแหลมท่าแคลง มีนักท่องเที่ยวจ านวนมาก สิ่ง
ตกค้างจากนักท่องเที่ยวคือปริมาณขยะที่เพิ่มมากขึ้นพื้นที่จุด
ชมวิวปากน้ าแขมหนูก็เช่นกันที่พบปัญหามีขยะตกค้างเป็น
จ านวนมาก ทางด้านจังหวัดตราด หมู่บ้านที่เป็นทางผ่านไพปท่า
เทียบเรือแหลมศอก ไพปเกาะกูดก็มีเสียงสะท้อนเป็นอย่างมาก
ว่า “หมู่บ้านเป็นหมู่บ้านทิ้งขยะ” เนื่องจากเป็นทางผ่าน 
ขณะเดียวกันเมื่อนักท่องเที่ยวเข้ามาพักผ่อนจ าเป็นต้องมี
กิจกรรมรื่นเริงสนุกสนานสิ่งที่ตามมาคือมลพิษทางเสียง โดย
สรุปเมื่อนักท่องเที่ยวจ านวนมากเข้ามาไพด้มีการเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม จะจัดการอย่างไพรให้เกิดการ
สมดุล มีหน่วยงานภาครัฐเข้ามาท าหน้าที่ในส่วนของกลุ่ม
ประมงพื้นบ้านท่าแคลง มีการรองรับอาชีพคือ ขายผลิตภัณฑ์
อาหารทะเลสด และอาหารแปรรูป เพิ่มกิจหารร้านอาหารและ
รีสอร์ทท่ีเป็นเจ้าของโดยคนในชุมชน 
      1.6  การใช้สารเคมีในการท าสวนผลไพม้ส่งผลกระทบท าให้
สารเคมีจากการท าสวนผลไพม้ไพหลลงสู่ทะเล จังหวัดจันทบุรีและ
ตราดมีสวนผลไพม้จ านวนมากกลุ่มประมงประมงพื้นบ้านจ านวน
หนึ่งท าทั้งอาชีพประมงและสวนผลไพม้พบว่า การหลีกเลี่ยงการ
ใช้สารเคมีในการท าสวนผลไพม้นั้นยากมากการท าสวนผลไพม้
สมัยใหม่ต้องใช้เทคนิคทางวิทยาศาสตร์ เข้ามาตั้งแต่การวัดค่า
ความเป็นกรด-ด่างของดินและน้ าในการท าสวนผลไพม้การที่จะ
ไพด้ผลผลิตที่มีคุณภาพไพด้มาตรฐานการส่งออกนั้นการใช้สารเคมี
จ านวนมากนั้นไพม่สามารถหลีกเลี่ยงไพด้ผลกระทบที่เกิดขึ้นคือ
สารเคมีปนเปื้อนไพหลลงสู่แหล่งน้ าธรรมชาติถึงทะเลท าให้

คุณภาพของน้ าเปลี่ยนไพปประเด็น กลุ่มประมงพื้นบ้านปากน้ า
แขมหนูและบางกะไพชยไพด้ยืนยันเป็นเสียงเดียวกันว่าเขื่อนโขมง
ไพด้ปล่อยน้ าลงสู่ทะเลเป็นเหตุหนึ่งท าให้น้ าทะเลเปลี่ยนไพปส่งผล
ต่อระบบนิเวศขนาดเดียวกันที่จังหวัดตราดต าบลห้วงน้ าขาวไพด้
พบปัญหาวิสาหกิจชุมชนโรงฆ่าสัตว์ไพด้ปล่อยน้ าล้างสัตว์น้ าเสีย
ลงสู่ทะเล 
สรุปและอภิปรายผล  
       1.ข้อค้นพบเรื่องการกัดเซาะชายฝั่งคณะผู้วิจัยพบว่า
สาเหตุการกัดเซาะชายฝั่งต าบลอ่าวใหญ่ อ าเภอเมือง จังหวัด
ตราด ความรุนแรงของคลื่นลมส่งผลท าให้เกิดคลื่นสูงปะทะกับ
ชายฝั่งอย่างรุนแรงเนื่องจากชายฝั่งมีความลาดชันน้อยน้ าท่วม
ไพด้ง่ายตะกอนที่ประกอบกันเป็นทรายปนดินเหนียวซึ่งร่วนจับ
ตัวไพม่แน่นและชายฝั่งที่เปิดโลกง่ายต่อการรับของมรสุมโดยตรง 
พบว่าสาเหตุการกัดเซาะชายฝั่งเกิดจากธรรมชาติจากคลื่นลม
เป็นสิ่งที่มนุษย์เรียนรู้ปรับตัวเข้ากับสภาพปัญหาไพด้แต่ชาวบ้าน
ก็ไพม่เห็นความส าคัญของปัญหากัดเซาะชายฝั่งท าให้ชาวบ้านไพม่
สนใจที่จะปลูกป่าชายเลนเพื่อแก้ไพขปัญหานี้ซึ่งป่าชายเลนจะ
เป็นก าแพงธรรมชาติที่จะป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งดังนั้น
คณะวิจัยจึงมุ่งเน้นให้ความส าคัญกับการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่า
ชายเลนคณะวิจัยพบว่าสอดคล้องกับสนิท อักษรแก้วและคณะ 
(2558 : ออนไพลน์) ไพด้อธิบายความส าคัญของป่าชายเลนด้วย
การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและชายฝั่ง
ไพว้ดังนี้  ป่าชายเลนหรือที่ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ป่าโกงกาง 
เนื่องจากมีไพม้โกงกางขึ้นอยู่อย่างมากมาย ส าหรับภาษาอังกฤษ
ใช้ว่า Mangrove Forest ซึ่งหมายถึงสังคมพืชที่ขึ้นอยู่ตาม
ชายฝั่งทะเลดินเลน และบางครั้งเรียกว่า Intertidal Forest ซึ่ง
หมายถึง ป่าที่ขึ้นอยู่บริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเลระหว่างน้ าทะเล
ขึ้นสูงสุดและน้ าทะเลลงต่ าสุด ป่าชายเลนจะพบขึ้นอยู่ทั่วไพป
ตามชายฝั่งบริเวณปากแม่น้ า ทะเลสาบ ปากอ่าว และเกาะต่าง 
ๆ ของประเทศในแถบโซนร้อน ป่าชายเลนเป็นที่รวมของพันธุ์
พืชและพันธุ์สัตว์นานาชนิด 

      2.ข้อค้นพบเรื่องการถ่ายทอดภูมิปัญญาชาวบ้านด้านปุ๋ย
อินทรีย์ชีวภาพชนิดน้ าคณะผู้วิจัยพบว่ากลุ่มประมงพื้นบ้าน
ปากน้ าแขมหนูไพด้ตระหนักและเห็นความส าคัญของการท าน้ า
หมักชีวภาพจากหยวกกล้วยซึ่งเป็นวัสดุที่หาไพด้ง่ายในชุมชน
บ้านปากน้ าแขมหนูโดยระยะเวลาในการท าปุ๋ยชีวภาพจาก
หยวกกล้วยที่สามารถน าไพปใช้ไพด้คือระยะเวลาประมาณ 2 
สัปดาห์สิ่งที่ผู้วิจัยพบคือชาวบ้านในชุมชนให้ความสนใจเป็น
อย่างมากเนื่องจากเมื่อชุมชนไพด้ทดลองใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ
ชนิดน้ าจากหยวกกล้วยมาบ าบัดน้ าเสียล าคลองและพื้นที่ใน
ชุมชนที่มีแหล่งน้ าไพม่ไพหลเวียนบางส่วนน าไพปรดต้นไพม้ ใช้ใสใน
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ห้องน้ าผลปรากฏว่าน้ าปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพชนิดน้ าสามารถ
น าไพปใช้ส าหรับการแก้ไพขปัญหาของชุมชนไพด้จริง 

          3.ข้อค้นพบเรื่องภูมิปัญญาชาวบ้านด้านจุลินทรีย์บอล
คณะวิจัยไพด้ร่วมกับคณะวิจัยท้องถิ่น ไพด้วิ เคราะห์ปัญหา
สภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นในชุมชนบ้านอ่าวใหญ่แล้วตีโจทย์จนไพด้
ค าตอบในเบื้องต้นว่าจุลินทรีย์ บอลน่าจะแก้ปัญหาและปรับ
สภาพน้ าเน่าเสียในชุมชนไพด้และไพด้เดินทางไพปศึกษาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในการแก้ไพขปัญหาสภาพแวดล้อมในคลองและภูมิปัญญา
ชาวบ้านท่ีบ้านอ่าวใหญ่ อ าเภอเมือง จังหวัดตราดและไพด้เรียนรู้
และแนวคิดที่ส าคัญในการท าจุลินทรีย์บอล จะต้องมีสูตรซึ่ง
สูตรที่คณะวิจัยไพด้น ามาใช้โดยตลอดนี้ก็ไพด้น ามาจากการศึกษา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากชาวบ้านที่บ้านอ่าวใหญ่  จนไพด้สัดส่วน
วัตถุดิบที่เหมาะสมในการท าจุลินทรีย์บอลไพด้แก่มีร าข้าว 5-6 
กระสอบ หัวเชื้อ 1 ลิตร กากน้ าตาล 10 กิโลกรัม ไพดโลไพมท์ 30 
กระสอบ และดินปลวกโดยไพด้ร่วมกันทดลองท าจุลินทรีย์ EM 
บอลระยะเวลาในการท าโครงการ 2 ครั้งแต่ละครั้งไพด้ท า
จุลินทรีย์ EM บอลจ านวน 10 ,000 ลูกซึ่งระยะเวลาที่จะ
พอใช้ไพด้แล้วคือ 30 วันจากนั้นก็น าไพปโยนลงสู่ทะเลซึ่งผลจาก
การทดลองในครั้งนี้คือหลังจากในแหล่งน้ ามีตะกอนดินเลนและ
ของเสียเมื่อโยนจุลินทรีย์ EM บอลลงไพปในแหล่งน้ าท าให้ดิน
เลน ตะกอนและของเสียที่ส่งกลิ่นเหม็นลดน้อยลงและค่า
ออกซิเจนในน้ าเพิ่มขึ้นและปริมาณสัตว์น้ าเพิ่มมากขึ้น 

         4. ข้อค้นพบเกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับการบูรณาการการ
เรียนการสอนกับการวิจัยโดยการเรียนการสอนหมายถึงการ
เรียนการสอนทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ซึ่ งเป็นวิชาที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของภาครัฐให้เกิดประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลและความเป็นธรรมรายวิชาที่เกี่ยวข้องโดยตรงคือ
วิชาระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์เบื้องต้นส่วน
รายวิชาที่สามารถปรับไพด้เช่นวิชานโยบายสาธารณะและการ
วางแผนวิชาความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์วิชาการวิเคราะห์
โครงการและการบริหารโครงการจากการลงพื้นที่ภาคสามารถ
สรุปองค์ความรู้เกี่ยวกับการบูรณาการการเรียนการสอนกับการ
วิจัยไพด้ดังนี้1. การน าการวิจัยเข้าไพปบูรณาการการเรยีนการสอน
กับรายวิชาผู้ สอนจะต้องวิ เคราะห์  อธิบายรายวิชาและ
จุดประสงค์รายวิชาให้ชัดเจนจากนั้นจึงก าหนดไพว้ในส่วนหนึ่ง
ของการเรียนการสอน ( มอค. 3) ท าให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้นอก
ห้องเรียนมองเห็นปัญหามากกว่าอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยและการ
ลงพื้นที่จริงนั้นผู้สอนให้ผู้เรียนรู้จักการวางแผนการท างานว่า
เป็นอย่างไพรเพราะถ้าเรียนในต าราก็จะไพม่เห็นปัญหาอะไพรไพม่รู้ว่า
จะแก้ไพขปัญหาอย่างไพรซึ่งโครงการนี้ท าให้ผู้เรียนไพด้รู้ถึงความ
ร่อยหรอของธรรมชาติปัญหาของชุมชนท าให้ผู้เรียนตระหนักถึง

ความส าคัญของทรัพยากรทางทะเลให้ผู้เรียนรู้สึกสนุกในการ
ท ากิจกรรมและไพด้มีส่วนร่วมในการท าให้ชุมชนมีศักยภาพ
เพิ่มขึ้น 2. ผู้สอนจะต้องมีการเตรียมตัวมากกว่าปกติโดยการ
ก าหนดประมวลการสอนจะต้องค านึงถึงการบูรณาการการ
เรียนการสอนจึงต้องออกแบบการเรียนการสอน 15 สัปดาห์ให้
สอดคล้องกับโครงการวิจัยและสามารถปรับแผนให้ยืดหยุ่นกับ
ปัญหาเฉพาะหน้าหรือการเปลี่ยนแปลง อย่างใดผู้วิจัยพบว่า
ผู้สอนจะต้องหมั่นถอดบทเรียนเป็นระยะเพื่อให้ไพด้ข้อค้นพบที่
เป็นประโยชน์ต่อโครงการวิจัย3. ชุมชนคณะผู้วิจัยไพด้ลงพื้นที่ท า
โครงการเพิ่มศักยภาพเครือข่ายประมงพื้นบ้านจันทบุรีและ
ตราดด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการลงพื้นที่แต่ละครั้งขณะผู้
มีใจก็พบปัญหาถ้าต้องการแก้ไพขปัญหาเฉพาะหน้า บ้าง คนใน
ชุมชนให้ความร่วมมือบ้างไพม่ให้ความร่วมมือบ้างแต่คณะผู้มีใจก็
แก้ไพขปัญหาและแสดงให้ เห็นถึงความส าคัญของการเพิ่ม
ศักยภาพมีผลงานให้คนในชุมชนเห็นเช่นการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ า
การท าน้ าหมักชีวภาพการท าจากเชือก ขณะเดียวกันเมื่อเวลา
ผ่านไพปทางชุมชนประมงพ้ืนบ้านมีศักยภาพเพิ่มมากขึ้นท าให้คน
ในชุมชนเห็นความส าคัญของการเพิ่มศักยภาพและให้ความ
ร่วมมือกับโครงการวิจัยมากขึ้นนอกจากนี้คณะผู้วิจัยพบว่าการ
ให้ความส าคัญของปัญหาในชุมชนมีการลงพื้นที่จริงเห็นถึง
ปัญหาที่แท้จริงและท าให้ชุมชนเห็นถึงประโยชน์ที่ ไพด้รับจาก
โครงการท าให้ไพด้รับความร่วมมือจากชุมชนมากขึ้น 4. ผู้เรียน
สร้างความตระหนักให้นักศึกษาไพด้เข้าถึงปัญหา ของชุมชนไพด้
อย่างแท้จริงโดยการเข้าไพปมีส่วนร่วมในกระบวนการวิจัยตั้งแต่
ต้นจนจบด้วยคณะผู้วิจัยและนักศึกษาไพด้ร่วมกันท าโครงการ
เพิ่มศักยภาพเครือข่ายประมงพื้นบ้านจันทบุรีและตราดด้วย
หลักเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาชาวบ้านไพด้ค้นพบสาเหตุ
และผลกระทบการร่อยหรอของทรัพยากรชายฝั่งทะเลจังหวัด
จันทบุรีและตราดดังนั้นผู้วิจัยจึงไพด้พยายามแก้ไพขปัญหากับกลุ่ม
ผู้เรียนเพื่อหาแนวทางการแก้ไพขและเพิ่มศักยภาพให้กับกลุ่ม
ประมงพื้นบ้านและการท าโครงการวิจัยในครั้งนี้ยังสร้าง
จิตส านึกในเรื่องการรักษาทรัพยากรชายฝั่งที่มีอยู่ในปัจจุบันให้
เกิดขึ้นกับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพพรรณี 
         5. ข้อค้นพบเรื่องการสร้างเครือข่ายประมงพื้นบ้าน
จันทบุรีและตราดข้อค้นพบเรื่องการสร้างเครือข่ายประมง
พื้นบ้านจันทบุรีและตราดคณะวิจัยพบว่าความแตกต่างของ
สมาชิกในเครือข่ายเป็นแรงผลักดันกิจกรรมขับเคลื่อนการ
อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและชายฝั่งไพด้
โดยอาศัยวัตถุประสงค์ร่วมกันแล้วใช้พละพลังก าลังฐาน
ทรัพยากรของสมาชิกในกลุ่มให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยอาศัย
กระบวนการวิจัยแบบPARที่ต้องสืบค้นถึงสาเหตุที่แท้จริงของ
ปัญหาที่คณะผู้วิจัยมี โอกาสพบปะพูดคุยแลกปัญหาและ
อุปสรรคจากประสบการณ์การท างานทีป่ระสบความส าเร็จและ
วิชารัฐศาสตร์ที่เข้าใจในเรื่องของข้อกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้อง
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รวมไพปถึงการมีการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง
เช่นองค์การบริหารส่วนต าบล เทศบาล ประมงจังหวัด ประมง
อ าเภอ ส านักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ที่ 1ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า-ออก หรือศูนย์ปีโป้ท าให้การ
สร้างสร้างเครือข่ายประมงพื้นบ้านจันทบุรีและตราดประสบ
ความส าเร็จซึ่งสอดคล้องกับเสรี พงศ์พิศที่ไพด้กล่าวว่าเครือข่าย
คือกระบวนการทางสังคมอันเกิดจากการสร้างความสัมพันธ์
ระหว่ างบุ คคล  กลุ่ ม  อ งค์ ก ร  สถาบั น โดยมี เป้ าหมาย 
วัตถุประสงค์และความต้องการบางอย่างร่วมกันอย่างร่วมกัน
ด าเนินกิจกรรมบางอย่างโดยมีสมาชิกของเครือข่ายยงคงเป็น
เอกเทศไพม่ขึ้นต่อกัน 
        6.ข้อค้นพบเรื่องวิชารัฐประศาสนศาสตร์ในความหมาย
ใหม่ที่ปัจจุบันปัญหารวยกระจุกจนกระจายซึ่งเกิดจากความ
ยากจนและความเหลื่อมล้ าของรายไพด้ ที่ยังคงเป็นปัญหา 
เนื่องจากช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนยังความห่างกันมาก
ซึ่งหมายรวมถึงโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและสวัสดิการ
ของรัฐ ผู้วิจัยพบว่าหน่วยงานภาครัฐมีการสนับสนุนการท า
โครงการเป็นอย่างดี เนื่องจากหน่วยงานภาครัฐเล็งเห็นถึง
ปัญหาและต้องการที่จะแก้ไพขปัญหาเรื่องการขยายพันธุ์ปลูก
และต้องการสนับสนุนให้มีโครงการแต่บางครั้งก็ติดปัญหาอยู่ที่
ชาวบ้านคือถ้าหน่วยงานไพม่ออกมาจัดกิจกรรมชาวบ้านก็จะนิ่ง
นอนใจ ถ้าชาวบ้านไพม่พบปัญหาก็ไพม่ออกมาให้ความร่วมมือช่วย
แก้ไพขปัญหากับหน่วยงานภาครัฐ ปล่อยให้ เป็นภาระของ
หน่วยงานภาครัฐให้ออกมาจัดการแก้ไพขปัญหาเองการลงพื้นที่
การท าวิจัยท าให้เห็นถึงปัญหาของประมงพื้นบ้านที่ไพม่ไพด้รับ
ความเป็นธรรมแล้วรอหน่วยงานมาแก้ไพขปัญหาที่เกิดเช่นปัญหา
เรื่องการขอรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนื่องจากชาวประมง
พื้นบ้านไพม่สามารถลงทะเบียนเพื่อรับบัตรสวัสดิการของรัฐไพด้
เพราะหลักเกณฑ์ที่ตั้งไพว้ไพม่ชัดเจนและยังมีปัญหาในเรื่องสิ่งปลูก
สร้างล่วงล้ าล าน้ าตามพรบ.การเดินเรือน่านน้ าไพทยฉบับที่ 17 
พ. ศ. 2560 ท าให้คนในชุมชนประสบปัญหาไพม่มีความมั่นคงที่
อยู่อาศัยและต้องรื้อถอนบ้านเรือนท าให้ชาวบ้านจังหวัดตราด
รวบรวมรายช่ือแจ้งการครอบครองสิ่งรุกล้ าล าน้ าก่อนพ้น
ก าหนดเพราะหากพ้นก าหนดจะมีโทษปรับตารางเมตรละ 
1,000 ถึง 20,000 บาทหรือโทษปรับรายวันละ 10,000 บาท
แล้วปัญหาของชาวประมงพื้นบ้ านยังไพม่มีหน่วยงานมา
รับผิดชอบแบบชัดเจนอย่างของนาข้าวเที่ยงมีการรับจ าน าราคา
ข้าว ยังมีการประกันราคาแต่ชาวประมงพ้ืนบ้านเมื่อถึงฤดูฝนใน
เดือนพฤษภาคมถึงประมาณกลางเดือนตุลาคมชาวประมงออก
เรือหาปลาไพม่ไพด้แต่กลับไพม่มีหน่วยงานของภาครัฐเข้ามา
ช่วยเหลือ ส่วนกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจะดูแลใน
เรื่องของทรัพยากรชายฝั่งโดยภาพรวมแต่ชาวประมงพ้ืนบ้านยัง
ไพม่มีหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือท่ีชัดเจนแล้วในเรื่องของการ
จัดการขยะองค์การบริหารส่วนต าบลไพม่อาจรองรับการเพิ่มขึ้น

ของขยะอย่างรวดเร็วไพด้ การศึกษาสภาพปัญหาที่จริงจากการ
ท าแบบสัมภาษณ์ไพปสืบค้นปัญหาจากผู้น าชุมชนเพื่อจะหาทาง
แก้ไพขปัญหาอันเป็นส่วนหนึ่งของวิชานโยบายสาธารณะและการ
วางแผนคณะวิจัยเห็นว่าสอดคล้องกับพิทยา บวรวัฒนา (2543) 
วิชารัฐประศาสนศาสตร์ในความหมายใหม่ ต้องการให้วิชาที่
เกี่ยวข้องโดยตรงกับโลกความเป็นจริง(relevant) แยกไพด้สาม
ประการ ประการแรกวิชารัฐประศาสนศาสตร์ต้องทันต่อ
สถานการณ์ที่แปรผันอยู่ตลอดเวลาในปัจจุบันจะเห็นไพด้จากการ
ถกเถียงแนวความคิดเรื่องการกระจายอ านาจและการมีส่วน
ร่วมประการที่สอง วิชารัฐประศาสนศาสตร์ต้องตามทันต่อ
ปัญหาต่างๆของคนสหรัฐอเมริกา จึงควรสนใจเปรียบเทียบการ
บริหารงานของรัฐภายในประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยกันเองเช่น
การเปรียบเทียบการบริหารของเมืองต่างๆเป็นต้นประการที่
สาม วิชารัฐประศาสนศาสตร์ต้องเป็นประโยชน์ต่อนักปฏิบัติ
และช่วยให้เข้าใจโลกความเป็นจริงดีขึ้น ความต้องการท าให้
วิชารับประศาสนศาสตร์ทันต่อเหตุการณ์ของนักรัฐประศาสน
ศาสตร์ในความหมายใหม่หมายถึงความต้องการส่งเสริมความ
ยุติธรรมทางสังคม (social equity)แต่เดิมนั้นรัฐประศาสน
ศาสตร์มีเป้าหมายที่จะหาวิธีการท าให้องค์การให้บริการ
สาธารณ ะไพด้ ดี ขึ้ นภายใต้ท รัพยากรที่ มี อยู่ อย่ างจ ากั ด
(ประสิทธิภาพ)และหาวิธีที่จะรักษาระดับคุณภาพของบริการ
โดยหาทางใช้จ่ายเงินทุนให้น้อยที่สุด (ประหยัด)ต่อมาความคิด
ของรัฐประศาสนศาสตร์ในความหมายใหม่ไพด้เพิ่มเป้าหมายใหม่
เข้าไพปอีกคือพยายามหาทางให้เกิดความยุติธรรมในสังคมใน
เรื่องการบริหารสาธารณะขององค์การรัฐ อันท่ีจริงค าว่า ความ
ยุติธรรมในสังคม มีความหมายกว้างมากว่าไพปแล้วความ
ยุติธรรมในสังคมเน้นเรื่องความเสมอภาคของประชาชนในการ
รับบริการสาธารณะ ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่รัฐในการ
ตัดสินใจและปฏิบัติตามนโยบาย การสนองความต้องการของ
พลเมืองมากกว่าความต้องการขององค์การสาธารณ ะ 
การศึกษาและหลักสูตรทางรัฐประศาสนศาสตร์ที่มีลักษณะ
เป็นสหวิทยาเป็นวิชาที่พยายามแก้ไพขปัญหาต่างๆและเป็นวิชาที่
ผนวกทฤษฏีต่างๆเข้าไพปด้วย 
         7.ข้อค้นพบเรื่องระดับคุณภาพชีวิตคณะวิจัยพบว่า
คุณภาพชีวิตของชุมชนบ้านแหลมเทียน ต าบลอ่าวใหญ่ อ าเภอ
เมือง จังหวัดตราด บางครัวเรือนประกอบอาชีพประมงพื้นบ้าน
และท าสวนผลไพม้มีคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับปานกลางค่อนข้างมี
แนวโน้มที่ดีขึ้น ส่วนครัวเรือนที่ประกอบอาชีพประมงพื้นบ้าน
เพียงอย่างเดียวมีคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับปานกลางค่อนข้างมี
แนวโน้มที่จะลดลง  ชุมชนบ้านแหลมโป๊ะ ต าบลห้วงน้ าขาว 
อ าเภอเมือง จังหวัดตราด ส่วนใหญ่ครัวเรือนที่ประกอบอาชีพ
ประมงพื้นบ้านและท าสวนผลไพม้มีคุณภาพชีวิตในระดับปาน
กลางค่อนข้างมีแนวโน้มที่จะดีขึ้น ส่วนครัวเรือนที่ประกอบ
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อาชีพประมงพื้นบ้านเพียงอย่างเดียวมีคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับ
ปานกลางค่อนข้างที่จะมีแนวโน้มที่จะลดลง  ชุมชนบ้านปากน้ า
แขมหนู ต าบลตะกาดเง้า อ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ส่วน
ใหญ่ชาวบ้านในชุมชนจะประกอบอาชีพประมงพื้นบ้านและมี
ชาวบ้านบางส่วนประกอบอาชีพเลี้ยงปลากะพง เลี้ยงกุ้งและ
เลี้ยงปู มีคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับปานกลางค่อนข้างมีแนวโน้ม
ที่จะดีขึ้น  ชุมชนบ้านบางกะไพชย ต าบลบางกะไพชย อ าเภอ
แหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี ส่วนใหญ่ชุมชนเป็นพื้นที่ติดทะเล
ชาวบ้านประกอบอาชีพประมงพื้นบ้านเลี้ยงปลากะพง เลี้ยงกุ้ง
และเลี้ยงปูมีคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับปานกลางค่อนข้างที่จะดี
ขึ้น  ชุมชนบ้านหัวแหลม ต าบลสนามไพชย อ าเภอนายายอาม 
จังหวัดจันทบุรี ส่วนใหญ่ชาวบ้านประกอบอาชีพประมงพ้ืนบ้าน
เลี้ยงป ูเลี้ยงปลาเก๋า เลี้ยงปลากะพงและท าสวนผลไพม้มคีุณภาพ
ชีวิตอยู่ในระดับที่ดี คณะวิจัยเก็บข้อมูลจากการจัดเวทีเสวนา
และการสัมภาษณ์สามารถวิเคราะห์ไพด้ว่าคุณภาพชีวิตใน
ภาพรวมอยู่ ในระดับปานกลางที่ค่อนข้างมีแนวโน้มดีขึ้น
ชาวบ้านส่วนใหญ่ในชุมชนมีชีวิตปกติสุขอยู่กันแบบเครือข่าย
โดยมีแกนน าในชุมชนที่เข้มแข็งสามารถด าเนินการต่างๆใน
ชุมชนเป็นไพปอย่างสะดวก ไพด้รับการสนับสนุนจากส่วนท้องถิ่น 
หนี้สินส่วนใหญ่จะเป็นหนี้สินเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ สภาพ
ความสัมพันธ์ทางสังคมโจรผู้ร้ายและปัญหายาเสพติดในชุมชน
มีน้อยมาก ส่วนด้านสิ่งแวดล้อมที่เป็นปัญหาในชุมชนคือชุมชน
มีการท านากุ้งท าให้มีน้ าเสียจากลาซึ่งไพหลลงสู่คลองไพด้ง่ายและ
การท าประมงพื้นบ้านมีการจ้างแรงงานต่างด้าวเข้ามาท างานให้
ชาวบ้านท่ีประกอบอาชีพประมงพื้นบ้านบางส่วนต้องเปลี่ยนไพป
ประกอบอาชีพอื่น เช่นช่างไพฟฟ้า ช่างประปา ลูกจ้างเกษตรกร
คณะวิจัยพบว่าสอดคล้องกับไพกรวุฒิ ช่วยสถิต (2541) กล่าวว่า 
คุณภาพชีวิต หมายถึง ความพึงพอใจในชีวิตที่เป็นสุขมีความ
สมบูรณ์ทั้งทางร่างกายและจิตใจ อยู่ในครอบครัวที่อบอุ่น มี
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ มีชีวิตอยู่ในสังคมและสภาพแวดล้อม
ที่ดี มีการพักผ่อนหย่อนใจท่ีเพียงพอ มีความพร้อมและสามารถ
ที่จะด ารง สถานภาพทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ให้
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและค่านิยมทางสังคม  สามารถ
แก้ปัญหาเฉพาะหน้าและปัญหาที่สลับซับซ้อนไพด้ และสามารถ
ด าเนินชีวิตวิธีการที่ชอบธรรมเพื่อให้ไพด้มาในสิ่งที่ตนพึงประสงค์
ภายใต้เครื่องมือและทรัพยากรที่มีอยู่ 

ข้อเสนอแนะ 

     1.ควรมีการฟื้นฟูป่าชายเลนชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก
ด้วยการมีส่วนร่วมกับชุมชนและเครือข่ายกลุ่มประมงพื้นบ้าน 

     2.เครือข่ายกลุ่มประมงพื้นบ้านควรขับเคลื่อนกิจกรรมการ
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การศึกษาสภาพปญหาและแนวทางการสงเสริมพฤติกรรมทางจริยธรรมของเด็กปฐมวัยในสถานศึกษา  

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 
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1 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครศุาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
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บทคัดยอ 
การวิจัยในครั้งน้ีมีจุดประสงคเพ่ือศึกษาสภาพปญหาและแนวทางการสงเสริมพฤติกรรมทางจริยธรรมของเด็กปฐมวัยใน 

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย ไดแก ครูผูสอนช้ันปฐมวัย 

ในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 จํานวน 181 คน ไดจากจากการสุมอยางงาย 

เครือ่งมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก แบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ สถิติทีใ่ชวิเคราะหขอมูล ไดแก 

คาเฉลีย่และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวา 1) สภาพปญหาการสงเสริมพฤติกรรมทางจริยธรรมของเด็กปฐมวัยใน 

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 โดยรวมอยูในระดับมาก( x = 4.82)  เมื่อพิจารณาราย 

ดาน พบวา ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานความกตัญูกตเวที( x = 4.86)  และดานทีม่ีคาเฉลีย่ต่ําสุด คือ ดานความอดทน( x = 

4.78) 2) แนวทางการสงเสริมพฤติกรรมทางจริยธรรมของเด็กปฐมวัยในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

ประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 ในดานความอดทน มีดังนี ้1) ควรนํากระบวนการทางจิตศึกษามาใชจัดกิจกรรมพัฒนาสมองซีกซาย 

ของเด็กเชนการฝกสมาธิ 2) จัดกิจกรรมที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ เปนกิจกรรมทีเ่ด็กสนใจอยากทํามีกิจกรรมใหมๆ ใชสือ่ทีทั่นสมัย 

และนาสนใจ 3) จัดกิจกรรมฝกความอดทน รอคอยตามลําดับ สอดแทรกการฝกความอดทน ความมีวินัยในการจัดกิจกรรมให 

เหมาะสมกับวัย 4) ยกยอง เสริมแรงทางบวก เมื่อเด็กมีความอดทนมากขึ้นกวาเดิม ชื่นชมเมื่อเด็กรอคอยในการทํากิจกรรมได 

สําเร็จ 5) เพ่ิมเวลางาน มอบหมายงานใหเด็ก ทําใหสําเร็จตามเวลาท่ีกําหนด 6) ใชกิจกรรมในกิจวัตรประจําวันของเดก็ในการสราง 

วินัยในตนเองของเด็ก 7) ใหเด็กรู จักรับฟงความคิดเห็น แลกเปลี่ยน แบงปนทํากิจกรรมรวมกันโดยมีการ และดานความ 

ขยันหมั่นเพียร มีดังน้ี 1) จัดกิจกรรม มอบหมายงานใหเด็กรับผิดชอบ ไดคิด ไดลงมือปฏิบัติ อยางตอเน่ืองครูคอยติดตามผลอยาง 

สม่ําเสมอ เชน การชวยเหลือเพือ่น ชวยงานบานหรือครู ฯ 2)  ใหเด็กฝกทํากิจวัตรประจําวันดวยตนเองทําอยางมีระเบียบวินัยให 

เคยชิน 3) ใหทํากิจกรรมบริหารจิต สวดมนตไหวพระ น่ังสมาธิ 4)  ประกาศและประชาสัมพันธใหความสําคัญเรื ่องความ 

ขยันหมัน่เพียรในทุกระดับชั้น 5) เสริมแรงโดยจัดปายแสดงหรือจัดเวทียกยองเด็กที่มีความขยันหมั่นเพียร 6) ครูปฏิบัติตนเปน 

แบบอยางท่ีดี มีความขยันหมัน่เพียรใหเด็กไดเห็นและอธิบายพรอมยกตัวอยางใหเห็นถึงผลของความขยันหมั่นเพียร 7) สัมภาษณ 

เด็กวาขณะอยูบานชวยงานอะไรผูปกครองบาง 8) เลานิทานเกี่ยวกับความขยันหมั่นเพียรและสอดแทรกคุณธรรม  

คําหลัก: การสงเสริม,พฤตกิรรม,การสงเสริมพฤติกรรมทางจริยธรรม, พฤติกรรมทางจริยธรรมของเดก็ปฐมวยั 

Abstract  

The objectives of this research were to study of operation problems and the guidelines to promote  ethical 

behaviors for early childhood of the school under the sukhothai primary educational service area office 2. 
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The samples were 181 teachers and 9 experts. The instruments used to collect the data in this research were 

a five rating scale questionnaire and the structured interview.  The statistics used for data analyze were 

mean , standard deviation and the contence analysis. The resulte found that;  

The operation problems to promote  ethical behaviors for early childhood of the school under the 

sukhothai primary educational service area office 2 overall is at the low level that were the tolerance and 

diligence.. Taking into consideration ethical behaviors for early childhood, the highest mean was gratitude and 

the lowest mean was tolerance.The guidelines to promote the ethical behaviors for early childhood of the 

school in overall found that in the tolerance and diligence were, 1) provide the teacher a meeting to identify 

the implementation to promote the ethical behaviors for early childhood, 2) analyze the problems and 

damands to specify in the curriculum, 3) provide the activities integrated with all event, 4) build up the 

connection through family and community, 5) follow up to assess the students’ improvement, 6) evaluate 

each activity for adjustment.   

Keywords: problem, promote, behaviors, promote ethical behaviors, promote ethical behaviors for early 

childhood 

1. บทนํา

การศึกษาเปนรากฐานท่ีสําคัญท่ีสุดประการหน่ึงใน

การสรางสรรคความเจริญกาวหนาและแกไขปญหาตางๆ ใน

สังคมได เน่ืองจากการศึกษาเปนกระบวนการท่ีชวยใหคนได

พัฒนาศักยภาพของตนและความสามารถดานตางๆ ซึ่ ง

หมายถึงการพัฒนาคนน่ันเอง และในการพัฒนาคนน้ีหาก

มุงเนนใหความรูอยางเดียวหาเพียงพอไมเพราะหากคนมีความรู

แตขาดคุณธรรม จริยธรรมแลวสังคมน้ันก็จะขาดความสงบสุข

ท้ังน้ีเพราะการมีเพียงความรูในวิชาการตางๆ ก็ไมสามารถท่ีจะ

ชวยใหคนเปนคนโดยสมบูรณได เพราะฉะน้ันจึงจําเปนตอง

พัฒนาคนใหมีคุณธรรมเพ่ือลดปญหาทางสังคม (โกสุม ผือโย, 2548 : 1)  

การจดัการศึกษามีพันธกิจท่ีสําคัญคือปลูกฝงคุณความดีใหเปน

ภูมิคุมกันเยาวชน เปนกระบวนการพัฒนาคนใหดํารงตนอยูใน

สังคมไดอยางมีความสุขเตรียมผู เยาว ให เปนผู ใหญ ท่ีดีมี

ศักยภาพเหมาะสมกับสังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลง นอกจาก

บทบาทการสรางคนแลว การศึกษายังมีบทบาทในการจัด

ระเบียบสังคมซึ่งเปนบทบาทในแงสังคมวิทยา คือ การทําให

เกิดระเบียบทางสังคม (social order) เพ่ือการอยูรวมกันอยาง

สันติสุข ไมวาจะเปนสถานศึกษาในระดับใดตางก็มีสวนชวยกัน

ในการสรางสมาชิกของสังคมใหเปนผูท่ีมีระเบียบ วินัย และ

สามารถอยูรวมกันภายใตกติกาของสังคมท่ีเปนบรรทัดฐาน

เดียวกัน จากกิจกรรมตาง ๆ ท่ีโรงเรียนจัดท้ังในหองเรียนและ

นอกหองเรียน เชน การเขาแถวทํากิจกรรมตอนเชา การเขาคิว

ซื้ออาหาร การสงการบานตามเวลา การขออนุญาตเพ่ือท่ีจะพูด

ในหอง การไมคุยเมื่อครูพูด การแสดงความคารพเมื่อเดินผาน

ผูใหญ สิ่งเหลาน้ีลวนเปนการเรียนรูบรรทัดฐานของสังคมใหญ 

จากสังคมยอยในโรงเรียนทําใหเด็กรูจักคําวาความมีระเบียบ 

ความตรงตอเวลา การเคารพเช่ือฟงผูอาวุโส ฯลฯ ซึ่งจะทําให

เด็กเหลาน้ีออกไปใชชีวิตในสังคมไดโดยไมสรางปญหาหรือขอ

ขัดแยง (อมรวิชช นาครทรรพ, 2548 อางถึงใน สุระ ออนแพง, 2556 : 1)  

 การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย เปนการศึกษาท่ีมี

ความสําคัญ และจําเปนอยางยิ่งสําหรับเด็กแรกเกิดถึง 6 ป 

เพราะเด็กในวัยน้ีเปนวัยท่ีกําลังพัฒนาดานรางกาย อารมณ 

จิตใจสังคมและสติปญญา ประสบการณท่ีเด็กไดรับจะมีอิทธิพล

ตอการเสริมสรางความพรอม และพัฒนาในข้ันตอไป การสราง

จริยธรรมให กับเด็กเปนพันธกิจสําคัญของโรงเรียน และ

ครอบครัว เด็กท่ีมีจริยธรรมดีจะอยูรวมกันในสังคมอยางมี

ความสุข จริยธรรมมีความสัมพันธกับคุณธรรม กลาวคือ

จริยธรรมเปนการประพฤติทางความคิด คําพูด และการกระทํา

ท่ีดี ท่ีทําใหเกิดการอยูรวมกันอยางมีความสุข (กุลยา ตันติผลา

ชีวะ, 2547: 212 – 21)  

จริยธรรมมีความสําคัญตอสังคมประเทศชาติ เพราะ

เปนองคประกอบท่ีทําใหมนุษยไมเบียดเบียนหรือทําลายซึ่งกัน

และกัน และสงเสริมใหมนุษยมีจิตใจท่ีดีงาม มีความรักความ

สามัคคี ความเมตตา เสียสละ เอ้ือเฟอเผื่อแผ ชวยเหลือซึ่งกัน

และกัน ประพฤติปฏิบัติในสิ่งท่ีดีและเปนประโยชน สามารถ
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ดําเนินชีวิตอยูรวมกับผู อ่ืนไดอยางมีความสุข การปลูกฝง

คุณธรรมจริยธรรม จึงเปนสิ่งจําเปน คุณธรรมจริยธรรม เปน

ความดีท่ีพึงประพฤติ ปฏิบัติ ตอตนเองตอผูอ่ืน และตอสังคม 

เพ่ือกอใหเกิดความเจริญรุงเรืองข้ึนในสังคม บุคคลท่ีมีคุณธรรม 

จริยธรรมจะเปนบุคคลท่ีมีคุณภาพของสังคม ถาสังคมใดมี

คุณธรรมจริยธรรมจะทําใหสังคมน้ันพัฒนาไปไดอยางรวดเร็ว 

ในทางตรงกันขามถาในสังคมขาดคุณธรรม จริยธรรมจะมีผลตอ

การพัฒนาการของเด็กปฐมวัย การจัดการศึกษาขาดมิติ

ทางดานคุณธรรมอยูมากเพราะสถานศึกษามุงเนนจะทําให

ผลผลิตเปนคนเกง แตหากคนเกงเหลาน้ันขาดคุณธรรมก็จะ

กลายเปนคนเห็นแกตัว ดังน้ันการเรียนการสอนท่ีเนนใหเด็ก

เปนคนเกงโดยไมคํานึงถึงคุณธรรมก็จะเปนการสรางปญหา

ใหกับสังคมดังท่ีเราเห็นอยูเชนทุกวันน้ีในทางตรงกันขาม หาก

สถานศึกษาคํานึงถึงเรื่องน้ีและใหความสําคัญจะตองชวยให

มนุษยเปนคนดี เหนือสิ่งอ่ืนใดจะทําใหสังคม เต็มเปยมไปดวย

ความสุข สังคมนาอยูการศึกษาจึงไมใชการจัดการเรียนการ

สอนเพ่ือทํามาหากินเลี้ยงชีพเทาน้ัน ควรสอนใหสามารถมีชีวิต

ท่ีสมบูรณ และคนดีเทาน้ันท่ีคิดจะชวยเหลือผู อ่ืนชวยเหลือ

สังคมประเทศชาติ รวมไปถึงชวยเหลือโลกน้ีใหเต็มไปดวย

ความสุขมากข้ึนอีกประการหน่ึง (เพ็ญแข พุมพิมล, 2545 : 2) 

จากขอมูลขางตน ผูวิจัยในฐานะท่ีเก่ียวของกับการจัด

กิจกรรมการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัยโดยตรง มีความสนใจท่ี

จะศึกษาสภาพปญหาและแนวการสงเสริมพฤติกรรมทาง

จริยธรรมของเด็กปฐมวัยในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 เพ่ือนําผลการศึกษา

ไปเปนขอมูลในการกําหนดแนวทางการสงเสริมครูในการ

สงเสริมพฤติกรรมทางจริยธรรมของเด็กปฐมวัยในสถานศึกษา 

และเปนสารสนเทศใหผูบริหารสถานศึกษาใชในการตัดสินใจ 

วางแผน  ปรับปรุงและพัฒ นาจริยธรรม เด็ กปฐม วัยใน

สถานศึกษาใหประสบผลสําเร็จ มีความชัดเจนและมีการ

ประสานความรวมมือของผูเก่ียวของทุกฝาย อันจะสงผลใหแนว

ทางการสงเสริมครูในการพัฒนาการสงเสริมพฤติกรรมทาง

จริยธรรมของเด็กปฐมวัยในสถานศึกษาสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 ประสบความสําเร็จ 

บรรลุจุดมุงหมาย และมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย

1) เพ่ือศึกษาปญหาการสงเสริมจริยธรรมของเด็ก

ปฐมวัยในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2  

2) เพ่ือหาแนวทางการสงเสริมจริยธรรมของเด็ก

ปฐมวัยในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2  

3. แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ

แนวคิด หลักการ และทฤษฎีเก่ียวกับจริยธรรมของ

เด็กปฐมวัยแนวคิดเก่ียวกับเด็กปฐมวัย 

เด็กปฐมวัย หมายถึง เด็กท่ีมีอายุตั้งแตแรกเกิดถึง 5 

ป 11 เดือน 29 วัน สวนธรรมชาติของเด็กปฐมวัยน้ันเปนสิ่งท่ีมี

และเปนอยูในตัวเด็ก ติดตัวเด็กมาตั้งแตปฏิสนธิเปนทารกและ

เติบโตเปนผูใหญ เมื่อพิจารณาตามธรรมชาติของเด็ก ซึ่งมี

พัฒนาการดานความเจริญเติบโต  วุฒิภาวะ การเรียนรู และ

ความตองการตาง ๆ ท้ังน้ีข้ึนอยูกับชวงอายุและพัฒนาการตาม

ธรรมชาติของวัยเด็กตั้งแตแรกเกิดจนถึงอายุแปดปหรือเด็ก

ปฐมวัย เปนชวงระยะท่ีสําคัญท่ีสุดของพัฒนาการทุกดานท้ัง

ทางรางกาย สติปญญา อารมณ จิตใจ สังคม และบุคลิกภาพ 

เมื่อพิจารณาตามธรรมชาติ ความตองการ การเจริญเติบโต 

และการเรียนรู สามารถจัดแบงเด็กปฐมวัยไดเปน 4 ชวงวัยดังน้ี 

1)วัยทารก (Baby) หมายถึง เด็กท่ีมีอายุตั้งแตแรกเกิดถึง 2 ป 

โดยเด็กท่ีมีชวงอายุหน่ึงเดือนแรกมักเรียกวา เด็กแรกเกิด 

(Neonate)2)วัยเตาะแตะ หรือวัยเด็กเล็ก (Infant or Toddle) 

หมายถึง เด็กท่ีมีชวงอายุ คาบเก่ียว 1-3 ป ตามพัฒนาการแลว

เด็กจะเริ่มหัดเดินเมื่ออายุประมาณ 1ขวบ ลักษณะการเริ่มหัด

เดิน เด็กจะเดินไมมั่นคง จึงเรียกเด็กท่ีพ่ึงหัดเดินวาเปน เด็กวัย

เตาะแตะ ครั้นเติบโตข้ึนอายุประมาณ 1 ขวบครึ่ง 2 ขวบจนถึง 

3 ขวบเด็กมีพัฒนาการทางดานรางกาย สามารถเดินไดดวย

ตนเอง ไมตองเอามือไปจับโตะ เกาอ้ี หรือผนังกําแพงในการ

เดิน ผูใหญไมตองชวยเหลือ เปนวัยท่ีมีความเปนตัวของตัวเอง 

ชวงวัยน้ีเรียกวาวัยเตาะแตะ หรือเด็กเล็ก ซึ่งมีพัฒนาการ

ทางดานรางกายเจริญข้ึน กลามเน้ือใหญตางๆ แข็งแรงข้ึน ชอบ

ฝกฝนชวยเหลือตัวเอง เปนระยะท่ีเด็กเริ่มมีความอิสระ ท้ังดาน

รางกายและสังคม ชอบเดินไปเดินมาอยางอิสระ จึงเปนชวง

สําคัญท่ีแมตองคอยดูแลความเปนอิสระของเด็กอยางใกลชิด3)
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วัยอนุบาล หมายถึงเด็กท่ีมีอายุ 3-6 ปเปนวัยท่ีชอบความเปน

อิสระในการเคลื่อนไหวและเขาสังคมมากข้ึน โดยเรียกเด็กท่ีมี

อายุ 3-5 ป ซึ่งเปนชวงอายุท่ีพอแมนําเด็กเขาโรงเรียนอนุบาล

วา เด็กกอนวัยเรียน (Preschooler) และเรียกเด็กท่ีมีอายุ 5-6 

ป ซึ่งเปนชวงวัยเด็กอนุบาล ท่ีเตรียมตัวเรียนประถมท่ี 1 วาเด็ก

อนุบาล (Kindergartener) 4)วัยอนุบาลตอนปลาย หมายถึง

เด็กท่ีมีอายุ 6-8 ป เปนวัยท่ีคาบเก่ียวระหวางเด็กท่ีเรียนอยูช้ัน

อนุบาลกับช้ันประถม 1 และช้ันประถม 2 

จริยธรรมหมายถึง ขอประพฤติปฏิบัติ ศีลธรรม กฎ

ศีลธรรมหลักประพฤติปฏิบัติเปนแนวทางหรอืกฎเกณฑในการ

ประพฤติปฏิบัติของการอยูรวมกันของคนในสังคมโดยยึดหลัก

ศีลธรรม ความถูกตอง อันจะเปนประโยชนและเปนท่ีตองการ

ของสังคม และกอใหเกิดคุณคาตอตนเอง ผูอ่ืน และสังคม     

ความสําคัญของจริยธรรมชวยปูพ้ืนฐานดานพุทธิปญญา 

ความรู ความเขาใจ และความรูสึกท่ีดีใหกับเด็กเกิดความเต็มใจ

รับคานิยม นอกจากน้ียังเปนแนวทางใหเด็กเลือกปฏิบัติได

ถูกตองตามหลักจริยธรรม 

พฤติกรรมทางจริยธรรมท่ีควรปลูกฝงในเด็กปฐมวัย

ดังตอไปน้ี 

1)ความซื่อสัตยสุจริต  หมายถึง พฤติกรรมท่ีแสดงถึง

ความซื่อสัตยสุจริตของเด็กปฐมวัย หมายถึง พฤติกรรมท่ีแสดง

ใหเห็นวาเด็กปฐมวัยมีความตรงตอเวลา สามารถสรางผลงาน

ตามความคิดของตนเองได มีความตั้งใจขณะทํากิจกรรม ไม

หยิบของผูอ่ืนมาเปนของตนเอง ไมพูดโกหก หลอกลวง มีความมั่นใจ

ในตนเองและกลาแสดงออก 

2)ความมีระเบียบวินัยเคารพสิทธิผู อ่ืน หมายถึง

พฤติกรรมท่ีแสดงถึงความมีระเบียบวินัยเคารพสิทธิผูอ่ืนของ

เด็กปฐมวัย หมายถึง พฤติกรรมท่ีแสดงใหเห็นวาเด็กปฐมวัยมี

ระเบียบวินัย ไมเอาเปรียบผูอ่ืน เลนและทํากิจกรรมรวมกับ

ผูอ่ืนโดยมีจุดมุงหมายเดียวกัน สามารถปฏิบัติตามขอตกลงของ

หองเรียน และโรงเรียนได ไมเกเรและรังแกผูอ่ืน และสามารถ

ชวยเหลือตนเองในกิจวัตรประจําวันได 

3)ความประหยัด  หมายถึง พฤติกรรมท่ีแสดงถึง

ความประหยัด ของเด็กปฐมวัย หมายถึง พฤติกรรมท่ีแสดงให

เห็นวาเด็กปฐมวัยมีความรูและเขาใจคุณคาของสิ่งของท่ีตนมอียู 

สามารถใชสิ่งของเครื่องใช/นํ้า/ไฟอยางประหยัด เกิดประโยชน 

ไมน่ังเหมอลอยปลอยเวลาผานไปเฉยๆ และมีความพยายาม

รักษาสิ่งของเครื่องใชท่ีมีอยูใหคงอยูในสภาพเดิม 

4)ความกตัญูกตเวที หมายถึงพฤติกรรมท่ีแสดงถึง

ความกตัญูกตเวทีของเด็กปฐมวัย หมายถึง เด็กปฐมวัยมี

ความรูจักพระคุณ รูจักแสดงความรักและเคารพพอแม บุพการ ี

สามารถตอบแทน ทดแทนคุณผูมีพระคุณไดเหมาะสมกับวัย  

สามารถใหความรักแกบุคคลท่ัวไป และปฏิบัติตนตามมารยาท

ไทย ตามกาลเทศะไดดวยตนเอง 

5) ความขยันหมั่นเพียร หมายถึงพฤติกรรมท่ีแสดงถึง

ความขยันหมั่นเพียร ของเด็กปฐมวัย หมายถึงพฤติกรรมท่ี

แสดงใหเห็นวาเด็กปฐมวัยมีความสนใจและตั้งใจทํากิจกรรม

ดวยตนเองโดยไมตองคอยกระตุน สามารถทํากิจกรรมไดสําเร็จ

โดยไมมีใครบังคับ มีความกระตือรือรนในขณะทํากิจกรรม ทํา

กิจกรรมดวยความเต็มใจ รูจักแกปญหาดวยตนเอง มีความ

พยายามในการแกปญหาไมยอทอ 

6) ความรับผิดชอบ หมายถึงพฤติกรรมท่ีแสดงถึง

ความรับผิดชอบ ของเด็กปฐมวัย หมายถึง พฤติกรรมท่ีแสดงให

เห็นวาเด็กปฐมวัยมีความพึงพอใจในความสามารถของตนเอง

และผูอ่ืน รูจักหนาท่ีของตนเอง มุงมั่นท่ีจะทํางานใหสําเร็จดวย

ตนเอง ระมัดระวังดูแลตนเอง และผูอ่ืนใหปลอดภัย สามารถ

เขาใจและยอมรับในผลของการกระทําของตนเอง เลือกเครื่อง

แตงกายของตนเองและแตงตัวเองได และมีสวนรวมในการรักษา

สิ่งแวดลอมในโรงเรียน 

7) ความเอ้ือเฟอเผื่อแผ  หมายถึงพฤติกรรมท่ีแสดง

ถึงความเอ้ือเฟอเผื่อแผของเด็กปฐมวัย หมายถึง พฤติกรรมท่ี

แสดงใหเห็นวาเด็กปฐมวัยสามารถแบงปนสิ่งของใหผูอ่ืนได 

เสียสละสิ่งของท่ีตนมีอยูใหคนท่ีไมมีได มีความเต็มใจชวยเหลือ

ผูอ่ืนได ชวยคิดชวยทําเมื่อผูอ่ืนเกิดปญหา แสดงออกถึงความ

รักเพ่ือนทุกคนอยางเทาเทียม และรูแพรูชนะ รูอภัย มีนํ้าใจ

นักกีฬา 

8) ความเมตตากรุณา หมายถึงพฤติกรรมท่ีแสดงถึง

ความเมตตากรุณาของเด็กปฐมวัย หมายถึง พฤติกรรมท่ีแสดง

ใหเห็นวาเด็กปฐมวัยมีการแสดงความรักแกเพ่ือน เด็กท่ีเล็กกวา

และสัตวตางๆ สามารถแสดงออกทางอารมณไดเหมาะสมกับ

สถานการณ แสดงความยินดีกับผูอ่ืนเมื่อประสบความสําเร็จ 

รูจักชวยเหลือผู ท่ีตองการความชวยเหลือ และแสดงความ

สงสารผูท่ีมีอาการเจ็บปวย 

การประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสกลนคร ครั้งที่ 1 

17 – 19 พฤษภาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
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9) ความอดทน  หมายถึงพฤติกรรมท่ีแสดงถึงความ

ความอดทน ของเด็กปฐมวัย หมายถึง พฤติกรรมท่ีแสดงใหเห็น

วาเด็กปฐมวัยมีจิตใจเขมแข็ง ไมรองไหบอย สามารถควบคุมอา

รมของตนเองไดเหมาะสมกับวัย สามารถรอคอยตามลําดับ

กอน-หลังได พยายามทําความเขาใจ ยอมรับฟงความคิดของ

ผูอ่ืน มีเหตุผล และสามารถเปนผูนํา ผูตามได 

- กระบวนการปลูกฝง พัฒนาและสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมใน

สถานศึกษา นักวิชาการไดกลาวถึงกระบวนการปลูกฝง พัฒนา

และสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาไวดังน้ี 

ทิศนา แขมมณี (2549 : 19 - 20 อางถึงใน กรวิกา 

อนโต, 2557 : 13) ไดกลาวถึงกระบวนการปลูกฝงและพัฒนา

คุณธรรมจริยธรรม โดยสรุปวาการปลูกฝงและพัฒนาคุณธรรม

จริยธรรมใดๆ ใหแกบุคคลเปนลักษณะนิสัยของบุคคลน้ัน

สามารถทําได 5 ประการคือ 1) จัดสิ่งเราใหบุคคลไดรับรูและ

เกิดความสนใจในเรื่องท่ีตองการปลุกฝง2)  จัดกิจกรรมหรือ

ประสบการณ ท่ีชวยใหบุคคลน้ันไดรับการตอบสนองในเรื่องน้ัน

และเกิดความพึงพอใจ3) ชวยให บุคคลเห็นคุณคาไดรับ

ประโยชนหรือเกิดความพึงพอใจในคานิยมน้ัน 4) ชวยใหบุคคล

น้ันมีโอกาสจัดระเบียบในการนําเรื่องน้ันไปใชในระบบชีวิต5) 

ชวยใหบุคคลน้ันไดลงมือปฏิบัติตนตามคานิยมอยางตอเน่ือง

สม่ําเสมอจนกระท่ังไดปฏิบัติไดเปนลักษณะนิสัยแนวคิดและ 

ทฤษฎีการบริหารงานดวยวงจรคุณภาพ (PDCA) 

4. วิธีดําเนินการวิจัย

การศึกษาการศึกษาปญหาการสงเสริมจริยธรรมของ

เด็กปฐมวัยในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 สุมตัวอยางโดยวิธีการสุมตัวอยาง

แบบงาย 1)ประชากร ไดแก  ครูผู สอนระดับปฐมวัยใน

สถานศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

สุโขทัยเขต 2 จํานวน 340 คน จากสถานศึกษา จํานวน 157 

แหง (สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2, 

2559 : 16 พฤษภาคม)  2) กลุมตัวอยาง ไดแก ครูผูสอนระดับ

ปฐมวัยในสถานศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสุโขทัยเขต 2 ไดจากการกําหนดขนาดของกลุม

ตัวอยาง โดยใชตารางของเครซี และมอรแกน (Krejcie & 

Morgan,1986: 345 อางถึงใน บุญชม  ศรีสะอาด,2556: 43) 

จํานวน 181 คน เพ่ือใหไดขอมูลกลุมตัวอยาง  จํานวน 181 คน 

ท่ีมาจากครูผูสอนระดับปฐมวัยในสถานศึกษา ในสังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 2 โดย

วิธีการสุมแบบแบงช้ันภูมิและทําการสุมกลุมตัวอยางจาก

ประชากรตามท่ีคํานวณไดโดยวิธีการสุมอยางงายตามข้ันตอน

ดังน้ี  2.1) แบงประชากรเปนอําเภอ ซึ่งเปนครู สังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 2 จํานวน 340 คน

จากสถานศึกษาจํานวน 157 แหงประกอบดวย 5อําเภอ ไดแก

อําเภอสวรรคโลก อําเภอศรีสัชนาลัย อําเภอศรีนคร อําเภอศรี

สําโรง และอําเภอทุงเสลี่ยม1) กําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง 

จากประชากรจํานวน 340 คนจากสถานศึกษาจํานวน 157 

แห งโดยเป ดตารางของเครซี  และมอรแกน (Krejcie & 

Morgan,1986: 345 อางถึงใน บุญชม  ศรีสะอาด,2556: 43) ไดกลุม

ตัวอยางจํานวน 181 คน    2.2) หาจํานวนกลุมตัวอยางดวยการ

เทียบสัดสวนกลุมตัวอยางจากประชากรโดยวิธีการสุมแบบแบง

ช้ันภูมิจากครูในแตละอําเภอ ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 2) ทําการสุมกลุมตัวอยาง

จากประชากรครู สั ง กั ดสํ า นั ก งาน เขต พ้ืน ท่ี การศึ กษ า

ประถมศึกษาสุโขทัยเขต 2 ในแตละอําเภอท่ีคํานวณไดโดยวิธีการ

สุมอยางงาย 

5. ผลการวิจัยผล

 การวิจัย เรื่อง การศึกษาสภาพปญหาและการ

สงเสริมพฤติกรรมทางจริยธรรมของเด็กปฐมวัยในสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 

ซึ่งเปนการวิจัยแบบผสมผสาน โดยการศึกษาจากเอกสาร 

วารสาร ตํารา และงานวิจัยท่ี เก่ียวของมาประยุกตใช ใน

การศึกษาวิจัย  ซึ่งเปนการพิจารณาผลการวิเคราะหขอมูล

ดังกลาวน้ันทําใหไดขอสรุปของการศึกษาวิจัย รวมท้ังเปน

ตนแบบใหผูท่ีสนใจนําไปเปนแนวทางในการศึกษาตอไป  การ

วิจัยในครั้งน้ีไดเก็บรวบรวมขอมูลแลวนําขอมูลท่ีเก็บรวบรวม

ไดมาวิเคราะหพรอมสรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ ตาม 
ข้ันตอนในการวิจัยไดดังน้ี  

สรุป และอภิปราย 

ผลการวิเคราะหสภาพปญหาและแนวทางการ

สงเสริมพฤติกรรมทางจริยธรรมของเด็กปฐมวัยในสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 
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โดยภาพรวม  โดยผลของการศึกษาสามารถนําประเด็นมาสรุป

ตามวัตถุประสงคไดดังน้ี  

ตอนท่ี  1 การศึกษาสภาพปญหาและการ

สงเสริมพฤติกรรมทางจริยธรรมของเด็กปฐมวัยในสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 

มีรายละเอียดดังน้ี 

1.การศึกษาสภาพปญหาและการสงเสริม

พฤติกรรมทางจริยธรรมของเด็กปฐมวัยในสถานศึกษา  สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 ใน

ภาพรวม พบวาในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาราย

ดาน พบวา ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานความกตัญูกตเวที 

และดานท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ดานความอดทน 

2. การศึกษาสภาพปญหาและการสงเสริม

พฤติกรรมทางจริยธรรมของเด็กปฐมวัยในสถานศึกษา  สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 ใน

รายดาน ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 1) ดานความซื่อสัตยสุจริต 

พบวา การศึกษาสภาพปญหาและการสงเสริมพฤติกรรมทาง

จริยธรรมของเด็กปฐมวัยในสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 ดานความซื่อสัตย

สุจริต โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ขอ

ท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ขอ 1 ครูผูสอนมีการสงเสริมใหผูเรียนมี

ความซื่อสัตยในการปฏิบัติตนยึดมั่นในความถูกตอง โดยมีการ

ปฏิบัติตนในสิ่งท่ีถูกตองไม ปฏิบัติในสิ่งท่ีผิด และขอท่ีมีคาเฉลี่ย

ต่ําสุด คือ ขอ 2 ครูผูสอนมีการสงเสริมใหผูเรียนมีความซื่อสัตย

ตอตนเองมีความจริงใจ โดยประพฤติตนอยางตรงไปตรงมาตอ

เพ่ือนรวม ช้ันเรียน  2) ดานความมีระเบียบวินัย พบวา 

การศึกษาสภาพปญหาและการสงเสริมพฤติกรรมทางจริยธรรม

ของเด็กปฐมวัยในสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2  ดานความมีระเบียบวินัย

เคารพสิทธิผูอ่ืน โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอ 

พบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ขอ 1  ครูผูสอนมีการสงเสรมิให

ผูเรียนมีระเบียบวินัย โดยมีการแตงกายถูกตองตามระเบียบ

การแตงกาย และขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ขอ 3 ครูผูสอนมีการ

สงเสริมใหผูเรียนเคารพในสิทธิของผูอ่ืน โดยไมเอาเปรียบผูอ่ืน 

3) ดานความประหยัด พบวา การศึกษาสภาพปญหาและการ

สงเสริมพฤติกรรมทางจริยธรรมของเด็กปฐมวัยในสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 

ดานความประหยัดโดยรวมอยูในระดับมาก   เมื่อพิจารณาราย

ขอพบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือขอ 1 ครูผูสอนมีการสงเสริม

ใหผูเรียนรูจักคุณคาของสิ่งของเลนของใช โดยใหเก็บของเลน

ทุกครั้งหลังเลิกเลน และขอท่ีมีค าเฉลี่ยต่ํ าสุด คือ ขอ 3 

ครูผูสอนมีการสงเสริมใหผูเรียนใชสิ่งของเครื่องใชท่ีมีอยูอยาง

เกิดประโยชนสงูสดุ โดยการแบงปนใหผูอ่ืนใช4) ดานความกตัญู

กตเวที  พบวา การศึกษาสภาพปญหาและการส งเสริม

พฤติกรรมทางจริยธรรมของเด็กปฐมวัยในสถานศึกษา  สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 ดาน

ความกตัญูกตเวที โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาราย

ขอ พบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ขอ 2 ครูผูสอนมีการ

สงเสริมใหผูเรียนรูจักแสดงความรักและเคารพพอ แม และผูท่ี

เลี้ยงดู โดยการแสดงความเคารพทานทุกครั้งท่ีมารับ – สง และ

ขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ขอ 4 ครูผูสอนมีการสงเสริมใหผูเรียน

สามารถใหความเคารพแกบุคคลท่ัวไปท่ีมีอายุมากกวา โดยการ

แสดงความเคารพโดยการไหว หรือกลาวคําสวัสด ี5) ดานความ

ขยันหมั่นเพียร พบวา การศึกษาสภาพปญหาและการสงเสริม

พฤติกรรมทางจริยธรรมของเด็กปฐมวัยในสถานศึกษา  สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 ดาน

ความขยันหมั่นเพียร โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาราย

ขอ พบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ขอ 3 ครูผูสอนมีการ

สงเสริมใหผูเรียนมคีวามกระตือรอืรนในการเรียน โดยมีความใฝ

เรียนรูในเรื่องท่ีศึกษาเลาเรียน และขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ขอ 

4 ครูผูสอนมีการสงเสริมใหผูเรียนใชเวลาวางใหเกิดประโยชน 

โดยมีการทบทวนกิจกรรม ท่ีได ทําผานไป 6) ดานความ

รับผิดชอบ พบวา การศึกษาสภาพปญหาและการสงเสริม

พฤติกรรมทางจริยธรรมของเด็กปฐมวัยในสถานศึกษา  สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 ดาน

ความรับผิดชอบ โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอ 

พบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ขอ 4 ครูผูสอนมีการสงเสริมให

การประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสกลนคร ครั้งที่ 1 
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ผูเรียนรูจักชวยเหลือตนเอง โดยสามารถรับประทานอาหารดวย

ตนเองได และขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ขอ 3 ครูผูสอนมีการ

สงเสริมใหผูเรียนมีความตั้งใจในการเลนและทํากิจกรรมจน

เสร็จโดยไมมีใครบังคับ 7) ดานความเอ้ือเฟอเผื่อแผ พบวา 

การศึกษาสภาพปญหาและการสงเสริมพฤติกรรมทางจริยธรรม

ของเด็กปฐมวัยในสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 ดานความเอ้ือเฟอเผื่อแผ 

โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ขอท่ีมี

คาเฉลี่ยสูงสุด คือ ขอ 1 ครูผูสอนมีการสงเสริมใหผูเรยีนมีความ

เอ้ือเฟอเผื่อแผ รูจักชวยเหลือผูอ่ืนดวยความเต็มใจ และขอท่ีมี

คาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ขอ 4 ครูผูสอนมีการสงเสริมใหผู เรียน

สามารถแบงปนสิ่งของใหผูอ่ืน โดยสามารถแบงปนสิ่งของท่ีตน

มีอยู ใหแกคนท่ีไมมี ได  8) ดานความเมตตากรุณา พบวา 

การศึกษาสภาพปญหาและการสงเสริมพฤติกรรมทางจริยธรรม

ของเด็กปฐมวัยในสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 ดานความเมตตากรุณา 

โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ขอท่ีมี

คาเฉลี่ยสูงสุด คือ ขอ 4 ครูผูสอนมีการสงเสริมใหผูเรียนแสดง

ความยินดีกับผูอ่ืนเมื่อผูอ่ืนประสบความสําเร็จ โดยการปรบมือ

และแสดงความยินดี และขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ขอ 5 

ครูผูสอนมีการสงเสริมใหผูเรียนแสดงความสงสารผูท่ีมีอาการ

เจ็บปวย โดยสามารถไตถามและแสดงการเห็นใจได 9) ดาน

ความอดทน พบวา การศึกษาสภาพปญหาและการสงเสริม

พฤติกรรมทางจริยธรรมของเด็กปฐมวัยในสถานศึกษา  สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 ดาน

ความอดทน โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอ 

พบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ขอ 4 ครูผูสอนมีการสงเสริมให

ผูเรียนมีความอดทนในสิ่งท่ีตนเองรับผิดชอบ โดยการอดทนทํา

กิจกรรมไดจนสําเร็จ และขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ํ าสุด คือ ขอ 3 

ครูผูสอนมีการสงเสริม ใหผูเรียนมีความอดทนตอความทุกข

ทางกาย โดยอดทนตอความเจ็บปวดความเหน่ือย ความหิว 

ตอนท่ี 2 แนวทางการสงเสริมพฤติกรรมทาง

จริยธรรมของเด็กปฐมวัยในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2  จากการสัมภาษณ 

เพ่ือหาแนวทางการสงเสริมพฤติกรรมทางจริยธรรมของเด็ก

ปฐมวัยในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 ผูวิจัยนํามาสรุปผลโดยมี 

รายละเอียดดังน้ี 

1.จากการศึกษาสภาพการสงเสริมพฤติกรรมทาง

จริยธรรมของเด็กปฐมวัยโดยรวม ดานท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ 

ดานความอดทน พบวาเกิดจากสาเหตุสําคัญ 5 ประการ

ดังตอไปน้ี  1) โรงเรียนและผูปกครองใหความสําคัญในการ

สงเสริมทักษะดานวิชาการ เนนพัฒนาสมองซีกซาย แต ท่ี

แทจรงิเด็กในวัยน้ีควรไดรับการพัฒนาสมองซีกขวาในเรื่องของ

คุณธรรมจริยธรรม 2) สภาพแวดลอมของสังคมท่ีเปลี่ยนไป ทํา

ใหสื่อ และเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมากข้ึน 3) ผูปกครองไมมีเวลา

อบรมเลี้ยงดู ขาดการดูกลอมเกลาทางจิตใจ  ตามใจและปลอย

ใหเด็กอยูกับเทคโนโลยี ไมมีการมอบหมายงานใหเด็รับผิดชอบ

หนาท่ีในการทํางาน4) กิจกรรมท่ีครูจัดไมนาสนใจ ครูควรมี

ความสามารถในปรับปรุงพฤติกรรมดานความอดทนของเด็ก 5) 

ขอจํากัดของเด็กในวันน้ีจะมีความอดทนต่ํากวาเด็กในวัยอ่ืน 

2 จากการศึกษาแนวทางใหครูผูสอนสงเสริมพฤติกรรม

ทางจริยธรรมของเด็กปฐมวัยโดยรวม ดานความอดทน ท่ีมี

คาเฉลี่ยต่ําสุด พบวามี 7 แนวทางดังน้ี 1) กระบวนการทางจิต

ศึกษามาใชจัดกิจกรรมพัฒนาสมองซีกซายของเด็กเชนการฝก

สมาธิ 2) จัดกิจกรรมท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ เปนกิจกรรมท่ีเด็ก

สนใจอยากทํามีกิจกรรมใหมๆ ใชสื่อท่ีทันสมัยและนาสนใจ 3) 

จัดกิจกรรมฝกความอดทน รอคอยตามลําดับ สอดแทรกการฝก

ความอดทน ความมีวินัยในการจัดกิจกรรมใหเหมาะสมกับวัย 

4) ยกยอง เสริมแรงทางบวก เมื่อเด็กมีความอดทนมากข้ึน

กวาเดิม ช่ืนชมเมื่อเด็กรอคอยในการทํากิจกรรมไดสําเร็จ 5) 

เพ่ิมเวลางาน มอบหมายงานใหเด็ก ทําใหสําเร็จตามเวลาท่ี

กําหนด6) ใชกิจกรรมในกิจวัตรประจําวันของเด็กในการสราง

วินัยในตนเองของเด็ก7) เด็กรูจักรับฟงความคิดเห็น แลกเปลี่ยน 

แบงปนทํากิจกรรมรวมกันโดยมีการตั้งกฎกติการวมกัน 

3. จากการศึกษาสภาพการสงเสริมพฤติกรรมทาง

จริยธรรมของเด็กปฐมวัยโดยรวม ดานท่ีมีคาเฉลี่ยต่ํารองลงมา 

คือ ดานความขยันหมั่นเพียร พบวาเกิดจากสาเหตุสําคัญ 6 

ประการดังตอไปน้ี 1) โรงเรียนและผูปกครองสวนใหญสงเสริม

การเรียนรูของเด็กปฐมวัยโดยเนนการพัฒนาดานวิชาการ 

กระตุนใหนักเรียนตระหนักรูวาตองตั้งใจเรียน  ตองแขงขันกับ

ตนเองและเพ่ือนเพ่ือใหทุกคนพึงพอใจ 2) เด็กชวงวัยน้ีมีความ

สนใจในชวงระยะเวลาสั้น มีความสนใจในเรื่องท่ีแตกตางกัน

ออกไป 3)  ยังขาดการเสริมแรงในเรื่องความขยันหมั่นเพียร 4) 
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เด็กไมกระตือรือรน ไมใหความสําคัญเรื่องการเรียนรู ท่ีเปน

พ้ืนฐานการเรียนในระดับท่ีสูงข้ึน เมื่อเรียนจบก็จะเลือกงาน 

เกิดการตกงาน สงผลตอแรงงานของชาติทําใหเกิดปญหา

ครอบครัว สังคม และทําใหประเทศชาติพัฒนาไดชา  5) เด็ก

แตละคนมาจากสภาพแวดลอมครอบครัว ไดรับการเลี้ยงดูท่ี

ตางกันจึงสนใจในเรื่องท่ีตางกัน ไมเห็นถึงความสําคัญเรื่อง

ความขยันหมั่นเพียร บางครอบครัวเลี้ยงดูแบบตามใจ ทําให

เด็กเกิดความรักสบาย 6) เด็กถูกสิ่งรอบขางดึงความสนใจ

ออกไปจากหนาท่ีท่ีตองรับผิดชอบ ทําใหเด็กใชเวลาวางไมเกิด

ประโยชน เชนการเลนเกม การเลนโทรศัพท การดูโทรทัศน  

4. จากการศึกษาแนวทางใหครูผูสอนสงเสริมพฤติกรรม

ทางจริยธรรมของเด็กปฐมวัยโดยรวม ดานท่ีมีคาเฉลี่ยต่ํา

รองลงมา คือ ดานความขยันหมั่นเพียร ประกอบดวย 8 

แนวทางดังน้ี 1) จัดกิจกรรม มอบหมายงานใหเด็กรับผิดชอบ 

ไดคิด ไดลงมือปฏิบัติ อยางตอเน่ืองครูคอยติดตามผลอยาง

สม่ําเสมอ เชน การชวยเหลือเพ่ือน ชวยงานบานหรือครู ฯ 2) 

ใหเด็กฝกทํากิจวัตรประจําวันดวยตนเองทําอยางมีระเบียบวินัย

ใหเคยชิน 3) ใหทํากิจกรรมบริหารจิต สวดมนตไหวพระ น่ัง

สมาธิ 4) ประกาศและประชาสัมพันธใหความสําคัญเรื่องความ

ขยันหมั่นเพียรในทุกระดับช้ัน  5) เสริมแรงโดยจัดปายแสดง

หรือจัดเวทียกยองเด็กท่ีมีความขยันหมั่นเพียร 6) ครูปฏิบัติตน

เปนแบบอยางท่ีดี มีความขยันหมั่นเพียรใหเด็กไดเห็นและ

อธิบายพรอมยกตัวอยางใหเห็นถึงผลของความขยันหมั่นเพียร 

7) สัมภาษณเด็กวาขณะอยูบานชวยงานอะไรผูปกครองบาง 8)

เลานิทานเก่ียวกับความขยันหมั่นเพียรและสอดแทรกคุณธรรม 

ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป 

จากการวิจัยพบวา สภาพปญหาและแนวทางการสงเสริม

พฤติกรรมทางจริยธรรมของเด็กปฐมวัยในสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 ดานท่ี

มีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุดคือ ดานความอดทน และดานท่ีมีคาเฉลี่ยต่ํา

รองลงมาคือ ดานความขยันหมั่น เพียร ผูวิจัยจึงมีขอเสนอแนะ

ในการทําวิจัยครั้งตอไป ดังน้ี  

2.1 ควรศึกษารูปแบบการสงเสริมพฤติกรรมทาง 

จริยธรรมของเด็กปฐมวัยในสถานศึกษาในดานความอดทน 

2.2 ควรศึกษารูปแบบการสงเสริมพฤติกรรมทาง

จริยธรรมของเด็กปฐมวัยในสถานศึกษาในดานความขยันหมั่นเพียร 

6. กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธฉบับน้ีสําเร็จสมบูรณดวยดี  เพราะผูวิจัย

ไดรับการถายทอดองคความรูจากคณาจารยผูสอนมหาวิทยาลัย

ราชภัฏพิบูลสงคราม  และไดรับความอนุเคราะหจาก ผูชวย

ศาสตราจารย ดร.นงลักษณ  ใจฉลาด ประธานสาขาวิชาการ

บริหารการศึกษา  ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิคม  นาคอาย 

ผูชวยศาสตราจารย อาจารย ดร.อดุลย  วังศรีคูณ  ดร.ณิรดา 

เวชญาลักษณ  คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ ผูทรงคุณวุฒิ

และผู เช่ียวชาญทุกทานท่ีกรุณาใหคําปรึกษา แนะนําให

ขอเสนอแนะ ใหความชวยเหลือ ตรวจสอบ แกไขขอบกพรอง

ตางๆ  ผูวิจัยขอขอบพระคุณเปนอยางสูง 

 ขอบพระคุณคณะผูบริหาร เจาหนาท่ีบัณฑิตวิทยาลัย 

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม กัลยาณมิตร ท่ีให

ความชวยเหลือ อํานวยความสะดวก ความรวมมือเปนอยางดี

ในการเก็บรวบรวมขอมูล และผูมีพระคุณอีกหลายทานท่ีใหการ

ชวยเหลือและเปนกําลังใจ จนสามารถทําใหวิทยานิพนธฉบับน้ี

สําเร็จลงไดดวยดี ขอบพระคุณ ผูทรงคุณวุฒิและผูเช่ียวชาญ

ทุกทานท่ีกรุณาใหคําปรึกษา แนะนําใหขอเสนอแนะ ใหความ

ชวยเหลือ ตรวจสอบ แกไขขอบกพรองตางๆ ครูผูสอนระดับ

ปฐมวัยในสถานศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสุโขทัยเขต 2 ท่ีใหความชวยเหลือ อํานวยความ

สะดวก ความรวมมือเปนอยางดีในการเก็บรวบรวมขอมูล และ

ผูมีพระคุณอีกหลายทานท่ีใหการชวยเหลือและเปนกําลังใจ จน

สามารถทําใหวิทยานิพนธฉบับน้ีสําเร็จลงไดดวยดี  คุณผูเขียน

และจัดทําตําราวิชาการท่ีใชในการศึกษา คนควาและอางอิงทุก

ทานคุณคาและประโยชนท่ีเกิดข้ึนจากวิทยานิพนธฉบับน้ี ผูวิจัย

ขอมอบเปนกตเวทิตาแกบิดา มารดา ครอบครัว  คณาจารย

และผูมีพระคุณทุกทาน  
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การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ของ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในจังหวัดมหาสารคาม 

Comparison of Learning Achievement in Mathematics of 
Lower Secondary School Students in Maha Sarakham Province 

นิตยา  จันตะคุณ1,* 
1สาขาวิชาสถิติศาสตร์ประยุกต์  คณะวิทยาศาสตร์  และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 44000 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ความรู้ ทักษะการเรียนรู้ และการแก้ปัญหาในการ 

เรียนวิชาคณิตศาสตร์จ าแนกตามเพศ การเรียนพิเศษ และขนาดโรงเรียน กลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยนี้ ได้แก่ นักเรียนในโรงเรียน 
ขนาดใหญ่  ร้อยละ 65.24 นักเรียนโรงเรียนขนาดกลาง  ร้อยละ 17.38 และนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก  ร้อยละ 17.38 รวมทั้งสิ้น 
443 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์ และแบบสอบถามข้อมูลพื้นฐาน 
ของตัวอย่าง ผลการวิจัยพบว่า เพศหญิงมีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าเพศชายอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
นัยส าคัญ 0.01 นักเรียนที่เรียนพิเศษมีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าคนที่ไม่เรียนพิเศษอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 
ระดับนัยส าคัญ 0.01 และนักเรียนในโรงเรียนขนาดใหญ่มีคะแนนเฉลี่ยมากกว่ากับนักเรียนในโรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็ก 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับนัยส าคัญ  0.01 
คําหลัก: ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, ความรู้ทางคณิตศาสตร์ , ทักษะการเรียนรู้, การแก้ปัญหา 

Abstract 
The purpose of this research aims to compare the learning achievement, the knowledge, the learning 

skill, and the problem-solving skill of students. The 443 students consist of the students of the large school 
(65.24%), the students of the medium school (17.38%), and the students of the small school (17.38%). In this 
work, the instruments include the test of the learning achievement in mathematics of students and the 
questionnaire of sample information. The results show that female scores were significantly higher than male 
scores at 0.01 statistical significance. Special-class students scored higher than the non-special ones at the 
significance level of 0.01. The students in the larger schools scored significantly higher than the students in 
the small and medium schools at 0.01 statistical significance.  
Keywords: Learning achievement, Knowledge in Mathematics, Learning skill, Problem solving 

1. บทน า
ความท้าทายด้านการศึกษาในศตวรรษที่ 21  ในการ

เตรียมนักเรียนให้พร้อมกับชีวิตในศตวรรษที่ 21 เป็นเรื่อง
ส าคัญของกระแสการปรับเปลี่ยนทางสังคมที่เกิดขึ้นในศตวรรษ
ที่ 21 ส่งผลต่อวิถีการด ารงชีพของสังคมอย่างทั่วถึง อาจารย์จึง
ต้องมีความตื่นตัวและเตรียมพร้อมในการจัดการเรียนรู้เพื่อ
เตรียมความพร้อมให้นักเรียนมีทักษะส าหรับการออกไป
ด ารงชีวิตในโลกในศตวรรษท่ี 21 ท่ีเปลี่ยนไปจากศตวรรษที่ 20 
และ 19 ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนรู้เพื่อให้
นักเรียนในศตวรรษท่ี 21 น้ี มีความรู้ ความสามารถ และทักษะ
จ าเป็น ซึ่งเป็นผลจากการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงรูปแบบการ
จัดการเรียนการสอน ตลอดจนการเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ  
เนื่ อ ง จ ากความก้ า วห น้ า ขอ ง เ ทค โน โ ลยี ส า ร สน เทศ 

(Information Technology) ท าให้ทั่วทุกภูมิภาคของโลก
สามารถติดต่อสื่อสาร รับรู้ข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว ผ่าน
เทคโนโลยีที่ทันสมัยและเครื่องมือดิจิตอลที่หลากหลาย โลกที่
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ท าให้นักเรียนในยุคนี้มีการ
เปลี่ยนแปลงทั้งในมิติ การใช้ชีวิต การเรียนรู้  ครอบครัว 
ตลอดจนภาวะเสี่ยงต่าง ๆ ซึ่งสะท้อนถึงสังคมและความ
ทันสมัยทั้ งปวง ดั งนั้นนักเรียนจะต้องปรับตัวให้ เข้ากับ
สถานการณ์ใหม่ ๆ เพื่อการด ารงอยู่อย่างมีคุณภาพจะต้องเป็น
ผู้ที่มีความรู้ ทักษะการเรียนรู้ และการแก้ปัญหา [1, 2]  และ
ตอ้งเรียนรู้ทักษะใหม่ เพื่อความอยู่รอดในสังคม [3] จากผลการ
ประเมินจากการสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-net ในวิชา
คณิตศาสตร์  พบว่า  คะแนนเฉลี่ยต่ าสุดจากทั้งหมด 5 สาระ 
ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเด็กไทยค่อนข้างอ่อนในวิชาคณิตศาสตร์ และ
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จากคะแนนทดสอบการประเมินนานาชาติตามโครงการ PISA 
(Program for International Student Assessment) และ 
TIMSS (Trends in International Mathematics and 
Science Study) คะแนนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ไทยก็ต่ าลง
ไปเรื่อยๆ ปัญหาเริ่มตั้งแต่วิธีการเรียนการสอนของครู หลักสูตร 
ของกระทรวงศึกษาธิการที่ไม่เน้นการเรียนรู้ในการแก้ไขปัญหา 

จังหวัดมหาสารคามเป็นจังหวัดที่อยู่ใจกลางของภูมิภาค
อีสาน จังหวัดมหาสารคามได้ชื่อว่าเป็นเมือง “ตักศิลานคร” ค า
ว่า ตักสิลานคร หมายถึงเมืองที่มีการศึกษาที่ดี  จั งหวัด
มหาสารคามมีสถาบันการศึกษาระดับสูงสุดหลายแห่ง สามารถ
ผลิตทรัพยากรแรงงานระดับคุณภาพที่จะตอบสนองความ
ต้องการทางเทคโนโลยีและธุรกิจได้ ซึ่งสอดคล้องกับความ
ต้องการทางเศรษฐกิจและแนวทางการพัฒนาประเทศ  จึงเป็น
จุดเด่นของมหาสารคาม แต่จากการศึกษาข้อมูลผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามหาสารคาม พบว่า วิชาคณิตศาสตร์ได้คะแนน
เฉลี่ยต่ ากว่าวิชาอื่นและต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนด [4] ผู้วิจัยจึง
สนใจ 

เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับความรู้ 
ระดับทักษะการเรียนรู้ และระดับการแก้ปัญหาในการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์จ าแนกตามเพศ การเรียนพิเศษ และขนาดโรงเรยีน 
เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนในการพัฒนาการศึกษาของ
จังหวัดมหาสารคามต่อไป 

2. วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความรู้

ทักษะการ เรี ยนรู้  และการแก้ปัญหาในการ เรี ยนทาง
คณิตศาสตร์ของนักเรียนในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
จังหวัดมหาสารคาม 

2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความรู้
การเรียนรู้ และการแก้ปัญหาในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
จ าแนกตามเพศ การเรียนพิเศษ และขนาดโรงเรียน  

3. วิธีการวิจัย
ผู้วิจัยได้ก าหนดกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 

ได้แก่  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 
2560 รวมทั้งหมด 443 คน จากโรงเรียนขนาดใหญ่ โรงเรียน
ขนาดปานกลาง และโรงเรียนขนาดเล็ก 

ตัวแปรที่ท าการศึกษา ได้จากทบทวนวรรณกรรม
ต่างๆ [5,6] เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม ได้ตัว
แปรดังต่อไปนี ้

ตัวแปรเชิงกลุ่ม เป็นข้อมูลพื้นฐานของนักเรียน ได้แก่ 
เพศ การเรียนพิเศษ และขนาดโรงเรียน 

ตัวแปรที่ศึกษา คือ คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ในรายวิชาคณิตศาสตร์ ประกอบด้วย ทักษะด้านความรู้ ทักษะ
ด้านการเรียนรู้ และทักษะด้านการแก้ปัญหา   

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย
แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์ 
ประกอบด้วย 3 ด้าน ซึ่งเป็นข้อสอบแบบปรนัยนัย 100 ข้อ 
รวม 100 คะแนน ได้แก่ ด้านความรู้ (35 คะแนน) ด้านการ
เรียนรู้ (35 คะแนน) และด้านการแก้ปัญหา (30 คะแนน) และ 
แบบสอบถามข้อมูลพื้นฐานของนักเรียน 

การวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์
ด้วยโปรแกรม Statistical Package for the Social 
Sciences (SPSS)  ด้วยการวิเคราะห์สถิติพรรณนา ได้แก่ 
ความถี่ และร้อยละ และการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ระดับความรู้ ระดับทักษะการเรียนรู้ และระดับ
การแก้ปัญหาในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์จ าแนกตามเพศ การ
เรียนพิเศษ และขนาดโรงเรียน โดยใช้สถิติ t-test และ F-test 

วิธีการวิจัยมีขั้นตอนดังนี้ คือ น าแบบทดสอบไป
ทดสอบกับนักเรียน เมื่อด าเนินการสอบกับกลุ่มเป้าหมายแล้ว
น าแบบทดสอบมาตรวจให้คะแนน แล้วน าคะแนนที่ได้มาท า
การวิเคราะห์ สรุปผล และอภิปรายผล  

4. ผลการวิจัย
ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 

จากกลุ่มตัวอย่างนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ใน
จังหวัดมหาสารคาม จ านวน 6 โรงเรียน จ านวน 443 คน 
รายละเอียดข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างแสดงในตารางที่ 1 

ตารางที่ 1  จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตาม 
เพศ การเรยีนพิเศษ และขนาดโรงเรียน 

รายการ 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

เพศ 
ชาย 
หญิง 

181 
262 

40.86 
59.14 

รวม 443 100.00 
การเรยีน
พิเศษ 

เรียน 
ไม่เรียน 

118 
325 

26.64 
73.36 

รวม 443 100.00 

ขนาด
โรงเรียน 

เล็ก 
กลาง 
ใหญ่ 

77 
77 
289 

17.38 
17.38 
65.24 

รวม 443 100.00 
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จากตารางที่ 1 เมื่อพิจารณาจ าแนกตามเพศ พบว่า
ส่วนมากเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยเป็นเพศหญิงร้อย
ละ  59.14 และเพศชาย ร้อยละ 40.86 ส่วนใหญ่นักเรียนจะไม่
เรียนพิเศษ คิดเป็นร้อยละ 73.36 พบว่านักเรียนส่วนใหญ่อยู่
โรงเรียนขนาดใหญ่ จ านวน 289 คน คิดเป็นร้อยละ 65.24  

ตอนที่ 2  ผลการวิเคราะห์คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์จ าแนกตามเพศ การ
เรียนพิเศษ และขนาดโรงเรียน 
จากการศึกษาผลคะแนนเฉลี่ย ( x ) และส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. ) ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน
รายวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ใน
จังหวัดมหาสารคามจ าแนกตามเพศ การเรียนพิเศษ และขนาด
โรงเรียนได้ดังตารางที่ 2 

ตารางที่ 2  คะแนนเฉลีย่ ( x ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) ของผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนจ าแนกตามเพศ การเรียน
พิเศษ และขนาดโรงเรียน 

ตัวแปร 
ผล 

สัมฤทธิ ์
ความรู้ 

การ
เรียนรู้ 

การ
แก้ปัญหา 

เพศ 
ชาย x  46.13  16.87  14.00  15.27 

S.D.   22.00   8.95   6.54   7.56 
หญิง x  52.84  19.76  16.66  16.43 

 S.D.   18.78   7.90   5.52   6.79 
การเรียนพิเศษ 
เรียน x 58.26 21.64 17.80 18.82 

S.D. 21.29 8.55 6.25 7.72 
ไม่เรียน x 47.14 17.46 14.76 14.91 

S.D. 19.26 8.15 5.84 6.61 
ขนาดโรงเรียน 
ใหญ่ x 57.19 21.58 17.71 17.90 

S.D.  20.20 8.13 5.79 7.52 
กลาง x 39.18 14.12 11.74 13.32 

S.D.  14.19 6.13 4.54 5.22 
เล็ก x 34.42 11.78 11.36 11.27 

S.D.  10.53 5.11 4.26 3.18 

รวม x 50.10 18.58 15.57 15.95 
S.D.  20.40 8.45 6.09 7.13 

จากตารางที่ 2 เมื่อจ าแนกตามเพศพบว่า เพศหญิงมี
คะแนนเฉลี่ยมากกว่าเพศชายทั้งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้าน
ความรู้ ด้านการเรียนรู้ และด้านการแก้ปัญหา เมื่อจ าแนกตาม
การเรียนพิเศษพบว่า นักเรียนที่เรียนพิเศษมีคะแนนเฉลี่ย
มากกว่านักเรียนที่ไม่เรียนพิเศษทั้งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ด้านความรู้ ด้านการเรียนรู้ และด้านการแก้ปัญหา และเมื่อ
จ าแนกตามขนาดโรงเรียนพบว่า นักเรียนที่เรียนในโรงเรียน
ขนาดใหญ่มีคะแนนเฉลี่ยมากกว่านักเรียนที่เรียนในโรงเรียน
ขนาดกลางและเล็กทั้งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้านความรู้ 
ด้านการเรียนรู้ และด้านการแก้ปัญหา 

ตอนที่ 3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการจ าแนกตาม
เพศ การเรียนพิเศษ และขนาดโรงเรียน 
ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์

ในรายวิชาคณิตศาสตร์ จ าแนกตามเพศ การเรียนพิเศษ และ
ขนาดโรงเรียนสถิติที่ใช้ ได้แก่  t-test และ F-test ได้ผลดัง
ตารางที่ 3-5 

ตารางที่ 3 การวิเคราะห์เปรียบเทยีบคะแนนแตล่ะดา้นจ าแนก
ตามเพศ โดยใช้ t-test   

ด้าน ค่าสถิติ t P-value 

ความรู ้ -3.51 0.00** 
การเรยีนรู ้ -4.47 0.00** 

การแก้ปัญหา -1.66 0.00** 
ผลสัมฤทธ์ิ -3.35 0.00** 
** แทน มีนัยส าคญัทางสถิติทีร่ะดบั 0.01 

จากตารางที่ 3 พบว่า คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนโดยเฉลี่ยของเพศหญิงสูงกว่าเพศชายอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับนัยส าคัญ  0.01 เมื่อจ าแนกรายด้าน พบว่า 
คะแนนความรู้ทางคณิตศาสตร์โดยเฉลี่ยของของเพศหญิงสูง
กว่าเพศชายอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับนัยส าคัญ  0.01 
คะแนนการเรียนรู้ทางคณิตศาสตรโ์ดยเฉลีย่ของเพศหญงิสูงกว่า
เพศชายอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับนัยส าคัญ  0.01 และ
คะแนนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์โดยเฉลี่ยของของเพศ
หญิงสูงกว่าเพศชายอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับนัยส าคัญ  
0.01  

จากตารางที่ 4 พบว่า คะแนนความรู้ทางคณิตศาสตร์
โดยเฉลี่ยของคนที่เรียนพิเศษสูงกว่าคนที่ไม่เรียนพิเศษอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับนัยส าคัญ  0.01 เมื่อพิจารณาราย
ด้านพบว่า คะแนนเฉลี่ยทุกๆด้านของนักเรียนที่เรียนพิเศษสูง
กว่าคนที่ ไม่ เรียนพิเศษอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ
นัยส าคัญ  0.01 
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ตารางที่ 4 การวิเคราะห์เปรียบเทยีบคะแนนรวมแต่ละด้าน
จ าแนกตามการเรยีนพิเศษวิชา โดยใช้ t-test 

ด้าน ค่าสถิติ t P-value 

ความรู ้ 4.71 0.00** 
การเรยีนรู ้ 4.74 0.00** 

การแก้ปัญหา 4.89 0.00** 
ผลสัมฤทธ์ิ 5.22 0.00** 
** แทน มีนัยส าคญัทางสถิติทีร่ะดบั 0.01 

ตารางที่ 5 การวิเคราะห์เปรียบเทยีบคะแนนรวมแต่ละด้าน
จ าแนกตามขนาดโรงเรียน โดยใช้ F-test 

ด้าน ค่าสถิติ F P-value 

ความรู ้ 70.88 0.00** 
การเรยีนรู ้ 66.75 0.00** 

การแก้ปัญหา 38.11 0.00** 
ผลสัมฤทธ์ิ 66.41 0.00** 
** แทน มีนัยส าคญัทางสถิติทีร่ะดบั 0.01 

จากตารางที่ 5 พบว่า จากการเปรียบเทียบคะแนน
เฉลี่ยจ าแนกตามขนาดโรงเรียน พบว่า ขนาดโรงเรียนที่
แตกต่างกันส่งผลให้คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยเฉลี่ย
ของนักเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ
นัยส าคัญ  0.01 เมื่อพิจารณารายด้านขนาดโรงเรียนที่แตกต่าง
กันส่งผลให้คะแนนของนักเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับนัยส าคัญ  0.01 ในทุกๆ ด้าน 

เมื่อท าการเปรียบเทียบรายคู่ โดยวิธีของเชฟเฟ่ 
(Scheffe's method) พบว่าผลการเปรียบเทียบรายด้านของ
ทุกๆด้านได้ผลเหมือนกัน คือคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนใน
โรงเรียนขนาดใหญ่มากกว่านักเรียนในโรงเรียนขนาดกลางและ
ขนาดเล็กอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับนัยส าคัญ  0.01 แต่
คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนในโรงเรียนขนาดกลางแตกต่างกับ
นักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับนัยส าคัญ  0.05 

5. สรุปและการอภิปรายผล
ในการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน

รายวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นของ
จังหวัดมหาสารคาม กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นนักเรียน
โรงเรียนขนาดใหญ่  ร้อยละ 65.2 นักเรียนโรงเรียนขนาดกลาง  
ร้อยละ 17.4 และนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก  ร้อยละ 17.4 
พบว่า เพศหญิงมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าเพศ

ชายอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับนัยส าคัญ 0.01 ซึ่งไม่
สอดคล้องกับงานวิจัยของ [7] ที่กล่าวว่า เพศไม่ส่งผลต่อ
ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของ
นักเรียน  เนื่องจากนักเรียนแต่ละเพศมีความถนัดในการเรียน
คณิตศาสตร์ไม่เท่ากันจึงท าให้นักเรียนมีความสามารถในการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์แตกต่างกัน จากการเปรียบเทียบ
คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนในโรงเรียนขนาดใหญ่แตกต่างกับ
นักเรียนในโรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็กอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับนัยส าคัญ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาคณิตศาสตร์
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่โรงเรียนขนาดเล็กและ
กลางมีคะแนนเฉลี่ย ซึ่งต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 50 และ
ผลการเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์ในภาคเรียนท่ีผ่านมาจะเห็น
ได้ว่านักเรียนส่วนใหญ่มีเกรดอยู่ที่ 2.00  

6. กิตติกรรมประกาศ
ผู้ วิ จั ยขอขอบพระคุณคณะวิทยาศาสตร์ และ
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รูปแบบการเรียนการสอน  วิชาแคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1 ร่วมกับโปรแกรม MAPLE 
Instructional Model of Calculus and Analytic Geometry 1 Subject  with Maple Program 

นิ่ม  อินทะสอน1,*, อรนงค์  บุเกตุ1 และ ฐรัณภรณ์   ธนานิธิกุลโรจน์1 

1ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น  234  หมู่  7 ต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

*ผูติดตอ: myintason@gmail.com

บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์ เพื่อศึกษาหาแนวทางในการจัดรูปแบบการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชา

แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1 ร่วมกับการใช้โปรแกรม  Maple  กลุ่มเป้าหมายคือ   นักศึกษาภาคปกติ  ของศูนย์การศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  จังหวัดขอนแก่น  ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1 ในภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา  2557   เครื่องมือที่ใช้ แผนบริหารการสอนวิชา   1151401   แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1  ร่วมกับโปรแกรม   
MAPLE  การประเมินผลให้ระดับผลการเรียนใช้เกณฑ์การประเมินแบบอิงเกณฑ์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ   คือ
การแจกแจงความถี่  ร้อยละ   
           ผลการวิจัยพบว่า  รูปแบบการจัดการเรียนการสอน   วิชาแคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1 ร่วมกับการใช้ โปรแกรม  
Maple ซึ่งจะด าเนินการสอนผสมผสานร่วมกับวิธีการสอนแบบอุปนัย ( Inductive Method)  มีทั้งหมด  5  ขั้นตอนคือ (1) ขั้น 
เตรียมผู้เรียน  (2) ขั้นเสนอตัวอย่างหรือกรณีศึกษาต่างๆ   (3) ขั้นหาองค์ประกอบรวม (4) ขั้นสรุปข้อสังเกตต่าง ๆ  และ (5) ขั้นน า 
ข้อสรุป  มีนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนจ านวน 35  คน ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนพบว่ามีผู้เรียนที่มีผลการเรียนผ่านเกณฑ์จ านวน  32 
คน (ร้อยละ 91.43) และมีผู้เรียนที่มีการประเมินผลการเรียนตกหรือมีผลการเรียนเป็นเกรด  E  จ านวน 3 คน (ร้อยละ 8.57) 
จากการสังเกตพบว่า  ผู้เรียนขาดความใส่ใจในการเรียน  ความรับผิดชอบและการตระหนักถึงหน้าที่ของตนเอง  
คําหลัก: รูปแบบการสอน, MAPLE, แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์

Abstract 
The purposes of this research were to study the formatting of Mathematic learning instruction by 

using MAPLE program in order to develop learning achievement and evaluate students’ satisfaction. The 
sample were regular class students at Loei Rajabhat University, Khon Kean Education Center who registered  
in Calculus and Analytic Geometry 1 in the first semester of the academic year 2014. The research 
instruments consisted of; the lesson plan of Calculus and Analytic Geometry 1 (subject code 1151401) and 
MAPLE program. The grading evaluation used Criteria-based assessment. Statistics used in quantitative data 
analysis were frequency distribution and percentage. 

The formatting of calculus and Analytic Geometry 1  learning  instruction by using MAPLE program 
which conducting the inductive method including 5 steps ; 1) Students preparation stage; 2) Offering 
examples or case studies stage; 3) Considering common element stage; 4) Concluding observation; and 5) 
Conclusion stage. 
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The results of this research revealed that, there were 35 registered students, 32 students have 
passed the achievement criteria (91.43%), 2 students have failed with grade “E” (8.57%). From the 
researchers’observation, the students were lack of intention, responsibilities, and self-awareness.  
Keywords: Instructional Model, MAPLE, Calculus  and Analytic Geometry 

1. บทน า
เป็นทราบกันดีว่าปัญหาการเรียนการสอนในวิชาแคลคูลัส

นอกเหนือจากพื้นฐานของนักศึกษาที่แตกต่างกันนั้นคือ 
นักศึกษามีความกลัวและมีเจตคติที่รู้สึกว่าแคลคูลัสและ
เรขาคณิตวิเคราะห์เป็นวิชาที่ยากและน่าเบื่อ  การเพิ่มกิจกรรม
การเรียนการสอนที่แตกต่างออกไป เป็นอีกการสอนการที่จะ
ช่วยให้เพิ่มการเรียนรู้ 

ในการด าเนินการเรียนการสอนผู้สอนได้ให้นักศึกษาท า
แบบทดสอบก่อนเรียน  พบว่า  นักศึกษาจ านวน  6  คน 
(17.14%)  ที่มีผลคะแนนต่ ากว่า  ร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม 
นั่นคือ  ผู้เรียนส่วนใหญ่มีความรู้พื้นฐานทางด้านแคลคูลัสอยู่ใน
ระดับดี  สืบเนื่องจากในปัจจุบันจ านวนนักเรียนที่สอบเข้าเพื่อ
เรียนต่อทางด้านครุศาสตร์มีจ านวนมากท าให้อัตราการแข่งขัน
ค่อนข้างสูง  ผู้ที่สอบเข้ามาได้ต้องผ่านการสอบคัดเลือกและคัด
กรองจากจ านวนผู้สมัครหลายร้อยคน  แต่เป็นท่ีน่าสนใจว่าเมื่อ
ถาม ค าถามที่ว่า  นักศึกษาคิดว่าปัญหาส าคัญในการเรียนวิชา
แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1  ที่ท าให้นักศึกษาเรียนไม่รู้
เรื่อง  ซึ่งค าตอบท่ีได้  เช่น   “ไม่เข้าใจเลย”   “ไม่เข้าใจสูตรใช้
ไม่เป็น”   “มองกราฟไม่ออก”  “ตัวนักเรียนเอง” “คิดว่าเป็น
วิชาที่ยากและไม่เปิดใจ  คือแต่ว่ายากๆๆๆ  เลยไม่ยากเรียนรู้”  
“จ าสูตรไม่ได้”   จากการสอบถามพูดคุยกับนักศึกษาในคาบ
เรียนแรก พบว่านักศึกษากลัววิชานี้มากที่สุด  กลัวติด E  กลัว
สอบตก เพราะรุ่นพี่ที่เรียนวิชานี้จากหลายๆ สถาบัน ติด E กัน
เยอะ และได้ยินว่าวิชานี้เป็นวิชาที่ยากมาก และในข้อค าถาม  
รูปแบบที่นักศึกษาอยากให้จัดการเรียนการสอนในรายวิชา 
แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1  พบว่า  นักศึกษาส่วนใหญ่
อยากให้อาจารย์สอนแบบช้าๆ  ให้ใบงานและแบบฝึกหัด  
เฉลยทุกข้อและอธิบายมากขึ้น  เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  จาก
ข้อมูลข้างต้นผู้สอนจ าเป็นท่ีจะต้องเปิดใจผู้เรียนก่อนเป็นส าคัญ  
เพราะการที่นักศึกษากลัวและเป็นกังวลในรายวิชาดังกล่าว
อาจจะส่งผลต่อการเรียนรู้ท าให้ไม่ได้ประสิทธิภาพเท่าที่ควร 
และในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา  1151401  
แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1 ซึ่ งเป็นวิชาบังคับใน

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาคณิตศาสตร์ (5 ปี) ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2554   เมื่อพิจารณาคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน  ในปีการศึกษาท่ีผ่านมาพบว่า  ผู้เรียนส่วนใหญ่มีคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ ากว่าร้อยละ  50  ของคะแนนเต็ม  
ซึ่งอาจจะเกิดจากปัญหาความแตกต่างของความรู้พื้นฐานของ
ผู้เรียน  ปัญหาระหว่างบุคคลในด้านการเรียนรู้หรือปัญหาจาก
ผู้สอนเอง ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาแนวทางแก้ปัญหา   ศึกษาเอกสาร
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง   ศึกษาการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์รว่มใน
การจัดการเรียนการสอน  พบว่าได้มีการน าคอมพิวเตอร์เข้ามา
ช่วยเสริมสร้างทักษะในการคิดเพื่อเป็นการทบทวนความรู ้ เพื่อ
จะช่วยให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น  ท าให้
ผู้ เรียนสามารถเรียนรู้ได้ เร็วขึ้น  ชัดเจนมากขึ้น  ลดความ
ผิดพลาดในการคิดหรือการค านวณด้วยมือ  ซึ่งอาจจะส่งผลต่อ
ความเบื่อหน่ายของผู้เรียนจากความผิดพลาดและความไม่
ต่อเนื่องในการเรียนรู้  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวิชาคณิตศาสตร์
ระดับอุดมศึกษา  ที่เรียนเพื่อมุ่งให้นักศึกษาเกิดความคิดรอบ
ยอดในเนื้อหาหลักมากกว่าการค านวณ  โดย  Lua, S.K.,& 
Yang, W.C. (1997) Ocak, M. (2008)  Michale  Meagher. 
(2011) ได้ศึกษาการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือช่วย
ในการจัดการเรียนการสอน   

MAPLE  เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ถูกพัฒนาเพื่อใช้ใน
การค านวณทางคณิตศาสตร์ในหลายด้าน สามารถที่จะ
ประยุกต์ใช้ค าสั่ง การวิเคราะห์งาน เพื่อให้เข้ากับจุดประสงค์
การใช้งานได้  ทั้งในวิชาแคลคูลัส  วิชาสถิติ  วิชาพีชคณิต 
โปรแกรม   MAPLE  มีหลายระดับเริ่มตั้งแต่ระดับเบื้องต้น
จนถึงขั้นสูง   Clement, R. (1997) Kovacheva, T. (2007) 
MAPLE   ได้ศึกษาการใช้โปรแกรม  MAPLE ในการจัดการ
เรียนการสอน  ชายชัย  สุกใส (2543) ได้น าโปรแกรม MAPLE  
มาใช้ประกอบการเรียนการสอน  วิชา พีชคณิตเชิงเส้น พบว่า  
ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรวม ของนักศึกษาท่ี
เรียนโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ประกอบการเรียนการสอน 
กับนักศึกษาที่เรียนปกติในช้ันเรียน  พบว่านักศึกษาที่เรียนโดย
ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ประกอบการเรียนการสอน  มี
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรวมสูงกว่า  นักศึกษาท่ีเรียนปกติในช้ัน
เรี ย น  I.S. Jones (2008)  ไ ด้ ศึ ก ษ า ก า ร น า โป ร แ ก ร ม
คอมพิวเตอร์มาใช้ในการเรียนการสอน การหาค าตอบในการ
สอนวิชาคณิตศาสตร์ของนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์  ใน
มหาวิทยาลัย  Liverpool John Moores   ได้ใช้ในส่วนของ
การยกตัวอย่าง การตั้งค าถามและการหาค าตอบ  พบว่า  
นักศึกษาได้เสริมทักษะการตั้งค าถามและหาค าตอบเชิงลึกมาก
ขึ้ น ใน ข ณ ะ ที่   Bill  Blyth แ ล ะ   Aleksandra  Labovic 
(2009)  ได้ศึกษาการน าโปรแกรม   MAPLEมาสร้างร่วมกับ
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน  ส่วนหนึ่งจะเป็นการสอนโดยการหา
ค าตอบด้วยตนเองจากนั้นเมื่อเริ่มท าแบบฝึกหัด  จึงให้
นั กศึ กษ าตรวจสอบ โดย ใช้ โป รแกรม   MAPLE  พบว่ า  
นักศึกษามองเห็นว่า  การน าโปรแกรม  MAPLE   มาใช้ร่วมกับ
การเรียนการสอนท าให้พวกเขารู้สึกมีความสุขกับการเรียน
ค ณิ ต ศ า ส ต ร์ ม า ก ขึ้ น ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ง า น วิ จั ย ข อ ง  
SitiMistimaMaat(2011)  พบว่านั กศึ กษาได้น าโปรแกรม  
MAPLE  มาใช้ร่วมกับการเรียนการสอนวิชา สมการเชิงอนุพันธ์ 
คณิตศาสตร์วิศวกรรม  ท าให้พวกเขารู้สึกมีความสุขกับการ
เรียนคณิตศาสตร์มากขึ้นและช่วยลดความเบื่อหน่ายในขั้นตอน
การหาค าตอบที่ไม่ถูกต้อง 

จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  อาจารย์ผู้สอนจึงได้
พยายามเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอน โดยน ามาทดลองใช้
ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2556  จากการบรรยายอย่าง
เดียว  เพิ่มกิจกรรม  ให้มีใบงาน  เน้นการท าแบบฝึกหัด  การ
น าเสนอ และได้ทดลองสอนโดยน าโปรแกรมคอมพิวเตอร์มา
ประกอบการเรียนการสอนตามเนื้อหาในรายวิชา  เช่น  ใน
เนื้อหาบทเรียนเรื่องภาคตัดกรวย  ในส่วนของของวาดกราฟ
จากฟังก์ช่ัน สังเกตพบว่า  ผู้เรียนให้ความสนใจ กระตือรือร้น 
ในการเรียนการสอนมากข้ึน และจากการท าแบบประเมินความ
พึงพอใจของผู้เรียนกับการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา  
แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์  1 ในภาคเรียนที่  1 ปี
การศึกษา  2556  พบว่าผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการ
เรียนการสอน   ค่าเฉลี่ย  4.75(ร้อยละ 95%)  อยู่ในระดับดี
มาก    

ดังนั้น  ผู้วิจัยจึงสนใจการใช้โปรแกรม   MAPLE   มา
ประกอบการเรียนการสอน  วิชา แคลคูลัสและเรขาคณิต
วิเคราะห์ 1  เพื่อเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยในการเรียนการสอน
วิชาคณิตศาสตร์  เสริมทักษะการตั้งค าถามและหาค าตอบเชิง

ลึก   ซึ่งจะท าให้ผู้เรียนสามารถมองเห็นภาพและคิดรอบยอด  
ให้ผู้เรียนมีความสุขกับการเรียนการสอน กล้าที่จะตั้งค าถาม
และหาค าตอบ ซึ่งเป็นทักษะการเรียนรู้ที่ส าคัญในยุคปัจจุบัน 

2. วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อศึกษาและหาแนวทางในการจัดรูปแบบการเรียนการ

สอนวิชาคณิตศาสตร์ร่วมกับการใช้โปรแกรม  MAPLE   

3. ขอบเขตการวิจัย
การวิ จั ย นี้ เป็ น ก ารวิ จั ย เชิ งป ฏิ บั ติ ก า ร   โด ย

กลุ่มเป้าหมาย คือ นักศึกษาช้ันปีที่  1  ภาคปกติ  ของศูนย์

การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  จังหวัดขอนแก่น  ที่ลง

เรียนวิชา แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1 ในภาคต้นปี

การศึกษา  2557  ซึ่ งมี เนื้ อหาตามค าอธิบายรายวิชาคือ 

เรขาคณิตวิเคราะห์ ว่าด้วยเส้นตรง  วงกลมและภาคตัดกรวย  

ลิมิตของฟังก์ชัน  ฟังก์ชันต่อเนื่องอนุพันธ์และการหาอนุพันธ์

ของฟังก์ชันพีชคณิตและฟังก์ชันอดิศัย  การประยุกต์อนุพันธ์

และปริพันธ์  ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ (TQF)  ในด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การ

สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ   

4. วิธีด าเนินการวิจัย
ด าเนินการเรียนการสอนตามแผนบริหารการสอน

วิชา   1151401   แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1  โดยใช้
โป ร แ ก ร ม    MAPLE  ต า ม ก ร อ บ ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)   โดยมี แบบทดสอบก่อน
เรียน เอกสารประกอบการเรียนการสอน แบบทดสอบระหว่าง
ภาคเรียนและปลายภาคเรียน    

5. ผลการวิจัย

รูปแบบการในการจัดการเรียนการสอนวิธีการสอน

แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1 ร่วมกับโปรแกรม MAPLE  

การเรียนการสอนจะเน้นให้ผู้เรียนสามารถแสวงหาความรู้ 

สรุปผลหรือสร้างค าอธิบายด้วยตัวผู้เรียนเองได้  ในข้ันตอนแรก

ในการจัดการเรียนการสอน ผู้สอนเริ่มสอนแบบบรรยายตาม

นิยามและทฤษฏีบทเพื่อสร้างความเข้าใจเบื้องต้นที่ถูกต้องตาม

หลักวิชาการ    ในส่วนของการเสริมสร้างทักษะการหาค าตอบ
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และค าอธิบายของตัวผู้เรียนเอง  จะเริ่มต้นในขั้นเสนอตัวอย่าง

หรือกรณีศึกษา เป็นการด าเนินการสอนผสมผสานร่วมกับ

วิธีการสอนแบบอุปนัย (Inductive Method)  (สุพิน บุญชูวงศ์

, 2544 หน้า 64-65)   ซึ่งสามารถสรุปได้เป็นข้ันตอนดังนี้  
1) ขั้นเตรียมผู้เรียน (Students preparation stage)

ผู้สอนได้ใช้การสอนแบบบรรยายเพื่อให้ทบทวนเป็นการเตรียม
ความรู้และแนวทางในการปฏิบัติกิจกรรมของผู้เรียนการด้วย
ทบทวนความรู้เดิม ก าหนดจุดมุ่งหมายให้เข้าใจอย่างชัดเจน 

2) ขั้นเสนอตัวอย่างหรือกรณีศึกษาต่างๆ (Offering
examples or case studies stage)   ให้ ผู้ เรียนพิ จารณ า
เปรียบเทียบและสรุปกฎเกณฑ์การเสนอตัวอย่างควรเสนอ
หลาย ๆ ตัวอย่างให้มากพอท่ีจะสรุปกฎเกณฑ์ได้ 

3) ขั้นหาองค์ประกอบรวม (Considering common
element stage)  คือ การให้ผู้เรียนมีโอกาสพิจารณาความ
คล้ายคลึงกันขององค์ประกอบจากตัวอย่างเพื่อเตรียมสรุป
กฎเกณฑ์ ในขั้นตอนนี้จะเสริมให้นักศึกษาฝึกใช้โปรแกรม 
Maple  ในการหาค าตอบเพื่ อหาองค์ประกอบรวมและ
พิจารณามากขึ้น  

4 )   ขั้ น ส รุ ป ข้ อ สั ง เก ต ต่ า ง  ๆ  (Concluding 
observation) เพื่อให้นักศึกษาได้เห็นภาพและเกิดข้อสังเกต
มากขึ้นผู้สอนจะเพิ่มตัวอย่างและหาค าตอบโดยใช้โปรแกรม 
Maple เพื่อให้นักศึกษาได้สังเกตตัวอย่างกฎเกณฑ์ นิยาม
หลักการ แล้วสร้างองค์ความรู้ด้วยตัวผู้เรียนเอง 

5) ขั้นน าข้อสรุป (Conclusion stage) หรือกฎเกณฑ์
ที่ได้จากการทดลองหรือสิ่งที่เข้าใจไปใช้ในสถานการณ์ปัญหา
หรือแบบฝึกหัด 

6. อภิปรายผลและสรุปผล

รูปแบบการเรี ยนการสอน   วิชา แคลคูลั สและ
เรขาคณิตวิเคราะห์ 1 ร่วมกับโปรแกรม MAPLE  เป็นเทคนิค
การสอนแบบเชิงผสมผสาน  ซึ่งไม่ได้เป็นอิสระจากการสอน
อื่นๆ อย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งในช่วงแรกก่อนการเรียนการสอน 
ผู้สอนจะสอนแบบบรรยายเป็นหลักจะมีช่วงที่ให้นักศึกษา มี
อภิปราย ฝึกปฏิบัติและศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองด้วย เป็นการ
ฝึกฝนให้นักศึกษารู้จักการศึกษาด้วยตนเอง ซึ่งในรายวิชา 
แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1  ในการค านวณหาค าตอบ 
ยังไม่มีความยุงยากซับซ้อนมากเกินไป จากการสังเกตนักศึกษา

ส่วนใหญ่รู้สึกผ่อนคลายในการเรียน ลดความตึงเครึยดในการ
เรียนรู้  ซึ่ งถือว่าเป็นจุด เริ่มต้นที่ ดี ในการเรียนรู้วิชาทาง
คณิตศาสตร์  

อย่างไรก็ตามข้อเสียและสิ่ งที่ ต้องระวังในการใช้
โปรแกรม Maple ในขั้นการหาค าตอบ จะท าให้นักศึกษาเกิด
ความรู้สึกไม่ได้อยากค านวณเอง  ผู้สอนต้องวางแผนการสอน
อย่างดีและคอยให้ค าปรึกษาอย่างใกล้ชิด  มีประสบการณ์อย่าง
ดีทั้งด้านเนื้อหาและการใช้โปรแกรม Maple  เพราะเมื่อเข้าสู่
ขั้นตอนการใช้โปรแกรมนักศึกษาแต่ละคนจะเริ่มใช้โปรแกรม
และหาค าตอบในสิ่ งที่ ตนเองสนใจและอยากได้ค าตอบ 
ตรวจสอบค าตอบ  เมื่อนักศึกษาแต่ละคนเกิดค าถามและสิ่งที่
สนใจแตกต่างกัน ถ้าผู้สอนสามารถตอบค าถามและช้ีน า
นักศึกษาอย่างใกล้ชิด  ให้นักศึกษาเกิดเรียนรู้และสังเกตจาก
ค าตอบจากโปรแกรม การสังเกตสมการ การพิจารณาค าตอบ
แต่ละสมการ จะท าให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ ได้ฝึกคิด ฝึก
วิเคราะห์ จนเกิดเป็นทักษะฝังในตัวผู้เรียนเอง   

สรุปหน้าที่หลักของผู้สอนจึงต้องสร้างทัศนคติใน
รายวิชาดังกล่าวต่อผู้เรียน   ก่อนเริ่มเข้าสู่บทเรียน  รวมทั้ง  
สอนกระบวนการแก้ไขโจทย์ปัญหาอย่างละเอียดถี่ถ้วนทุก
ขั้นตอน  การมอบหมายแบบฝึกหัดและใบงานเพื่อฝึกทักษะ   
สร้างองค์ความรู้ การคิดรวบยอด  การฝึกให้ผู้เรียนรู้จักตั้ง
ค าถามและหาค าตอบ โดยใช้โปรแกรม MAPLE   เพื่อเกิด
ความรู้ความเข้าใจอย่างมีประสิทธิภาพ 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพบว่ามีผู้เรียน จ านวน  32  

คน(ร้อยละ 91.43)  สอบผ่านหรือมีคะแนนผลสัมฤทธิ์มากกว่า

ร้อยละ  50 ของคะแนนเต็ม โดยมีผู้เรียนที่มีการประเมินผล

การเรียนตกหรือมีผลการเรียนเป็นเกรด E  ร้อยละ 8.57  จาก

การสังเกตผู้เรียนพบว่า  ผู้เรียนขาดความใส่ใจในการเรียน 

ความรับผิดชอบและการตระหนักถึงหน้าที่ของตนเอง ซึ่งใน

กระบวนการติดตามนักศึกษาต้องมีการร่วมปรึกษาหารือเพื่อ

แก้ปัญหาต่อไป 

และในส่วนความพึงพอใจของผู้เรียนกับการจัดการ
เรียนการสอน ร่วมกับโปรแกรม MAPLE  พบว่าโดยรวมผู้เรียน
มีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในมีค่าเฉลี่ย  4.37  ซึ่งอยู่ใน
ระดับพึงพอใจมากท่ีสุด (น่ิม  อินทะสอน,2558) 
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7. ข้อเสนอแนะ

ผู้สอนควรท าคู่มือที่ใช้ในการเรียนการสอนวิชา  แคลคูลัส

และเรขาคณิตวิเคราะห์ 1 ร่วมกับโปรแกรม MAPLE  เพื่อให้

นักศึกษาผู้เรียนได้เรียนรู้ไปในทิศทางเดียวกัน และสามารถ

ประเมินได้ง่ายขึ้น   
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การศึกษาปัญหาการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร  
The Study of English Learning Problems of Students at Rajamangala University of Technology 
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1มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ต.พังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร 47160 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวตัถุประสงค์เพื่อศกึษาปัญหาการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

วิทยาเขตสกลนคร เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถามปัญหาการเรยีนภาษาอังกฤษใน 5 ด้าน คือ ด้านการสอนและเทคนิค
การสอ ด้านบุคลิกลักษณะของอาจารย์ ด้านบุคลิกลักษณะของผูเ้รียน ด้านสื่อประกอบการสอน และด้านการวัดและประเมินผล 
สถิติที่ใช้ คือ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลวิจัยพบว่า ปัญหาการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร 
ภาพรวมทั้ง 5 ด้าน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.69 อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนปัญหาภาพรวมรายด้าน ได้แก ่ด้านที่มีปัญหามากที่สดุ คอื 
ด้านบุคลิกลักษณะของผู้เรยีน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.66 อยู่ในระดับปัญหามาก ส่วนดา้นท่ีมีปัญหาน้อยที่สุดคือ ด้านการสอนและ
เทคนิคการสอน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.76 อยู่ในระดับน้อย 

คําหลัก: การเรียนภาษาอังกฤษ, ปัญหาการเรียน,ผู้ เรียน 

Abstract 
The objective of this research is to study the English Learning Problems of students at Rajamangala University 
of Technology Isan, Sakon Nakhon Campus year 2016. The instrument used in this research was a 
questionnaire consisting of 5 sections; Teaching and teaching techniques, Teacher aspect, Students aspect, 
Teaching media, and  measurement and evaluation. The statistical used were the frequency, percentage, 
mean, and standard deviation. 

The findings revealed that the overall of English learning problems of students at Rajamangala 
University of Technology Isan, Sakon Nakhon Campus in 5 sections was at average of 2.69 which was the 
moderate level. The most problematic aspect was student aspect with an average of 3.66 which was at high 
level. The less problematic aspect was teaching and teaching techniques with an average of 1.76 which was 
at low level. 
Keywords: English Learning, Problems in English learning, Students  

1. บทนํา
การเรียนรู้ภาษาอังกฤษจึงจําเป็นสําหรับคนไทย การ

เรียนการสอนภาษาอังกฤษจึงควรมีเป้าหมายเพื่อสามารถนํา
ความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจําวันและเป็น
เครื่องมือในการติดต่อสื่อสารระหว่างชนชาติต่างๆ (บัญชา อึ๋ง
สกุล, 2541: 63) ในปัจจุบันนี้ได้มีการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็น
ทั้งในด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และการสื่อสาร ต่างๆ 

ความเจริญก้าวหน้านี้ได้ส่งผลกระทบทั้งด้านตรงและทางอ้อม
ต่อการศึกษา โดยเฉพาะการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ในทุก
ระดับ ทําให้เกิดแนวคิดเทคนิควิธีและพัฒนาใหม่ๆในการเรียน
การสอน 

 จากการก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทําให้ทั้งครูผู้สอน
และตัวผู้เรียนสามารถเข้าถึงสื่อได้หลายรูปแบบซึ่งล้วนแต่ช่วย
ส่งเสริมประสิทธิภาพด้านการเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้อย่างดี 
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เช่น สื่อโทรทัศน์มีรายการภาคภาษาอังกฤษท่ีน่าสนใจ สามารถ
ฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษได้หลายรายการ 

 แต่ ถึ งจะมี สื่ อที่ ช่ วย ให้ ผู้ เ รี ยนสามารถเรี ยนรู้
ภาษาอังกฤษได้ด้วยตนเองอย่างมากมายก็ตามแต่การเรียนรู้
ภาษาอังกฤษในประเทศไทยยังขาดประสิทธิภาพไม่ได้ผล
เท่าที่ควร กล่าวคือนักศึกษาเรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่ชั้นประถม
ถึงระดับอุดมศึกษา นั่นคือนักศึกษาเรียนภาษาอังกฤษเป็นเวลา
มากกว่า 10 ปี แต่ไม่สามารถท่ีจะติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาติ
หรือเจ้าของภาษาได้      (ปราณี  อมรรัตนศักดิ์, 2541:276) 
ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาส่วนใหญ่ยัง
อยู่ในระดับไม่น่าพอใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ไวยากรณ์
อั งกฤษในกา ร เขี ยน ให้ ถู กต้ อ ง  และปริ ม าณคํ า ศั พท์
ภาษาอังกฤษที่ใช้ในการพูดการเขียนค่อนข้างจํากัด จึงมี
อุปสรรคในการฟัง การพูด การอ่านหรือการเขียนภาษาอังกฤษ
ให้ได้ดี ทั้งนี้อาจเนื่องจากในชีวิตประจําวันของคนไทยส่วนใหญ่
ไม่มีความจําเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัว
ของผู้เรียนไม่เอื้อให้ผู้เรียนได้มโีอกาสฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษ 
(English Exposure) นอกห้องเรียน (นันทกา  ทาวุฒิ, 2542: 
15 – 16) 

จากการศึกษาความสําคัญของปัญหาการเรียน
ภาษาอังกฤษที่มีผลต่อการเรียนภาษาอังกฤษข้างต้น ผู้วิจัยมี
ความต้องการพัฒนาการจัดการเรียนให้นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่สูงขึ้น จึงจําเป็นต้องทําการศึกษาปัญหาการ
จัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษของนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร 
ปีการศึกษา 2559 เพ่ือได้ทราบถึงปัญหาการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษและนําผลวิจัยเบื้องต้นมาใช้ประโยชน์ในการ
แก้ไขปัญหาการจัดการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
 เพื่อศึกษาปัญหาการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร  ปี
การศึกษา 2559 
3. วิธีดําเนินการวิจัย

3.1 ประชากร 
ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษามหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ปีการศึกษา 
2559 ทัง้หมด 3,494 คน 

3.2 กลุ่มตัวอย่าง 
นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

วิทยาเขตสกลนคร รวมทั้งสิ้นจํานวน  360 คน คัดเลือกจาก
การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple random sampling) โดย
การใช้สูตรการคํานวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างของทาโร ยา
มาเน่ท่ีระดับความเช่ือมั่น 95% (Yamane, 1973) 

3.3 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  เป็นแบบสอบถาม

เกี่ยวกับปัญหาการจัดการเรียนการสอนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเองเป็น
แบบวัดมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ (Rating Scale) แบ่ง
ออกเป็น 3 ตอน ประกอบไปด้วย 

ตอนที่  1 แบบสอบถามข้อมูลทั่ วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบสํารวจรายการ (Check List) 

ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ปัญหาการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ  เป็น
แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) โดย
มีเกณฑ์  5 ระดับของลิเคิร์ท (Likert Scale) 

ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามที่มีข้อคําถามปลายเปิด 
(Open Ended Form) เพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้อเสนอแนะ เพิ่มเติมเพื่อการปรับปรุงการจัดการเรยีนการสอน 
ด้านต่างๆ 5 ด้านดังนี้ ด้านการสอนและเทคนิคการสอน ด้าน
บุคลิกลักษณะของอาจารย์ ด้านบุคลิกลักษณะของผู้เรียน ด้าน
สื่อประกอบการเรียนการสอน ด้านการวัดและประเมินผล 

3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสํารวจ (Exploratory 

Research) เพื่อศึกษาปัญหาการเรียนภาษาอังกฤษของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต
สกลนคร โดยดําเนินการศึกษาข้อมูลประชากร และเลือกกลุ่ม
ตัวอย่าง แบบสอบถามท่ีใช้ในการทดลองมีความเที่ยงตรงและมี
ความตรวจดูความเหมาะสม การตรวจสอบความตรงของ
เนื้อหา (Content Validity) แล้วนําผลการตรวจสอบมา
วิเคราะห์ความสอดคล้อง โดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง 
(Index of item objective congruence = IOC) ตาม
ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

4. ผลการวิจัย
4 .1  ผลการวิ เคราะห์ข้ อมู ลทั่ ว ไปของ ผู้ตอบ

แบบสอบถาม 
ผู้ตอบแบบสอบถามนี้เป็นเพศชาย จํานวน 180 คน คิด

เป็นร้อยละ 50.0 และเพศหญิง จํานวน 180 คน คิดเป็นร้อย
ละ 50.0  ของนักศึกษากลุ่มตัวอย่างท้ังหมด ดังตารางที ่ 1 
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ตารางที่ 1 จํานวนและร้อยละของข้อมูลทั่วไปของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม            
ข้อมูลทั่วไป จํานวน (n = 360) ร้อยละ (100.00) 
1. เพศ

ชาย
หญิง

180 
180 

50.00 
50.00 

2. ช้ันปีท่ี  
  1 
  2 
 3 

  4 

119 
99 
119 
23 

33.10 
27.50 
33.10 
6.40 

รวม 360 100.00 

จากตารางที ่1 พบว่า นักศึกษาท่ีใช้เป็นกลุ่มตัวอย่างใน
การศึกษาเป็นเพศชาย   ร้อยละ 50.0 เป็นเพศหญิงร้อยละ 
50.0 เรียนอยู่ช้ันปีที่ 1 ร้อยละ 33.10 เรียนอยู่ช้ันปีที่ 2 ร้อย
ละ 27.50 เรียนอยู่ชั้นปีท่ี 3 ร้อยละ 33.10 และเรียนอยู่ช้ันปีที่ 
4 ร้อยละ 6.40   

4. 2 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษในภาพรวมและจําแนกรายด้าน 

ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ
ปัญหาการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษของนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร โดย
การจําแนกในรายด้าน 

ปัญหาการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษ 

ระดับปญัหา 
X  S.D. แปล

ความหมาย 
1. การสอนและเทคนิค

การสอน
1.76 0.26 มีปัญหา

น้อย 
2. บุคลิกลักษณะของ

อาจารย์
2.03 0.24 มีปัญหา

น้อย 
3. บุคลิกลักษณะของ

ผู้เรียน
3.66 0.94 มีปัญหามาก 

4. สื่อประกอบการสอน 3.05 0.49 มีปัญหา
ปานกลาง 

5. ก า ร วั ด แ ล ะ
ประเมินผล

2.96 0.49 มีปัญหา
ปานกลาง 

ภาพรวม 2.69 0.48 มีปัญหา
ปานกลาง 

จากตารางที ่2 พบว่าภาพรวมในแต่ละด้านของปัญหามี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.69 อยู่ในระดับปานกลาง โดยระดับปัญหา
ด้านบุคลิกลักษณะของผู้เรียนมีค่าสูงที่สุดมีค่าเท่ากับ 3.66 ซึ่ง
อยู่ในระดับมาก รองลงมาเป็นด้านสื่อประกอบการสอน มี

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.05 อยู่ในระดับปานกลาง       ลําดับต่อมา 
ด้านการวัดและประเมินผล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.96 อยู่ในระดับ
ปานกลาง และด้านบุคลิกลักษณะของอาจารย์  มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 2.03 อยู่ในระดับน้อย  ส่วนด้านท่ีมีปัญหาน้อยท่ีสุด คือ 
ด้านการสอนและเทคนิคการสอน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.76 ซึ่งอยู่
ในระดับน้อย 

ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ
ปัญหาการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร จําแนกตามด้าน
การสอน   และเทคนิคการสอนได้ดังนี้ 

การสอนและเทคนิคการ
สอน 

ระดับปญัหา 
X S.D. แปล

ความหมาย 
1. อาจารย์ใช้วิธีการ

สอนที่หลากหลาย
เ ห ม า ะ ส ม กั บ
เนื้อหาวิชา

1.53 0.27 มีปัญหาน้อย 

2. อ า จ า ร ย์ แ จ้ ง
จุ ด มุ่ ง ห ม า ย /
จุดประสงค์ เ ชิ ง
พฤติ ก ร รมและ
เ ก ณ ฑ์ ก า ร วั ด
ประเมินผลการ
สอนชัดเจน

1.46 0.29 มีปัญหาน้อย
ที่สุด 

3. อาจารย์ใช้เทคนิค
ต่างๆ ในการสอน
เพื่อผู้เรียนเข้าใจ
ง่ายขึ้น ได้แก่ การ
ยกตัวอย่าง การ
ใ ช้ คํ า ถ าม  ก า ร
อ ภิ ป ร า ย  ก า ร
นําเสนอผล การ
ค้นคว้า

1.91 0.19 มีปัญหาน้อย 

4. อาจารย์ ระบุวิ ธี
ส อน  เ วล าที่ ใ ช้
ส อ น  วั ส ดุ
อุปกรณ์ไว้อย่าง
ชัดเจนในแต่ละ
หัวข้อท่ีสอน

2.58 0.21 มีปัญหาปาน
กลาง 

5. อ า จ า ร ย์ เ ปิ ด
โ อ ก า ส ใ ห้
นั ก ศึ ก ษ า ไ ด้
ซั ก ถ า ม  แ ส ด ง
ค ว า ม คิ ด เ ห็ น 1.31 0.33
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ประชุม พูดคุย ให้
คําแนะนํา และ
รับฟัง ข้อคิดเห็น
ของนั กศึ กษาที่
แ ต ก ต่ า ง ห รื อ
ขั ด แ ย้ ง จ า ก
อาจารย์ 

มีปัญหาน้อย
ที่สุด 

รวม 1.76 0.26 มีปัญหาน้อย 

จากตารางที ่3 พบว่า ปัญหาการเรียนภาษาอังกฤษของ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต
สกลนคร ด้านการสอนและเทคนิคการสอนภาพรวมอยู่ใน      
ระดับน้อย โดยการจําแนกรายข้อ ข้อที่มีปัญหามากที่สุดคือ 
อาจารย์ระบุวิธีสอน เวลาที่ใช้สอน วัสดุ อุปกรณ์ไว้อย่างชัดเจน
ในแต่ละหัวข้อที่สอน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.58 ซึ่งอยู่ในระดับปาน
กลาง รองลงมาเป็นข้อ อาจารย์ใช้เทคนิคต่างๆ ในการสอนเพื่อ
ผู้เรียนเข้าใจง่ายขึ้น ได้แก่ การยกตัวอย่าง การใช้คําถาม การ
อภิปราย การนําเสนอผล การค้นคว้า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.91 
อยู่ในระดับน้อย ส่วนข้อที่มีปัญหาน้อยที่สุด คือ อาจารย์เปิด
โอกาสให้นักศึกษาได้ซักถาม แสดงความคิดเห็น ประชุม พูดคุย 
ให้คําแนะนํา  และรับฟัง ข้อคิดเห็นของนักศึกษาที่แตกต่าง
หรือขัดแย้งจากอาจารย์  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.31 อยู่ในระดับ
น้อยที่สุด 

ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ
ปัญหาการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร จําแนกตามด้าน
บุคลิกลักษณะของอาจารย์ได้ดังนี้ 

ด้านบุคลิกลักษณะของ
อาจารย ์

ระดับปญัหา 
X S.D. แปล

ความหมาย 
1. อาจารย์เข้าสอน

ตรงเวลาทุกครั้ง
1.98 0.23 มีปัญหาน้อย 

2. อาจารย์สามารถ
ควบคุมอารมณ์
ในขณะสอนได้ดี

1.99 0.20 มีปัญหาน้อย 

3. การอธิบายและ
สร้างความเข้าใจ
ในบทเรียนของ
อาจารย์ผู้สอน

1.85 0.26 มีปัญหาน้อย 

4. อาจารย์สอนโดย
มีการสอดแทรก
คุ ณ ธ ร ร ม / 1.99 0.27 มีปัญหาน้อย

จ ริ ย ธ ร ร ม /
จ ร ร ย า บ ร ร ณ
วิชาชีพ/ค่านิยม
ระหว่างการสอน 

5. เ ปิ ด โ อ ก า ส ใ ห้
นั ก ศึ ก ษ า ทํ า
กิ จ ก ร ร ม
ภาษาอั งกฤษที่
ตนเองชอบ

2.34 0.26 มีปัญหาน้อย 

รวม 2.03 0.24 มีปัญหาน้อย 

จากตารางที ่4 พบว่า ปัญหาการเรียนภาษาอังกฤษของ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต
สกลนคร ด้านบุคลิกลักษณะของอาจารย์ภาพรวมอยู่ในระดับ
น้อย โดยการจําแนกรายข้อ ข้อที่มีปัญหามากที่สุดคือ เปิด
โอกาสให้นักศึกษาทํากิจกรรมภาษาอังกฤษที่ตนเองชอบ มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.34 อยู่ในระดับน้อย รองลงมาเป็นข้อ 
อาจารย์สามารถควบคุมอารมณ์ในขณะสอนได้ดี และอาจารย์
สอนโดยมีการสอดแทรกคุณธรรม/จริยธรรม/จรรยาบรรณ
วิชาชีพ/ค่านิยมระหว่างการสอน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.99 อยู่ใน
ระดับน้อย ส่วนข้อท่ีมีปัญหาน้อยท่ีสุดคือ การอธิบายและสร้าง
ความเข้าใจในบทเรียนของอาจารย์ผู้สอน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
1.85 อยู่ในระดับน้อย 

ตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ
ปัญหาการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร จําแนกตามด้าน
บุคลิกลักษณะของผู้เรียนได้ดังนี้ 

ด้านบุคลิกลักษณะของ
ผู้เรยีน 

ระดับปญัหา 
X S.D. แปล

ความหมาย 
1. นักศึกษามีความ

กระตือรือร้นใน
การเรียน

4.08 1.18 มีปัญหามาก 

2. นักศึกษารู้สึกวิตก
กั งวลและความ
ประหม่า

3.87 0.76 มีปัญหามาก 

3. นักศึกษามีความ
ใ ฝ่ รู้ ใ ฝ่ คิ ด ใ น
การศึกษาเพิ่มเติม
นอกบทเรียน

3.72 1.30 มีปัญหามาก 

4. ความพยายามใน
การทําความเข้าใจ 3.49 0.80 มปีัญหาปาน
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ในบทเรียน กลาง 
5. นั ก ศึ ก ษ า ก ล้ า

แสดงออกในช้ัน
เ รี ย น ด้ า น
ภาษาอังกฤษ

4.09 1.51 มีปัญหามาก 

6. นักศึกษาไม่เข้าใจ
ห ลั ก ไ ว ย า ก ร ณ์
ภาษาอังกฤษ

4.18 1.40 มีปัญหามาก 

7. นั ก ศึ ก ษ า ข า ด
ความมั่นใจในการ
เรียน

3.23 0.49 มีปัญหาปาน
กลาง 

8. นักศึกษาเข้าเรียน
วิชาภาษาอังกฤษ
สม่ําเสมอ

3.27 0.59 มีปัญหาปาน
กลาง 

9. นั ก ศึ ก ษ า มี
ระ เบี ยบวินั ย ใน
การเข้าห้องเรียน

3.42 0.91 มีปัญหาปาน
กลาง 

10. นั ก ศึ ก ษ า มี
แรงจู งใจในการ
เรียนภาษาอังกฤษ

3.24 0.44 มีปัญหาปาน
กลาง 

รวม 3.66 0.94 มีปัญหามาก 

จากตารางที ่5 พบว่า ปัญหาการเรียนภาษาอังกฤษของ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต
สกลนคร ด้านบุคลิกลักษณะของผู้เรียนในภาพรวมอยู่ใน        
ระดับมาก โดยการจําแนกรายข้อ ข้อที่มีปัญหามากที่สุดคือ 
นักศึกษาไม่เข้าใจหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.18  อยู่ ในระดับมาก รองลงมาเป็นข้อ นักศึกษากล้า
แสดงออกในช้ันเรียนด้านภาษาอังกฤษ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09 
อยู่ในระดับมาก ลําดับต่อมานักศึกษามีความกระตือรือร้นใน
การเรียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.08 อยู่ในระดับมาก และนักศึกษา
รู้สึกวิตกกังวลและความประหม่า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.87 อยู่ใน
ระดับมาก ส่วนข้อที่มีปัญหาน้อยที่สุดคือ  นักศึกษาขาดความ
มั่นใจในการเรียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.23 อยู่ในระดับปานกลาง 

ตารางที่ 6 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ
ปัญหาการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร จําแนกตามด้าน
สื่อประกอบการสอนได้ดังนี้ 

ด้านสื่อประกอบการสอน ระดับปญัหา 
X S.D. แปล

ความหมาย 
1. ใช้ตํารา/เอกสาร

ประกอบการสอน
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
เนื้อหาท่ีสอน

1.97 0.16 มีปัญหาน้อย 

2. ใ ช้ สื่ อ กั บ
เ ท ค โ น โ ล ยี
ส มั ย ใ ห ม่ 
ประกอบการสอน

3.45 0.71 มีปัญหาปาน
กลาง 

3. อ า จ า ร ย์ ใ ช้ สื่ อ
ประกอบการเรียน
ก า ร ส อ น แ ล้ ว
นักศึกษาสามารถ
เข้าใจและเรียนรู้
เนื้อหาได้ดีขึ้น

3.44 0.62 มีปัญหาปาน
กลาง 

4. อาจารย์ใช้สื่อ e –
learning มาช่วย
เสริมให้การเรียน
การสอนเป็นไป
อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ

3.33 0.49 มีปัญหาปาน
กลาง 

รวม 3.05 0.49 มีปัญหาปาน
กลาง 

จากตารางที ่6 พบว่า ปัญหาการเรียนภาษาอังกฤษของ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต
สกลนคร  ด้ านสื่ อประกอบการสอนในภาพรวมอยู่ ใน
ระดับปานกลาง โดยการจําแนกรายข้อ ข้อที่มีปัญหามากที่สุด
คือ ใช้สื่อกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ ประกอบการสอน มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.45 อยู่ในระดับปานกลาง รองลงมาเป็นข้อ อาจารย์
ใช้สื่อประกอบการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาสามารถเข้าใจ
และเรียนรู้เนื้อหาได้ดีขึ้น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.44 อยู่ในระดับ
ปานกลาง ส่วนข้อที่มีปัญหาน้อยที่สุดคือ  ใช้ตํารา/เอกสาร
ประกอบการสอนสอดคล้องกับเนื้อหาที่สอน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
1.97 อยู่ในระดับน้อย 

ตารางที่ 7 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ
ปัญหาการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร จําแนกตามด้าน
การวัดประเมินผลได้ดังนี้ 
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ด้านการวัดและประเมินผล ระดับปญัหา 
X S.D. แปล

ความหมาย 
1. มี ผ ล สั ม ฤ ท ธิ์

ท า ง ก า ร เ รี ย น
ภาษาอังกฤษท่ีต่ํา

3.34 0.60 มีปัญหาปาน
กลาง 

2. กําหนดเกณฑ์การ
ป ร ะ เ มิ น
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
วัตถุประสงค์

2.40 0.27 มีปัญหาน้อย 

3. แจ้งให้นักศึกษา
ท ร า บ ถึ ง  แ น ว
ทางการทดสอบ
ล่วงหน้า

2.02 0.52 มีปัญหาน้อย 

4. จั ด ใ ห้ มี ก า ร
ท ด ส อ บ ย่ อ ย
ระหว่างเรียนและ
การทดสอบปลาย
ภาคตามที่กําหนด
ไว้

3.33 0.49 มีปัญหาปาน
กลาง 

5. เนื้อหาที่สอบไม่
สั ม พั น ธ์ กั บ
บทเรียน

3.34 0.60 มีปัญหาปาน
กลาง 

6. มี ก า ร ปรั บป รุ ง
ก ร ะ บ ว น ก า ร
จัดการเรียนการ
สอนจากผลการ
ป ร ะ เ มิ น ก า ร
เรียนรู้

3.36 0.47 มีปัญหาปาน
กลาง 

รวม 2.96 0.49 มีปัญหาปาน
กลาง 

จากตารางที ่7 พบวา่ ปัญหาการเรียนภาษาอังกฤษของ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต
สกลนคร ด้านการวัดและประเมินผลในภาพรวมอยู่ ใน             
ระดับปานกลาง โดยการจําแนกรายข้อ ข้อที่มีปัญหามากที่สุด
คือ มีการปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนจากผลการ
ประเมินการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.36 อยู่ในระดับปาน
กลาง รองลงมาเป็นข้อ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ
ที่ต่ํา และเนื้อหาท่ีสอบไม่สัมพันธ์กับบทเรียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.34 อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนข้อที่มีปัญหาน้อยที่สุดคือ แจ้ง
ให้นักศึกษาทราบถึง แนวทางการทดสอบล่วงหน้า มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 2.02 อยู่ในระดับน้อย 

5. อภิปรายและสรุปผล
จากการศึกษาครั้ งนี้พบว่า ปัญหาในการเรียน

ภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน วิทยาเขตสกลนคร ที่อยู่ในระดับมากมีเพียงด้านเดียว 
คือ ด้านบุคลิกลักษณะของผู้เรียน นักศึกษามีความวิตกกังวลใน
การเรียนภาษาอังกฤษทําให้ เกิดปัญหาในการเรียน ซึ่ ง
สอดคล้องกับ (สุนทร หลุ่นประพันธ์.2547:9-10 และHeinich, 
และคณะ (1999) ว่า ปัญหาเกี่ยวกับตัวผู้เรียน ส่วนใหญ่เป็น
เรื่ องเกี่ยวกับการที่นักเรียนให้ความสนใจกับการเรียน
ภาษาอังกฤษน้อยมาก นักเรียนมีความรู้พื้นฐานอ่อนเกินไป 
นักศึกษาไม่มีความเช่ือมั่นในตนเอง และนักศึกษาไม่เข้าใจหลัก
ไวยากรณ์ของภาษาอังกฤษ ส่วนปัญหาที่อยู่ในระดับกลาง มี 2 
ด้าน คือ ด้านสื่อประกอบการสอน และ ด้านการวัดประเมินผล 
ส่วนด้านซึ่งสอดคล้องกับที่ เกอร์ลาชและอีลี (Gerlach & Ely, 
1971:282) ได้กล่าวถึงสื่อประกอบการสอนว่า ควรเป็นสื่อที่มี
ความหลากหลาย น่าสนใจ ช่วยให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาการ 
เรียนรู้ภาษาได้อย่างรวดเร็วโดยผู้สอนต้องสามารถเลือกใช้ปรับ
และจัดการใช้สื่อต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมกับ จุดประสงค์การ
เรียนรู้ และเนื้อหาของเรื่องที่เรียน ที่มีปัญหาน้อยที่สุดคือ ด้าน
บุคลิกลักษณะของอาจารย์และ ด้านเทคนิคการสอน ซึ่ง
สอดคล้องกับ ทัศนีย์ (2547) ได้กล่าวไว้ว่า บุคลิกลักษณะของ
ผู้สอนที่ดีมีความสําคัญต่อการเรียนการสอน รวมทั้งบุคลิกภาพ
ของผู้สอนจะส่งเสริมให้บรรยากาศในการเรียนการสอนดีมี
ประสิทธิภาพด้วยเช่นเดียวกัน 
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บทคัดย่อ  
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ภาพที่เกิดขึ้นในใจของนักท่องเที่ยวของจังหวัดสกลนคร  มีขอบเขตการศึกษา

ภาพลักษณ์   ด้านการท่องเที่ยวโดยใช้ค าขวัญของจังหวัดเป็นตัวก าหนดแบบสอบถาม เพื่อเป็นข้อมูลให้หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องน าไป
เป็นฐานในการอนุรักษ์ สนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัด การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างใช้การสุ่มตัวอย่างแบบ
เฉพาะเจาะจง จ านวนหนึ่งอ าเภอ โดยเลือกอ าเภอ ที่มีแหล่งท่องเที่ยวและมีจ านวนนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวมากที่สุด 
ได้แก่ อ าเภอเมือง  แบ่งกลุ่มประชากรออกเป็น 3 กลุ่ม คือ ประชาชนในพื้นที่ นักท่องเที่ยวชาวไทย และ นักท่องเที่ยวต่างชาติ 
ผลการวิจัย พบว่า นักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวจังหวัดสกลนคร เพราะสนใจแหล่งท่องเที่ยวประวัติศาสตร์/ธรรมะ นักท่องเที่ยวมี
ความประทับใจในความมีน้ าใจ และความมีอัธยาศัยที่ดีของประชาชนของจังหวัด ซึ่งให้ความช่วยเหลือและค าแนะน าเป็นอย่างดี  
การเดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดสกลนคร เป็นไปตามที่คาดหวัง มีความสะดวกสบายหลายประการ ค่าใช้จ่ายไม่สูง แต่ที่น่าสังเกต  
คือ จ านวนรถสาธารณะประเภทต่าง ๆ มีน้อย และไม่ตรงเวลา ควรมีห้องสุขาที่สะอาด มีร้านอาหารที่ถูกสุขลักษณะเพิ่มเติม  มีที่
นั่งพักในแหล่งท่องเที่ยว มีเจ้าหน้าที่ประจ าแหล่งท่องเที่ยวเพื่อตอบข้อซักถาม นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะไป
ท่องเที่ยวที่ใดในโอกาสต่อไป แต่หากมีโอกาส นักท่องเที่ยวจะกลับมาท่องเที่ยวยังจังหวัดสกลนครอีก  ส าหรับการเช่ือมโยง
ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดฯ กับประเทศเพื่อนบ้าน  ควรพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวทางธรรมชาติและทางวัฒนธรรมให้
เป็นรูปธรรม มีการจัดกิจกรรมทางการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง มีการก าหนดยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวท่ีชัดเจน 

ค าหลัก: การท่องเที่ยว จังหวัดสกลนคร ภาพลักษณ์

Abstract 
The purposes of this research were to analyze opinions or images developing in tourists' minds 

regarding to the current situation of tourism in Sakonnakorn. The sample size was recruited by purposive 
sampling and one amphur was selected due to its highest numbers of tourist attractions and its largest 
amount of tourists. Thus, Amphur Muang was selected. The province motto was used as part of constructing 
a set of questionnaires.  The populations of this research were categorized into 3 groups which were local 
people, Thai tourists, and foreign tourists. The results found that the tourists came to visit Sakonnakorn due 
to its historical & Buddhism  tourism resource along with its rich arts cultures. They were impressed by the 
exceptional hospitality of the local people.  They gave useful suggestions with generosity.  Traveling in 
Sakonnakorn was not different form expectation because there were several convenience factors, the 
expenditures were not high. However, there were few public transportation; public restrooms needed more 
attention and more hygienic restaurants were needed. There should also be benches at all tourist attractions. 
Number of officers was inadequate to provide information for tourists. Even though the tourists did not yet 
have plans for the next trip, they would come back to Sakonnakorn whenever they have chances. For linking 
the tourism images  with the neighboring countries, the related offices should develop tourism plans on 
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natural and cultural in more practical ways.  Sakonnakorn should manage to promote tourism continuously 
with clearer strategies. 
Keywords: image tourism Sakonnakorn province 

1. บทน า
ก รอ บ แ น วคิ ด ข อ ง “ท่ อ ง เที่ ย ว  4 .0 ” มุ ม ม อ ง

ระดับประเทศด าเนินไปในทิศทางที่สอดคล้องกับนโยบายใหม่
ของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา “ไทยแลนด์ 4.0”  โดย
เน้นให้นักท่องเที่ยวมีประสบการณ์เข้าถึงวิถีไทยอย่างลึกซึ้ง 
โดยจะเน้นการสร้างคุณค่าจากประสบการณ์เข้าถึงเอกลักษณ์
ชุมชนท้องถิ่นทั้งด้านแหล่งท่องเที่ยวและสินค้า อีกท้ังยังกระตุ้น
ให้เกิดการเดินทางของตลาดทั้งในช่วงฤดูท่องเที่ยว ส่วนนอก
ฤดูการเดินทางท่องเที่ยวจะใช้ช่องทางสื่อโซเชียล กลุ่มบล็อก
เกอร์ ในการสร้างจุดแข็ง(ผู้จัดการ 360 , 1 สิงหาคม 2558) 
พร้อมกันนี้ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
พาณิชย์ มอบนโยบายการท างานให้กับส านักงานพาณิชย์
จังหวัดน านโยบายไทยแลนด์ 4.0 ไปปรับใช้ในการพัฒนา
เศรษฐกิจระดับจังหวัด เพื่อให้เป็นแผนเศรษฐกิจจังหวัด 4.0 
โดยต้องเปลี่ยนเศรษฐกิจภูมิภาคให้ เป็นระบบเศรษฐกิจที่
เข้มแข็ง ด้วยการพัฒนาแนวความคิดของผู้ประกอบการ ผ่าน
การให้องค์ความรู้ การบริหารจัดการ และการสร้างนวัตกรรม 
ทั้งนี้ กระทรวงฯ ได้ก าหนดแผนยุทธศาสตร์การค้ากลุ่มจังหวัด 
18 กลุ่ม ที่แต่ละกลุ่มจะต้องน าจุดเด่นในพื้นที่มาพัฒนาให้
สอดคล้องกับทิศทางเศรษฐกิจแห่งอนาคต ที่จะต้องค านึงถึง
สิ่งแวดล้อม การเติบโตอย่างยั่งยืน และลดความเหลื่อมล้ า  

ส าหรับยุทธศาสตร์การค้าจังหวัดสกลนคร เป็น กลุ่ม
จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 โดยเป็นการ
เช่ือมโยงการท่องเที่ยวระหว่างกลุ่มจังหวัดสนุก (สกลนคร 
นครพนม มุกดาหาร) ซึ่งเป็นศูนย์กลางการค้าสินค้าเกษตรและ
ปศุสัตว์ การท่องเที่ยวที่ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแห่งภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ(ผู้จัดการออนไลน์,15 กันยายน 2559)  

จังหวัดสกลนคร  ได้สนองตอบนโยบายของรัฐบาลใน 
พ.ศ. 2530 ที่ต้องการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กว้างไกลยิ่งขึ้น 
โดยให้แต่ละจังหวัดก าหนดค าขวัญประจ าจังหวัด โดยน า
เอกลักษณ์  ความภาคภูมิใจ และความโดดเด่นที่มีอยู่ในจังหวัด 
พร้อมทั้งศักยภาพในการท่องเที่ยวและทรัพยากรเพื่อการ
ท่องเที่ยว มาพิจารณาเป็นค าขวัญ เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว
อย่างเป็นรูปธรรม  จังหวัดสกลนครได้มอบหมายให้เทศบาล
สกลนครร่วมกับหอการค้าจังหวัดฯ รับไปด าเนินการร่างพร้อม
ทั้งอธิบายเหตุผลประกอบค าขวัญในแต่ละวรรคซึ่งค าขวัญ
ประจ าจังหวัดสกลนคร “พระธาตุเชิงชุมคู่บ้าน พระต าหนักภู
พานคู่เมือง งามลือเลื่องหนองหาน และตระการปราสาทผึ้ง 
สวยสุดซึ้งสาวภูไท ถ่ินมั่นในพุทธธรรม”  (จังหวัดสกลนคร-วิกิ
พีเดีย, 2560)  

คณะผู้ วิจัยมีความสนใจในการศึกษาการจัดการ
ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดสกลนคร ซึ่งเป็นการ
วิเคราะห์ความคิดเห็น   ความนึกคิด หรือภาพที่เกิดขึ้นในใจ
ของนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในจังหวัดสกลนครตาม
ค าขวัญของจังหวัดที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน และเป็นการส ารวจ
ลักษณะภาพลักษณ์การท่องเที่ยวที่พึงประสงค์ในทัศนะของ
ผู้เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในจังหวัดสกลนคร 
เพื่อเป็นข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าไปเป็นฐานในการ
อนุรักษ์ สนับสนุน ส่งเสริม และ พัฒนาการท่องเที่ยวในจังหวัด
สกลนครให้ยั่งยืน เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศ 
และต่างประเทศ 

2.วัตถุประสงค์ 
1.เพื่อวิเคราะห์ลักษณะภาพลักษณ์ทั่วไปของการ

ท่องเที่ยวในปัจจุบันของจังหวัดสกลนคร  
2.เพื่อให้ได้ความคดิเห็นของนักท่องเที่ยวท่ีมีต่อ

ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวจังหวัดสกลนคร 

3.วิธีการศึกษา 
นิยามศัพท ์
          ภาพลักษณ์ หมายถึง ความคิดเห็น มุมมอง ความเช่ือ 
ความประทับใจ และความรู้สึกท่ีมนุษย์มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
            การจัดการภาพลักษณ์(Image management) หรือ
การจัดการช่ือเสียงขององค์กรตั้งอยู่บนพื้นฐานที่ว่า องค์กร
ธุรกิจนั้นด าเนินงานที่แท้จริงอย่างไร หรือประชาชนรับรู้การ
ด าเนินงานของธุรกิจอย่างไร การสร้างภาพลักษณ์เป็นแนวคิดที่
ทุกองค์กรโดยเฉพาะองค์กรธุรกิจตระหนักถึงความส าคัญโดย
พัฒนากลยุทธ์การสร้างภาพลักษณ์เป็นระบบจากที่อาศัยเพียง
การประชาสัมพันธ์เป็นเครื่องมือหลัก พัฒนามาเป็นการ
ประยุกต์และผสมผสานกลยุทธ์ การสื่อสารหลากหลายรูปแบบ 
โดยใช้เทคนิควิธีต่าง ๆ อย่างเป็นเอกภาพ เพื่อสนับสนุน การ
ด าเนินงาน สู่เป้าหมายภาพลักษณ์ที่พึงประสงค์ขององค์กร(จิต
ติมา คนตรง, 2548) 
            ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวจังหวัดสกลนคร  หมายถึง 
ความคิดเห็น มุมมอง ความเช่ือ  ความประทับใจ และ
ความรู้สึกที่นักท่องเที่ยวและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว
มีต่อค าขวัญของจังหวัดสกลนคร 
           ท่องเที่ยว หมายถึง การเดินทางของบุคคลไปยัง
สถานที่ในจังหวัดสกลนคร ที่ไม่ใช่การอยู่ที่ถาวร   ซึ่งองค์กร
การท่องเที่ยวของสหประชาชาติ ก าหนดไว้ว่า การท่องเที่ยว
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หมายถึง การเดินทางโดยระยะทางมากกว่า 80 กิโลเมตรจาก
บ้านเพื่อจุดประสงค์ในการพักผ่อนหย่อนใจ 
           นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ หมายถึง บุคคล
ที่เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดสกลนคร โดยมีวัตถุประสงค์
ต่าง ๆ ที่ ไม่ ใช่การท างานประจ า/การศึกษา และไม่ใช่คน
ท้องถิ่นที่มีภูมิล าเนาหรือศึกษาอยู่ในจังหวัดสกลนคร และต้อง
พักค้างคืนอย่างน้อย 1 คืน 
           ประชาชนในพื้นที่ /เจ้าของกิจการ หรือเจ้าบ้ าน 
หมายถึง บุคคลที่อาศัยในอ าเภอที่มีแหล่งท่องเที่ยวจังหวัด
สกลนคร และแหล่งท่องเที่ยวท่ีนักท่องเที่ยวนิยมมากที่สุดได้แก่ 
อ าเภอเมือง 
           สถานที่ท่องเที่ ยว หมายถึง แหล่งท่องเที่ ยวทุก
ประเภท เช่น แหล่งท่องเที่ ยวเชิงนิ เวศ/อนุรักษ์  แหล่ ง
ท่องเที่ยว/กิจกรรมการท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น แหล่ง
ท่องเที่ยวอุทยานแห่งธรรมะ 
           ค าขวัญจังหวัด หมายถึง ถ้อยค าที่แต่งขึ้นเพื่อเตือนใจ 
สะกิดใจ และให้ระลึกได้เกี่ยวกับเอกลักษณ์ ความภาคภูมิใจ
และโดดเด่นของจังหวัดสกลนคร  เช่น แหล่งท่องเที่ยว ทาง
ธรรมชาติ ทางประวัติศาสตร์/วัฒนธรรม แหล่งธรรมะ การ
สักการะสิ่งศักดิ์สิทธ์ิคู่บ้านคู่เมือง  เป็นต้น 
           ค าขวัญประจ าจังหวัดสกลนคร คือ พระธาตุเชิงชุมคู่
บ้าน พระต าหนักภูพานคู่เมือง งามลือเลื่องหนองหาน แล
ตระการปราสาทผึ้ง สวยสุดซึ้งสาวภูไท ถิ่นมั่นในพุทธธรรม

ความหมายของค าขวัญประจ าจังหวัดสกลนคร(พัชรี 
กิ่งชุม และหทัยรัตน์ แก้วมาลา,2558 ) 
           วรรคที่ 1 “พระธาตุเชิงชุมคู่บ้าน” หมายถึง พระธาตุ
เชิงชุมเป็นพระธาตุศักดิ์สิทธิ์ประจ า จ. สกลนคร มีความ เกี่ยว
โยงกับต านานประชุมรอยพระพุทธบาทเช่ือวาพระธาตุเชิงชุม
สร้างขึ้นในสมัยที่พระเจ้าสุวรรณภิงคาระ เป็นเจ้าเมืองหนอง
หารหลวง หรือ จ. สกลนครในปัจจุบัน ราว พุทธศตวรรษ
ที่ ๑๖-๑๘ ยุคเดียวกับการสร้างพระธาตุพนม ช่ือ "เชิงชุม"มา
จากต านานอุรังคธาตุ ตอนพระพุทธเจ้าเสด็จมาประทับ รอย
พระพุทธบาทไว้บนแผ่นศิลาร่วมกับอดีตพระพุทธเจ้าทั้ ง
ส า ม  ทั้ ง มี พุ ท ธ ท า น า ย ว่ า  ใน อ น า ค ต พ ร ะ ศ รี อ ริ ย
เมตไตรย พระพุทธเจ้าองค์ที่  ๕  แห่งภัทรกัป  จะเสด็จมา
ประทับรอยพระพุทธบาทเช่นกัน ต่อมาแผ่นศิลาจมหายไปใน
น้ า ด้วยความศรัทธา พระเจ้าสุวรรณภิงคาระ เจ้าเมืองหนอง
หารหลวง จึงทรง สร้างเจดีย์ศิลาแลงครอบบริเวณที่แผ่ศิลาจม
หาย เจดีย์นั้นคือพระธาตุ เชิงชุม หลักฐานโบราณคดีบ่งช้ี
วา เมื่อแรกสร้าง พระธาตุเชิงชุมเป็นปราสาท หินในศาสนา
พราหมณ์ซึ่ งได้รับอิทธิพลจากขอม  ล่วงถึงพุทธศตวรรษ
ที่ ๑๙ ไดรับอิทธิพลล้านช้าง จึงดัดแปลงเป็นพุทธสถาน โดย
สร้างเจดีย์ยอดบัว เหลี่ยมแบบศิลปะลาวครอบทับเจดีย์องค์
เดิม พร้อมสร้างสิมไว้ใกล้กัน ต่อมา มีการสร้างวิหารเช่ือมต่อ

กั บ พ ระ ธ าตุ  เป็ น ที่ ป ระ ดิ ษ ฐ าน  "ห ล ว งพ่ อ พ ระอ งค์
แสน" พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองสกลนคร อายุกว่า ๑๐๐ 

วรรค ที่ 2 “พระต าหนักภูพานคู่เมือง” หมายถึง พระ
ต าหนักภูพานราชนิเวศน์เป็นศูนย์รวมจิตใจพสกนิกร และเป็น
ที่มาของ ความเจริญในเมืองสกลนครพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระต าหนักภูพานราชนิเวศน์บน
เทือกเขาภูพานในปี พ.ศ. 2518 เพื่อสร้างขวัญก าลังใจให้แก่ 
ราษฎรในพื้นที่ในช่วงเวลาที่สังคมไทยมีความขัดแย้งทาง
อุดมการณ์การเมือง อย่างรุนแรง และเป็นที่ประทับเมื่อครั้ง
เสด็จพระราชด าเนินไปทรงปฏิบัติ พระราชกรณียกิจในภาค
อีสาน พระต าหนั กมี พื้ นที่  1.950 ไร่  แบ่ งเป็ นสวนพระ
ต าหนัก ประกอบด้วย หมู่พระต าหนัก  4 หลัง บานพักขา
ราชการ 68 หลัง อาคารส านักสงฆ์ 1 หลัง สวนภูมิทัศน์ เป็น
สวนพรรณ ไม้ที่ น าไม้ดอกไม้ประดับมาปลูกแซมกับป่ า
ธรรมชาติ และสวนคืนชีวิตสู่ป่า คือพื้นที่กว่า 1.000 ไร่ที่ปลูก
ป่าทดแทน และเลี้ยงสัตว์เพื่อปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ การสร้าง
พระต าหนักยังท าให้เมืองสกลนครเจริญขึ้นในเวลาต่อมา ทั้ง 
การพัฒนาสาธารณูปโภคและการมีโครงการส่งเสริมศิลปาชีพ
ช่วยให้ชาวบ้าน มีรายได้เพิ่มขึ้น 

วรรค  ที่  3 “งามลือ เลื่ อ งหนองหาน ” หมายถึ ง 
ทะเลสาบหนองหานหรือหนองหารหลวง เป็นทะเลสาบน้ าจืด
ขนาดใหญ่ที่สุดในภาคอีสานและใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศ
รองจากบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ งดงามด้วยธรรมชาติ 
อันอุดมสมบูรณ์ และเป็นอู่อารยธรรมสมัยก่อนประวัติศาสตร์ 
หนองหารมีพื้นที่ราว 123 ตร.กม.หรือ 77,000 ไร่ น  ด้วย
สภาพพื้นที่ที่ต่ าที่สุดในแอ่งสกลนคร จึงมีล าน้ า ๑๓ สายไหลลง 
หนองหาร พร้อมพาอินทรีย์สารมาด้วย ส่งผลให้หนองน้ าแห่งนี้ 
เป็นพื้ นที่ ชุมนที่ อุดมสมบู รณ  การร่วมส ารวจของคณ ะ
วิ ท ย า ศ า ส ต ร์  ม ห า วิ ท ย า ลั ย ข อ น แ ก่ น  ใ น
ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ พบว่า มีพืชน้ า ๕๙ ชนิด สัตว์น้ า ๕๕ ชนิด และ
นก ๓๓ ชนิด ความอุดมสมบูรณ์ของหนองหารส่งผลให้ในอดีต
เมื่อกว่า 1,000 ปีก่อน พื้นที่โดยรอบเป็นที่ตั้งชุมชนซึ่งเช่ือว่า
เจริญ ขึ้ น  พร้อมกั บอารยธรรมบ้ าน เชียง  จ . สกลนคร 
นักวิชาการสันนิษฐานว่าหนองหารเกิดจากการยุบตัวของ แผ่น
เปลือกโลกเมื่อ 250-70 ล้านปีก่อน เนื่องจากช้ันหินเกลือใต้ 
ดินถู กน้ าชะล้ างเป็น โพรงขนาดใหญ่  ขณ ะเดียวกันก็มี 
ต านาน  "ผาแดงนางไอ " เล่ าถึ งการเกิ ดหนองหารด้ วย
ว่า พญานาค อาฆาตแค้นคนท่ีกินเนื้อบุตรชายตน จึงบันดาลให้
แผ่นดินทรุดจม ลงทั้งเมืองกระทั่งกลายเป็นหนองหาร 

วรรค ที่ 4 “แลตระการปราสาทผึ้ง” หมายถึง ชาว
สกลนครนิยมท าปราสาทผึง้ขนาดใหญ่ตระการตาถวายสักการะ
แด่พระพุทธเจ้าในวันออกพรรษา เดิมชาวบ้านท าปราสาทผึ้งใน
งานท าบุญแจกข้าวให้ผู้ตาย  ด้วยความเช่ือว่าการถวาย 
ปราสาทผึ้งเป็นกุศลสูงส่ง เมื่อผู้ถวายสิ้นชีวิตแล้วจะได้ไปอยู่ใน

การประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสกลนคร ครั้งที่ 1 
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วิมานบนสวรรค์ ต่อมาได้ปรับ เปลี่ยนเป็นการท าปราสาทผึ้ง
เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาในช่วงเทศกาลออกพรรษา ระหว่างวัน
ขึ้น 12 ค่ าถึงขึ้น 15 ค่ า เดือน 11 อันเป็นวาระที่พระพุทธเจ้า
เสด็จลงจากสวรรค์ช้ันดาวดึงส์ มาโปรดเวไนยสัตว์  โดยชาว
สกลนครจะจัดขบวนแห่ปราสาทผึ้งไปยังพระธาตุเชิงชุม
ปราสาทผึ้งแบบดั้งเดิม หรือ "หอผึ้ง" โครงท าจากไม้และกาบ
กล้วยเป็นรูปทรงคลายสิม พื้นบ้าน จากนั้นประดับด้วย "ดอก
ผึ้ง" หรือขี้ผึ้งที่หล่อเป็นรูปดอกไม้ ต่อมามีการประยุกต์ท า เป็น
ปราสาทผึ้งขนาดใหญ่โตตระการตา ลักษณะเป็นปราสาทเรือน
ยอดหลายหลั งต่อเนื่ องกัน  จ าลองแบบคลายวิมานบน
สวรรค์ โดยขึ้นโครงด้วยไม้ แล้วประดับด้วยขี้ผึ้งที่หล่อเป็นหน้า
บัน ช่อฟ้า ใบระกา นาคสะดุ้ง ลวดลายวิจิตร รวมทั้งก าแพง
แก้วด้วย สวนฐานปราสาทมักประดับ ด้วยขี้ผึ้งที่หล่อเป็นภาพ
พุทธประวัติหรือวัฒนธรรมพื้นบ้าน 

วรรค ที่ 5 “สวยสุดซึ้งสาวภูไท” หมายถึง สกลนครมี
ชนเผ่าหลักๆที่อาศัยอยู่ 6 ชนเผ่าด้วยกัน โดยชาวภูไทเป็นกลุ่ม
ชาติพันธุ์ที่ใหญ่เป็นล าดับ 2 ของสกลนคร และสาวภูไทก็ได้ช่ือ
ว่ามี ความอ่อนหวานทว่าทรหดอดทน ภูไท หรือผูไท เป็นกลุ่ม
ชาติพันธุ์ที่มีประชากรมากเป็นล าดับ 2 ของ จ. สกลนคร รอง
จากกลุ่มไทย-ลาว เดิมชาวภูไทอาศัยอยู่ในแคว้นสิบสองจุไท
และแคว้นสิบสองปันนา ทางตอนใต้ของประเทศจีน หลังจาก
นั้นอพยพมาที่ประเทศลาว ครั้นในช่วงรัชกาลที่ 3-5 แห่งกรุง
รัตนโกสินทร์ เกิดเหตุการณ์ไม่สงบหลายครั้ง ชาวภูไทจ านวน
ม า ก จึ ง อ พ ย พ  ข้ า ม แ ม่ น้ า โ ข ง ม า ตั้ ง บ้ า น เ รื อ น
ที ่จ. สกลนคร นครพนม และมุกดาหาร ใน จ. สกลนคร ชาวภู
ไท ตั้ ง ถิ่ น ฐ า น ห น า แ น่ น ที่  อ . ว า ริ ช ภู มิ  อ . พ ร ร ณ า
นิคม และ ต. โนนหอม อ.เมืองสกลนคร หญิงสาวภูไทมีความ
อ่อนหวานและมีฝีมือในการทอผ้า โดยเฉพาะผ้าแพรวา ทั้ง ยัง
ฟ้อนภูไทได้อ่อนช้อย กระทั่งได้รับเลือกให้แสดงต้อนรับแขก
บ้านแขกเมืองอยูเสมอ ขณะเดียวกันชาวภูไทเป็นคนกลุ่มหนึ่งที่
เป็นผู้เฝ้าดูแลพระธาตุเชิงชุม ในช่วงที่มีงานบุญทอดผ้าป่าและ
ฉลององค์พระธาตุ ชาวภูไทก็จะมาร่วมร้องและฟ้อนด้วยลีลา
อ่อนช้อนสวยงาม เพื่อร่วมฉลองในงานนั้น จนปัจจุบันก็กลาย
มาเป็นหนึ่งในวัฒนธรรมอันดีงามของชาวสกลนครด้วย 

วรรค ท่ี 6 “ถิ่นมั่นในพุทธธรรม” หมายถึง แหล่งชุมนุม
สายพระป่าหรือพระสงฆ์ธรรมยุตนิกายฝ่ายวิปสัสนาธรุะด้วย จ. 
สกลนครเป็นท่ีตั้งของเทือกเขาภูพานซึ่งมีบรรยากาศสงบเงียบ
เหมาะแก่การปฏิบตัิธรรม อีกท้ังอยู่บนเส้นทางธุดงค์จาก จ. 
อุบลราชธานีอันเป็นศูนย์กลางธรรมยุตนิกายของภาคอสีานไป
ยังจุดส าคญัต่างๆ เช่นกรุงเทพฯ ภาคเหนือหรือประเทศลาว ท า
ให้มีพระสงฆ์ธรรมยุตฝิ่ายวิปสัสนาธุระมาบ าเพ็ญสมณธรรม
จ านวนมาก รวมถึงมีพระเถระชื่อดังหลายรูป จนได้รับการ
ขนานนามว่าเป็น “แอ่งธรรมะแห่งอีสาน"(หนังสือพิมพ์
ผู้จัดการออนไลน,์2554) ดังเห็นหลักฐานได้จากวัดวาอาราม

เก่าแก่ท่ีมีอยู่มากมาย แสดงถึงความรุ่งเรืองของ
พระพุทธศาสนาที่มมีาตั้งแต่ครั้งอดีต เป็นถ่ินก าเนดิและพ านัก
ของอริยสงฆ์ที่ส าคญัของชาวไทยหลายท่าน อาทิ พระอาจารย์
มั่น ภูริทัตโต พระอาจารยฝ์ั้น อาจาโร พระอาจารย์วัน อุตตโม 
หลวงปู่หลุย จันทสาโร หลวงปู่เทสก์ เทสก์รังสี เป็นต้น 

ขอบเขตของการศึกษา 
มีขอบเขต ดังนี้ ขอบเขตด้านพ้ืนท่ี ท าการวิเคราะห์

เฉพาะในอ าเภอเมือง  ขอบเขตด้านเนื้อหา ศึกษาภาพลักษณ์
การท่องเที่ยวจากค าขวัญจังหวัดสกลนคร และ ขอบเขตดา้น
ประชากร มี 2 กลุ่ม คือ ประชาชนในพ้ืนท่ี/เจ้าบ้าน และ ผู้มา
เยือนทั้งชาวไทยและต่างชาต ิ

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ จ านวนนักท่องเที่ยวทั้ง

ชาวไทยและชาวต่างชาติที่ เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัด
สกลนคร จ านวน 1,193,046 คน แบ่งเป็น นักท่องเที่ยวชาว
ไทย จ านวน 1,188,113 คน และ นักท่องเที่ยวต่างชาติ จ านวน 
4,933 คน (ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดสกลนคร, 
2560) และรวมถึงประชากรที่อยู่ในพ้ืนท่ี 

กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย คัดเลือกโดยการสุ่มตัวอย่าง
เฉพาะเจาะจง หนึ่งอ าเภอโดยเลือก อ าเภอที่มีแหล่งท่องเที่ยว
และมีจ านวนนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวมากที่สุด คือ 
อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย , 
2556) 

ขนาดกลุ่มตัวอย่าง แบ่งตามกลุ่มของประชากร ก าหนด
ขนาดตัวอย่างโดยการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (Simple random 
sampling)คือ ประชาชนในพื้นที่ จ านวน 100 คน  โดยใช้แบบ
สัมภาษณ์ความคิดเห็น(In-depth interview)  นักท่องเที่ยว
ชาวไทย จ านวน 400 คน และนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 
จ า น วน  50 ค น  โด ย ใ ช้ แ บ บ ส อ บ ถ า ม ค ว าม คิ ด เห็ น 
(Questionnaires) 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา 
คณะผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากประชาชนในพ้ืนท่ี/ 

นักท่องเที่ยว ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ ปี 2560 ในเขตอ าเภอ 
เมือง จังหวัดสกลนคร โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการ 
เก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งแบ่งแบบสอบถามเป็น 2 ตอน จ านวน 
20 ข้อ ดังนี้ ตอนที่ 1 ภูมิหลังเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 
จ านวน 10 ข้อ ตอนที่ 2 ความนึกคิดเกี่ยวกับค าขวัญของ 
จังหวัดจ านวน 10 ข้อ  วิเคราะห์ ข้อมูลโดยน ามาแจกแจง 
ความถี่ และน าเสนอเป็ นค่าร้อยละและอภิปรายผล  

4.ผลการศึกษา  

การประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสกลนคร ครั้งที่ 1 
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การวิเคราะห์ภาพลักษณ์ของจังหวัดสกลนคร เริ่มต้น
ด้วยการวิเคราะห์สภาพการณ์ (Situation Analysis)โดยใช้การ
วิเคราะห์การส ารวจจาก สภาพการณ์ภายในและสภาพการณ์
ภายนอก (SWOT analysis) พบว่า จุดเด่น (Strengths) คือ 
จังหวัดสกลนคร เป็นเมืองการเกษตรและอุตสาหกรรม
การเกษตร การค้า การลงทุน มีสิ่งที่น่าสนใจด้านการท่องเที่ยว
มากมาย เป็นเมืองพุทธศาสน์ พระธาตุห้าแห่ง แหล่งอารยธรรม
สามพันปี เนื่องจากมีประวัติศาสตร์อันยาวนานมวีัฒนธรรมและ
ประเพณีดั้งเดิมที่ตกทอดกันรุ่นสูรุ่่นมาจากบรรพบุรุษตัง้แต่สมัย
โบราณ ผสมผสานเข้ากับวัฒนธรรมไทยถ่ินอีสานจนมีความเป็น
เอกลักษณ์และโดดเด่น กลายเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยบรรยากาศ
แห่งศาสนาและอารยธรรมอันน่าสนใจ  มีวัฒนธรรม ท่ีโดดเด่น
เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของกลุ่มชาติพันธุ์ จ านวน 6 กุล่ม 2 
เช้ือชาติ มีผ้าพื้นเมืองและผ้าย้อมคราม ที่เลื่องช่ือ  มีแหล่ง
ท่ อ ง เที่ ย ว ท า ง ธ ร ร ม ช า ติ ที่ ส ว ย ง า ม  อุ ด ม ไป ด้ ว ย
ทรัพยากรธรรมชาติมากมาย ด้วยความครบเครื่องทั้งหมดท าให้
สกลนครเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยว โดยได้ช่ือว่า แหล่งท่องเที่ยว 
“เมือง 3 ธรรม “ คือเมืองแห่งธรรมะ เมืองแห่งธรรมชาติ และ
เมืองแห่งวัฒนธรรม(ส านักงานจังหวัดสกลนคร,2560)    

จุดอ่อน (Weaknesses) ความเข้าใจของบุคคลทั่วไป
มองว่า ภาคอีสานแห้งแล้ง ท าให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาน้อย 
สิ่งที่ขาดหายไปคือ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น ป้ายบอก
ทางยังมีน้อย ส่วนมากมีเพียงภาษาไทย ควรมีห้องสุขาท่ีสะอาด 
มีร้านอาหารที่ถูกสุขลักษณะเพิ่มเติม และภาชนะรองรับขยะ
มากขึ้น ข้อมูล/สื่อสิ่งพิมพ์ที่ให้บริการนักท่องเที่ยวมีน้อย เช่น 
แผนที่ท่องเที่ยว รถประจ าทาง รถรับจ้าง  ท าให้นักท่องเที่ยว
เดินทางไม่สะดวก  

 โอกาส (Opportunities) นักท่องเที่ยวหลักของจังหวัด
สกลนคร  ส่ วน ใหญ่ นั กท่ องเที่ ย วชาวไทยมาจากภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ นิยมเดินทางมาเป็นครอบครัว หมู่คณะ 
เพื่อท่องเที่ยวพักผ่อนตามแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ อาทิ พระ
ต าหนักภูพานราชนิเวศน์ อุทยานบัวเฉลิมพระเกียรติ อุทยาน
แห่งชาติภูพาน ทะเลสาปหนองหาร แหล่งผลิตผ้าย้อมคราม 
ศูนย์วัฒนธรรมไทยโส้ ชาวภูไทบ้านโนนหอม  วัดพระธาตุเชิง
ชุม และพิพิธภัณฑ์พระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงหลายแห่ง โดยมี
สถานที่ส าคัญ เช่น วัดป่าสุทธาวาส วัดป่าอุดมสมพร วัดป่า
กลางโนนภู่  วัดถ้ าพวงหรือวัดอภัยด ารงธรรม วัดถ้ าผาแด่น 
เพื่อความเป็นสิริมงคล และเป็นที่น่าสนใจว่า ส่วนใหญ่การ
เดินทางท่องเที่ยวเป็นการเดินทางซ้ า  แสดงให้เห็นว่าแหล่ง
ท่องเที่ยวในจังหวัดยังได้รับความสนใจให้กลับมาเที่ยวอีกครั้ง มี
เส้นทางที่เป็นจุดเช่ือมโยงการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว
ไปสู่ประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มประชาคมอาเซียนและจีนตอนใต้ 
ท าให้จังหวัดสกลนครเป็นจุดพักระหว่างเดินทาง หากมีสิ่งโน้ม

น้าวจูงใจให้นักท่องเที่ ยวพักค้างแรมต่อที่ จังหวัดได้  จะ
สนับสนุนให้ด้านการท่องเที่ยว และใช้จ่ายเพิ่มขึ้น  
            อุ ป ส รรค  (Threats) ด้ วยระยะท างที่ ไกล จาก
กรุงเทพมหานคร ถึง 647 กิโลเมตร กอปรกับสภาพภูมิอากาศ
ที่ค่อนข้างร้อน ท าให้นักท่องเที่ยวไม่เดินทางมายังจังหวัด
สกลนครในบางฤดูกาล งบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐในการ
พัฒนาด้านการท่องเที่ยวยังมีน้อย 

จากวัตถุประสงค์ข้อที่  1 เพื่ อวิ เคราะห์ลักษณ ะ
ภาพลักษณ์ทั่วไปการท่องเที่ยวของจังหวัดสกลนคร เมื่อแปลง
เป็นค าถามวิจัยว่า ภาพลักษณ์ทั่วไปการท่องเที่ยวจังหวัด
สกลนครในปัจจุบัน เป็นอย่างไร มีรายละเอียดดังตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 ภาพลักษณ์ทั่วไปของการท่องเที่ยวในปัจจุบันของ
จังหวัดสกลนคร 

ข้อมูลด้าน นักท่องเท่ียว 
ชาวไทย 

(400 คน) 

ประชาชนในท้องถ่ิน 
(100 คน) 

นักท่องเท่ียว
ชาวต่างชาติ    

(50 คน) 
เพศ หญิง  (ร้อยละ 58)    ชาย (ร้อยละ 50) 

หญิง (ร้อยละ 50) 
       ชาย        
(ร้อยละ 58) 

อายุ ระหว่าง 35-44 ปี  
(ร้อยละ 53) 

ระหว่าง 35-44 ปี  
(ร้อยละ33) 

ระหว่าง 25-34 ปี  
(ร้อยละ56) 

การศึกษาสูงสุด ระดับปริญญาตรี  
(ร้อยละ 63) 

ระดับปริญญาตรี 
 (ร้อยละ 48) 
ปวช./ปวส. 
(ร้อยละ 28) 

ปวช./ปวส 
(ร้อยละ 76) 

อาชีพ ลูกจ้าง/พนักงาน
บริษัท 
(ร้อยละ 47) 

พนักงานบริษัท 
(ร้อยละ 52) 

ลูกจ้าง/พนักงานบริษัท 
(ร้อยละ 96) 

การหาข้อมูล
ข่าวสารการเดินทาง
ท่องเที่ยว 

เพื่อน/คนรู้จัก 
(ร้อยละ 79) 

เพื่อน/คนรู้จัก 
(ร้อยละ 82) 

เพื่อน/คนรู้จัก 
(ร้อยละ98) 

วัตถุประสงค์ในการ
ท่องเที่ยว 

ท่องเที่ยว/พักผ่อน 
( ร้อยละ 84) 

 ท่องเที่ยว/พักผ่อน 
(ร้อยละ 90) 

ท่องเที่ยว/พักผ่อน 
(ร้อยละ 98) 

สถานที่ท่องเที่ยวที่
ไปบ่อยที่สุด 

ทะเล(ร้อยละ 75) ทะเล(ร้อยละ 60) ทะเล (ร้อยละ 62) 

การด าเนินการ
ท่องเที่ยว 

ศึกษาจากเพื่อน/คน
รู้จัก 
(ร้อยละ 76) 

ศึกษาจากเพื่อน/คน
รู้จัก 
(ร้อยละ 62) 

ศึกษาด้วยตนเอง 
(ร้อยละ 88) 

มูลเหตุที่มา
ท่องเที่ยวในจังหวัด
สกลนคร 

แหล่งท่องเที่ยว
ธรรมะ 
( ร้อยละ 68) 

แหล่งท่องเที่ยวธรรมะ 
(ร้อยละ 40) 

แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ 
(ร้อยละ 40) 
ชอบแหล่งท่องเที่ยวธรรมะ 
(ร้อยละ 40) 

ในความรู้สึก 
จังหวัดสกลนคร
หมายถึงอะไร 

แหล่งท่องเที่ยว
ธรรมะ 
( ร้อยละ 74) 

แหล่งท่องเที่ยวธรรมะ  
(ร้อยละ 80) 

แหล่งท่องเทียวธรรมชาติ   
(ร้อยละ 100) 

จากวัตถุประสงค์ ข้อที่ 2. เพื่อให้ได้ความคิดเห็นของ
นักท่องเที่ยวที่มีต่อภาพลักษณ์  การท่องเที่ยวจังหวัดสกลนคร 
ซึ่งเมื่อแปลงเป็นค าถามวิจัยว่า นักท่องเที่ยวชาวไทย  และ
ชาวต่างชาติมีความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์ การท่องเที่ยวจังหวัด
สกลนครจากค าขวัญของจังหวัดอย่างไร ได้ข้อสรุป ดังตารางที่ 
2 

การประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสกลนคร ครั้งที่ 1 
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ตารางที่ 2 ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่มีต่อภาพลักษณ์การ
ท่องเที่ยวจังหวัดสกลนคร จากค าขวัญของจังหวัด 

สถานที่ท่องเท่ียว นักท่องเท่ียวชาวไทย (400 
คน) 

นักท่องเท่ียว
ชาวต่างชาติ (50 คน) 

แหล่งท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติ 
(10 ตัวเลือก) 

ทะเลสาปหนองหาร  (ร้อยละ 
47) 
อุทยานแห่งชาติภูพาน 
(ร้อยละ27) 

ทะเลสาปหนองหาร 
(ร้อยละ 100) 
อุทยานบัวเฉลิมพระ
เกียรติ 
(ร้อยละ 35) 

แหล่งท่องเที่ยว
ประวัติศาสตร์/ธรรมะ 
(7 ตัวเลือก) 

วัดพระธาตุเชิงชุม(ร้อยละ 61) 
วัดป่าสุทธาวาส (ร้อยละ 25) 

วัดพระธาตุเชิงชุม(ร้อย
ละ42) 
 วัดป่าสุทธาวาส ((ร้อย
ละ 12) 

แหล่งท่องเที่ยว
วัฒนธรรม 
 (1 ตัวเลือก) 

หมู่บ้านชาวภูไทบ้านโนนหอม 
(ร้อยละ 30) 

ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัด
สกลนคร (ร้อยละ 6) 

งานกิจกรรมและ
ประเพณี  
(2 ตัวเลือก) 

งานนมัสการองค์พระธาตุเชิง
ชุมและ 
หลวงพ่อพระองค์แสน (ร้อยละ 
82) 
งานประเพณีแห่ปราสาทผึ้งและ
แข่งขนเรือยาวชิงถ้วย
พระราชทาน(ร้อยละ 74) 

งานประเพณีแห่
ปราสาทผึ้งและแข่งขน
เรือยาวชิงถ้วย
พระราชทาน(ร้อยละ 
26) 

ของฝาก/ของที่ระลึก 
 (3 ตัวเลือก) 

ผลิตภัณฑ์จากผ้าย้อมคราม 
 (ร้อยละ 45) 
ผลิตภัณฑ์น้ าหมากเม่า(ร้อยละ 
32) 
ผลิตภัณฑ์ข้าวฮาง(ร้อยละ 15) 

ผลิตภัณฑ์จากผ้าย้อม
คราม 
 (ร้อยละ 26) 

อื่น ๆ (2 ตัวเลือก) พระต าหนักภูพานราชนิเวศน์ 
(ร้อยละ 27) 

ชุมชนคาทอลิกบ้านท่า
แร่ 
 (ร้อยละ 50) 

สถานที่ท่องเที่ยวที่ไป
บ่อยที่สุด 
(5 ตัวเลือก) 

ทะเล (ร้อยละ 77.50) ทะเล (ร้อยละ 62) 

การด าเนินการในการ
ท่องเที่ยว   
(5 ตัวเลือก) 

ศึกษาจากเพื่อน/คนรู้จัก 
(ร้อยละ 77.25) 

ศึกษาด้วยตนเอง    
(ร้อยละ 88) 

มูลเหตุที่มาท่องเที่ยว
ใน จังหวัดสกลนคร (5 
ตัวเลือก) 

แหล่งประวัติศาสตร์/ธรรมะ 
 ( ร้อยละ 69.00) 

แหล่งประวัติศาสตร์/
ธรรมะ 
 (ร้อยละ 40)                       
ชอบธรรมชาติ (ร้อยละ 
40) 

ในความรู้สึกจังหวัด
สกลนครหมายถึงอะไร
(6 ตัวเลือก) 

แหล่งประวัติศาสตร์/ธรรมะ  
( ร้อยละ 92) 

แหล่งประวัติศาสตร์/
ธรรมะ 
 (ร้อยละ 100) 

6.บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
จากผลการวิจัยเรื่องการจดัการภาพลักษณ์ของการ

ท่องเที่ยวจังหวัดสกลนคร สามารถสรุปได้ดังนี ้
 ค าถามวิจัยข้อที่ 1 ภาพลักษณ์ทัว่ไปของการท่องเที่ยว

จังหวัดสกลนครในปัจจุบันเป็นอยา่งไร ผลการวิจยัมีความ
สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดยีวกัน ในประเด็นที่
นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่อยู่ในวัยท างาน การท่องเที่ยวกระท าได้

ไม่บ่อยนัก หากจะท่องเที่ยวต้องศึกษาองค์ประกอบหลายด้าน 
สิ่งที่สะท้อนภาพลักษณ์ที่โดดเด่นของนักท่องเที่ยวจังหวัด
สกลนคร  คือ สนใจการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร/์ธรรมะ 
จุดเด่นของการท่องเที่ยวคือการนมัสการกราบไหว้บูรพาจารย์ที่
วัดป่าสุทธาวาส วัดพระธาตุเชิงชุม วัดถ้ าขาม วัดถ้ าพวง วัดป่า
อุดมสมพร วัดดอยธรรมเจดยี์ วัดถ้ าผาแด่น เพื่อความเป็นสริิ
มงคล และย่านชุมชนโบราณท่าแร่  การท่องเที่ยวธรรมชาติ 
ได้แก่ ทะสาปหนองหาร อุทยานแห่งชาติภูพาน น้ าตกค าหอม
และโค้งปิ้งงู เป็นต้น และชมแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ศูนย์
วัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร ชาวภูไทบ้านโนนหอม - ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวความคิดของ วิรชั ลภิรัตนกลุ (2553 : 77) 
ว่าภาพลักษณเ์ป็นสิ่งที่เกดิขึ้นได้ แลกเปลีย่นได้เสมอ อาจ
เปลี่ยนจากภาพลักษณ์ที่ดีเป็นภาพลักษณ์ที่ไม่ดี หรืออาจ
เปลี่ยนจากภาพลักษณ์ที่ไม่ดีมาเปน็ภาพลักษณ์ทีด่ีก็ได้ ดังนั้น 
ภาพลักษณจ์ึงเป็นสิ่งท่ีสร้างขึ้นได้ ซึ่งท้ังนี้อาจย่อมได้ต้องอาศัย
องค์ประกอบอ่ืน ๆ เช่น ได้พบประสบมากับตัวเอง ไดย้ิน ได้ฟัง
มาจากค าบอกเล่าของผู้อื่น เพื่อนฝูงญาตมิิตร หรือกิตติศัพท์
เล่าลือต่าง ๆ เป็นต้น  นักท่องเที่ยวมีภาพลักษณ์ที่ดีว่าการมา
ท่องเที่ยวจังหวัดสกลนคร จะพบกบัแหล่งธรรมะและ
โบราณสถาน อาจรับรู้มาจากจินตนาการ จากการบอกเล่า หรือ
จากข้อเท็จจริง ท่ีไดส้ัมผัสด้วยตนเอง จึงเกิดความประทับใจ 
ความรูส้ึกเช่นนี้ จะฝังอยู่ในใจ เมือ่เอ่ยข้ึนมาก็จะระลึกได้ทันที  

ค าถามวิจัยข้อที่  2 นักท่องเที่ยวมีความคิดเห็นต่อ
ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวจังหวัดสกลนครอย่างไร คณะผู้วิจัยได้
น าค าขวัญของจังหวัดมาจัดเข้ากับประเภทของสถานที่
ท่องเที่ยว ซึ่งความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่มีต่อภาพลักษณ์
การท่องเที่ยวจังหวัดสกลนคร จากค าขวัญจังหวัดเรียงล าดับ
ได้แก่ แหล่งท่องเที่ยวธรรมะ/ประวัติศาสตร์(วรรคที่ 6 “ถิ่นมั่น
ในพุทธธรรม”และวรรคที่ 1 “พระธาตุเชิงชุมคู่บ้าน”) แหล่ง
ท่องเที่ยววัฒนธรรม(วรรคที่ 4 “แลตระการปราสาทผึ้ง”และ
วรรคที่ 5 “สวยสุดซึ้งสาวภูไท”)  แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ
(วรรคที่ 3 “งามลือเลื่องหนองหาร”)  และพระต าหนักภูพาน
ราชนิเวศน์ (วรรคที่ 2 “พระต าหนักภูพานคู่เมือง) (ร้อยละ100  
ร้อยละ 85.50 ร้อยละ73 และร้อยละ 50) ตามล าดับ  และ 
นักท่องเที่ยวมีภาพลักษณ์ต่อการท่องเที่ยวจังหวัดสกลนครจาก
ค าข วัญ ข อ งจั งห วั ด เป็ น ก ารท่ อ ง เที่ ย วป ระ เภ ท ท าง
ประวัติศาสตร์/ธรรมะ การจัดการข้อมูลประเภทนี้ เรียกว่า การ
ค้นหาภาพลักษณ์ ซึ่ง เสรี วงษ์มณฑา (2541 : 75-78)  กล่าว
ว่าการที่องค์กรใดองค์กรหนึ่งจะค้นหาภาพลักษณ์ขององค์กรว่า
เป็นเช่นไร จะต้องด าเนินการตามสิ่งต่อไปนี้ ได้แก่  ต้องท าวิจัย
เพื่อให้ทราบว่าภาพลักษณ์ขององค์การตอนนี้เป็นเช่นไร ต้อง
วิเคราะห์ออกมาให้ชัดเจนว่าภาพลักษณ์ที่หน่วยงานต้องการคือ
อะไร  และขณะนี้องค์กรมีสินค้าอะไร มีบริการอะไร และสินค้า
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มีคุณสมบัติอย่างไรที่อาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ที่ท าให้
สาธารณชนมองว่าเป็นเช่นนี ้
7.ข้อเสนอแนะ 

การพัฒนาตลาดการท่องเที่ยวจังหวัดสกลนคร คือการ
น าความโดดเด่นทางประวัติศาสตร์/ธรรมะมาเป็นจุดขายซึ่ง
สอดคล้องกับค าขวัญประจ าจังหวัด โดยจัดกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวจังหวัดสกลนครประจ าปีและน าหลักการส่งเสริม
การตลาด คือ การจัดกิจกรรมระยะสั้นที่ใช้สนับสนุนการขายที่
นอกเหนือจาการโฆษณา การส่งเสริมการขายโดยใช้บุคคลที่มี
ช่ือเสียงในสังคม  มีภาพลักษณ์ในทางบวกเป็นผู้น าเสนอ   และ
ท าข่าวประชาสัมพันธ์จะสามารถกระตุ้นความสนใจ ผู้ซื้อซึ่ง
เป็นการส่งเสริมการขาย อีกรูปแบบหนึ่งที่ให้ข้อมูลรายละเอียด
เกี่ยวกับสินค้าและบริการในรูปแบบของการพูดคุยสนทนากับ
สื่อมวลชน เชิญสื่อมวลชนมาเยี่ยมหรือให้เป็นแผ่นข่าวที่เป็น
กิจกรรมช่วยเหลือสังคมพร้อมกันนี้ ทุกภาคส่วนของจังหวัดที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องจะต้องปรับตัว เร่งสร้างภาพลักษณ์ในบริบทที่
เป็นอัตลักษณ์ของตน เพื่อให้นักท่องเที่ยวเกิดการจดจ า 
ประทับใจและเห็นประโยชน์จากกิจกรรมทางศาสนาและแหล่ง
ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์/ธรรมะของจังหวัดสกลนคร ที่มี
แหล่งท่องเที่ ยวทางธรรมะเป็นแหล่ งท่องเที่ ยวที่ ส าคัญ 
พัฒนาการท่องเที่ยวให้ยั่งยืน ในระยะยาวการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวต้องค านึงถึงความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม สังคม และ
วัฒนธรรม ก าหนดทิศทางโดยวัดร่วมกับชุมชน ให้ชุมชนมี
บทบาทเป็นเจ้าของ ชุมชนต้องมีระบบสังคมที่เข้าใจกัน คนใน
ชุมชนต้องมีการพัฒนาตนเอง เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น โดย
จะต้องไม่ทอดทิ้งมรดกทางวัฒนธรรมเดิม  การมีชุมชนแข็งแข็ง 
มีผู้น าท่ีดี มีการจัดการที่เป็นระบบ จะเป็นองค์ประกอบส าคัญที่
จะพัฒนาการท่องเที่ยวแหล่งธรรมะ ไม่ว่าจะเป็นแหล่ง
ท่องเที่ ยวภายในวัด กิจกรรมทางศาสนา ประเพณีหรือ
วัฒนธรรม ศูนย์การเรียนรู้ที่รวบรวมสิ่งมีค่าของชุมชนและภูมิ
ปัญญาชาวบ้านไว้ ผลิตภัณฑ์ สินค้าชุมชนที่ได้มาตรฐาน 
ตลอดจนกิจกรรมที่แสดงถึงวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น เพื่อ
การเรียนรู้และสร้างความบันเทิ งใจให้ กับนักท่องเที่ ยว 
ผสมผสานกันอย่างลงตัว ซึ่งจะส่งผลให้การพัฒนาการท่องเที่ยว
แหล่งธรรมะเกิดความยั่งยืนตลอดไป 
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1 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาความต้องการเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ

พิบูลสงคราม กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จ่านวน 228 คน เครื่องมือในการวิจัย 
ได้แก่ แบบสอบถาม กลุ่มประชากรเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  จ่านวน 6 คณะ 
40 หลักสูตร มีจ่านวน นักศึกษาทั้งหมด 2259 คน ก่าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางของเครจซี่  และมอร์แกน (Krejcie and 
Morgan) สุ่มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple random sampling)  6 คณะ จ่านวน 228 คน เก็บรวบรวมข้อมูล
โดยใช้แบบสอบถาม  จากนั้นน่าผลการศึกษาท่ีได้มาด่าเนินการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมส่าเร็จรูปหาค่าร้อยละ  

ผลการวิจัยพบว่า ความต้องการเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ใน 
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก  ซึ่งเกิดขึ้นจากปัจจัยและองค์ ประกอบส่วนบุคคล 
คําหลัก: ยุทธศาสตร์, การบริหาร, การศึกษา, ระดับบัณฑิตศึกษา 

Abstract 
The purpose of this research is to study the need for graduate study at Pibulsongkram Rajabhat 

University. The research instrument was a questionnaire consisting of 6 groups of 40 undergraduate students 
at Pibulsongkram Rajabhat University. The total number of students was 2259. Krejcie and Morgan  Random 
sampling was used to collect data from 228 questionnaires. The results of the study were analyzed by using 
percentage analysis. 

The research found that The demand for graduate study at Pibulsongkram Rajabhat University The 
overall level is very high. This is caused by factors and personal factors.  
expertsKeywords: Strategy, Administration, Education, Graduate.  

1. บทน า
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ

ที่11 พ.ศ. 2555 – 2559  ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนา ข้อ 
5.5.3 การสร้างความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
เป็น    การพัฒนาความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาค
ธุรกิจเอกชนที่มีศักยภาพในการพัฒนาบุคลากร ในทุกภาค
ส่วนเศรษฐกิจ เสริมสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันการศึกษา
ทั้งของรัฐและเอกชนให้มีมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับในระดับ
สากล ยกระดับทักษะฝีมือแรงงงาน ก่าหนดมาตรฐานขั้น
พื้นฐานของคุณภาพสินค้าและบริการ ที่เป็นการป้องกัน

สินค้าและบริการน่าเข้าที่ไม่ได้คุณภาพทั้งในประเทศและ
ประเทศเพื่อนบ้าน (ส่านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2555 : 13)  

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 
2550 และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  
ซึ่งมุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาในทุก
ระดับและ         ทุกรูปแบบให้สอดคล้องกับความ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม ส่งเสริมและสนับสนุน
ความรู้รักสามัคคีและ       การเรียนรู้  ปลูกจิตส่านึก 
เผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาติ
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ตลอดจนค่านิยมอันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
ยกระดับมาตรฐานการศึกษาของประชาชนให้สูงขึ้นอย่าง
กว้างขวาง  การศึกษาจึงเป็นพ้ืนฐาน รากฐาน กระบวนการ
ที่ส่าคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาคน ให้มีคุณภาพเพียบพร้อม
ทั้งความรู้ ความสามารถ และสติปัญญาเพียงพอที่จะเป็น
ก่าลังที่ส่าคัญ ในการพัฒนาประเทศ เศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง รวมไปถึงเทคโนโลยีให้มีความเจริญก้าวหน้า   
โดยเฉพาะการศึกษาในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี ซึ่งจัดเป็น
การศึกษาที่มุ่ งเสริมให้ผู้ เรียนได้พัฒนาความรู้  ทักษะ 
ในสาขาวิชาเฉพาะทางให้มีความชัดเจน และยังมุ่งสร้าง
บุคคลให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ สามารถพัฒนาองค์
ความรู้ และเทคโนโลยีต่างๆ ตลอดจนวิทยาการสากลมาใช้
ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ของประเทศ (ประดิษฐ์  
มีสุข และ     ทรงธรรม  ธีระกุล, 2551 : 1) และจะเห็นได้
ว่าการศึกษา   เป็นตัวขับเคลื่อนประเทศชาติไทยน่ามาสู่
การพัฒนาให้ประเทศพัฒนาและเจริญก้าวหน้าทัดเทียมกับ
นานาประเทศได้  ดังนั้นการที่ประเทศใดประเทศหนึ่งจะมี
การพัฒนาก้าวหน้าไปได้เพียงใดนั้น  ย่อมจะเกิดขึ้นอยู่กับ
คุณภาพของประชากรของประเทศนั้นๆ  ถ้าประชากรด้อย
คุณภาพก็ย่อมเป็นอุปสรรคเหนี่ยวรั้งการพัฒนาของประเทศ  
แต่ในทางตรงกันข้าม     หากประเทศใดที่ เต็มไปด้วย
ป ระชากรที่ มี คุ ณ ภ าพ ก็ จะส าม ารถพั ฒ น าได้ แ ล ะ
เจริญก้าวหน้าในทุกๆ ด้านอย่างราบรื่น  ฉะนั้นจึงเห็นได้ว่า 
“ทรัพยากรมนุษย์” นั้นเป็นปัจจัยที่ส่าคัญอย่างยิ่งต่อการ
พัฒนาประเทศชาติ  และการศึกษาเป็นกระบวนการ  ใน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพ บุคคลที่ผ่าน
กระบวนการทางการศึกษาและฝึกอบรมทางด้านต่างๆ 
อย่างเหมาะสม และเพียงพอจะเป็นทรัพยากรอันมีคุณค่า 
ในทางการพัฒนาประเทศเป็นอย่ างยิ่ ง  การศึกษาที่
สอดคล้องพร้อมสอดรับกับประชาคมอาเซียน  ตาม
แผนพัฒนาการศึกษาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 
พ.ศ. 2555 – 2559    ก็เช่นเดียวกัน 

โรคิช (Rokeach. 1968. อ้างถึงใน  ปรียาพร  
วงศ์อนุตรโรจน์,  2551 : 269 – 270) ได้กล่าวถึง ค่านิยม 
ว่า เป็นความเช่ืออย่างหนึ่ง ซึ่งมีลักษณะค่อนข้างถาวรและ  
เราเช่ือวิถีปฏิบัติบางอย่างหรือเป้าหมายบางอย่างนั้น เป็น
สิ่ง  ที่ตัวเองหรือสังคมเห็นสมควรที่จะยึดถือหรือปฏิบัติ 
มากกว่า วิถีปฏิบัติหรือเป้าหมายชีวิตอย่างอื่น ซึ่งการศึกษา
ก็ถือว่าเป็นค่านิยมของบุคคลที่แสดงออกเป็นพฤติกรรม
ภายนอก       โดยที่ “การศึกษา” มีความส่าคัญยิ่งต่อชีวิต
มนุษย์  การศึกษาเป็นการลงทุนเพื่อการพัฒนาประเทศ คน
หรือมนุษย์         เป็นทรัพยากรส่าคัญยิ่ง ที่เรียกได้ว่า 
“ทรัพยากรมนุษย์” และส่าคัญยิ่งกว่าทรัพยากรใดทั้งหลาย
ในบรรดาทรัพยากร  4 M (Men, Money, Material and 

Machine) ด้วยกัน       มนุษย์เป็นหัวใจของการพัฒนา
ประเทศ  มนุษย์ที่ได้รับการศึกษาสูง เฉลียวฉลาด มีสุขภาพ
เข้มแข็งทั้งกายและจิต    มีทักษะสูงมีความสามารถในการ
ผลิตสูง ก็ย่อมจะสามารถท่างาน มีรายได้ดี มีรายได้สูง  เมื่อ
มนุษย์โดยทั่วไปในประเทศ มีรายได้สูงขึ้น มาตรฐานความ
เป็นอยู่ต่างๆ ในการด่าเนินชีวิต ก็สูงขึ้นตามไปด้วย เมื่อ
มนุษย์โดยเฉลี่ยในประเทศมีรายได้สูงเป็นจ่านวนมาก 
รายได้และการผลิตของประชาชนสูงขึ้น  รายได้ประชาชาติ 
(Gross National Product) ก็ จ ะ สู ง ต า ม   ไ ป ด้ ว ย  
การศึกษาจึงเป็นปัจจัยส่าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศ การศึกษาซึ่งเป็นจักรกลส่าหรับการพัฒนา  มนุษย์
เป็นองค์ประกอบส่าคัญที่สุดในทุกระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศจะเจริญรุดหน้าได้มากเพียงไร  ย่อมขึ้นอยู่กับ
คุณภาพของ “ทรัพยากรมนุษย์ในประเทศ” เป็นส่าคัญ
คุณภาพของบุคคลต่างๆ เหล่านี้ ได้แก่ ความขยันหมั่นเพียร
มุ่งเรียนรู้ สติปัญญาความคิดริเริ่ม  คิดความสร้างสรรค์ 
ความสามารถ   ในการผลิต การประกอบอาชีพ ความรู้จัก
ประหยัดอดออมถนอมใช้ ความซื่อสัตย์สุจริตมิคิดโกงบ้าน
กิน เมื อง           ความมีคุณ ธรรม  จริยธรรม  และ
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ   ของตน ความรับผิดชอบหน้าที่
การงานท่ีตนเองปฏิบัติ          มีความโปร่งใสในการท่างาน
ทุกๆ อย่าง ชนิดที่เรียกว่า         มี Accountability อัน
หมายถึงความโปร่งใส หรือ ความพร้อมที่จะถูกไล่เบี้ย 
(ตรวจสอบความสุจริต ตรงไปตรงมา ไม่มีเล่ห์เหลี่ยมที่ลด
เลี้ยว เคี้ยวคดในการท่างาน เพื่อคบคิดจะโกงบ้านกินเมือง 
หรือเอารัดเอาเปรียบเพื่อนร่วมงานไม่หลอกลวงประชาชน
คนไทยทั้ งประเทศ ฯลฯ) ได้ทุกเวลาอีกด้วย เรียกว่า        
มีจิตส่านึกท่ีดีในการท่างาน  ในการด่ารงตนเป็นพลเมืองที่ดี
ของประเทศ นั้นคือ มนุษย์ต้องได้รับการศึกษาที่สูงขึ้นไป
ตามล่าดับ  ดังมีนักเศรษฐศาสตร์ช้ันน่าของสหรัฐอเมริกา 
ได้สรุปอย่างน่าสนใจว่า  การมีการศึกษาที่ดีในวัยเยาว์ 
จะสามารถช่วยเพิ่ มคุณภาพชีวิต  และเพิ่ มศักยภาพ            
ในการหารายได้ของคนวัยท่างาน แล้วยังสามารถช่วย        
ลดอาชญากรรม มีผลดีต่อสุขภาพกายและใจ ลดภาวะ    
ความยากจน และลดการพึ่งพาทางสังคมจากภาครัฐไปได้   
เป็นอย่ างมาก  จะเห็นได้ ว่า  มนุษย์มีการลงทุนทาง
การศึกษาอย่างสูงมาก ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนด้วยตนเอง 
ทุนของพ่อแม่ ทุนญาติพี่น้อง   ทุนจากหน่วยงานต่างๆ ด้วย
คาดหวัง       น่าเอาความรู้ต่างๆ ที่ได้รับมาใช้ในการท่างาน
ให้บังเกิดประโยชน์แก่ตนเอง ประเทศชาติ และสังคมโดย
ส่วนรวม (ปราชญา กล้าผจญ และพอตา  บุตรสุทธิวงศ์, 
2550 :155 - 163)    

ในด้านของสถาบันอุดมศึกษาไทย ซึ่งเป็นกลไก      
ที่ส่าคัญในการเพิ่มศักยภาพของประเทศผ่านการสร้างและ
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พัฒนาก่าลังคน และสร้างองค์ความรู้ที่ก่อให้เกิดนวัตกรรม  
ผ่านระบบการวิจัยและพัฒนาเพื่อประโยชน์ในภาคการผลิต  
โครงสร้างพื้นฐาน และการยกระดับความเข้มแข็งของสังคม
โดยรวม(ส่านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2550 : 3) 
จึงเป็นเหตุให้มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามตระหนักว่า 
โดยบทบาทหน้าที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  
เป็นมหาวิทยาลัยหนึ่งในจังหวัดพิษณุโลก ที่ได้ช่ือว่าเป็น
มหาวิทยาลัยที่มีขนาดใหญ่แห่งหนึ่ งในเขตภาคเหนือ
ตอนล่าง  นอกจากจะมีบทบาทหน้าที่ในการผลิตบัณฑิต
ระดับปริญญาตรี การจัดการศึกษาการเรียนการสอนที่
หลากหลายสาขาวิชา ให้บริการทางวิชาการ ในปัจจุบัน
มหาวิทยาลัยราชภัฏ      พิบูลสงครามก็ยังคงได้ด่าเนินการ
และมีบทบาททางการ      จัดการศึกษา เพื่ อพัฒนา
บุคลากรและประชากรในท้องถิ่น จังหวัดพิษณุโลก ได้มี
โอกาสศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา      ซึ่งสอดคล้องกับ
เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ที่กล่าวไว้ว่า  “มหาวิทยาลัย
สร้างคน เพื่อพัฒนาท้องถิ่น”  ฉะนั้นการผลิตมหาบัณฑิต 
ดุษฎีบัณฑิต  ได้ตระหนักถึงความจ่าเป็นและ ความต้องการ
อันการตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและการพัฒนา
บุคลากรในท้องถิ่นให้มีการศึกษาที่สูงกว่า        ระดับ
ปริญญาตรี ซึ่งบทบาทนี้ ก็เป็นบทบาทหน้าที่หนึ่ง     ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เช่นเดียวกันท่ีตรง   ตาม
เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยที่ว่า “มหาวิทยาลัยสร้างคน 
เพื่อพัฒนาท้องถิ่น”  

ตลอดระยะเวลา  21  ปี ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
พิบูลสงคราม ได้เปิดการเรียนการสอนในระดบับัณฑิตศึกษา 
ตั้งแต่พุทธศักราช 2538  จนถึง ณ ปีปัจจุบัน เป็นจ่านวน 
หลายรุ่น จากข้อมูลสถิติจ่านวนนักศึกษามหาบัณฑิต และ 
ดุษฎีบัณฑิต ซึ่งได้ค้นคว้าหาข้อมูลจากกองบริการการศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ณ วันที่ 18 กันยายน 
2559 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
การศึกษายุทธศาสตร์การบริหารการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ครั้งนี ้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 

เพื่ อศึกษาความต้องการเข้าศึกษาต่อในระดับ
บัณฑิตศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม 

3. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
ศักดิ์ ชัย  นาคเอี่ยม (อ้างถึงใน วสันต์  สุริชัย , 

2551 : 35) ได้กล่าวว่า ในทางจิตวิทยาเช่ือว่า การแสดง

พฤติกรรมของมนุษย์ย่อมมีเหตุจูงใจ  มนุษย์จะแสดงออก
อย่างไรก็ตาม  จะเป็นไปตามความต้องการบางอย่างผลักดัน 
ให้กระท่าความต้องการ  โดยส่วนใหญ่แล้วมีความต้องการ
คล้ายคลึงกันในด้านร่างกาย จิตใจ ความต้องการของมนุษย์   
มีล่าดับขั้นการกระตุ้นให้บุคคลปฏิบัติงานหรือท่าสิ่งใดสิ่ง
หนึ่ง เพื่อตอบสนองความต้องการบางอย่าง  ในทฤษฎีล่าดับ    
ความต้องการของ มาสโลว์ นี้มีสมมติฐานส่าคัญ 3 ประการ  
คือ  
1. มนุษย์มีความต้องการและความต้องการนั้น จะมีอิทธิพล
ต่อพฤติกรรมของมนุษย์ เฉพาะความต้องการที่ ยั งไม่
ตอบสนองความพอใจเท่านั้น  ความต้องการที่ตอบสนอง
แล้วจะไม่เป็นแรงจูงใจอีก 
2. ความต้องการของบุคคลจะถูกจัดอันดับความส่าคัญ
จากความส่าคัญเบื้องต้นไปจนถึงความต้องการที่มีความ
สลับซับซ้อน 
3. บุคคลจะมีความต้องการในล่าดับต่อไป เมื่อความต้องการ
ในระดับต่่ากว่าได้รับการตอบสนองแล้ว 

วูร์ม (Vroom,1964, 204 อ้างถึงใน วสันต์  สุริ
ชัย, 2551 : 35 - 36)  กล่าวว่า ความหวังของคน เป็นแรง
กระตุ้นภายในของบุคคลที่จะท่าให้คนพยายามที่จะท่าในสิ่ง
ที่ท่าให้ตนเองได้รับความส่าเร็จสมหวังตามที่ต้องการ  ความ
คาดหวังเปรียบเสมือนความต้องการที่ยังไม่ ได้รับการ
ตอบสนอง    มนุษย์ต้องการที่จะตอบสนองคาดหวังของ
ตนเอง  โดยทั่วไปแบ่งได้ออกเป็น 4 ประเภท คือ 
1. ความคาดหวังที่มีต่อการปฏิบัติงาน  เป็นความคาดหวัง
ในการปฏิบัติงาน โดยใช้ความพยายามระดับหนึ่งจะได้รับ
ความส่าเร็จจากการท่างานนั้นๆ  
2. ความคาดหวังต่อการปฏิบัติงานกับผลตอบแทนและ
ความพึงพอใจ เป็นความเชื่อว่าจะได้รับผลตอบแทนอะไรก็
ได้   จากที่ ป ระสบผลส่าเร็จจากการปฏิ บั ติ งานและ
ผลตอบแทนนั้นจะต้องมีคุณค่าและความพึงพอใจต่อ
ผู้ปฏิบัติงาน 
3. ความคาดหวังต่อการปฏิบัติงานเทียบกับผลตอบแทน
เป็นการรับรู้และความคาดหวังว่าผลงานที่เกิดขึ้นจากการ      
มีพยายามเพิ่มขึ้น  ถ้าบุคคลใดคิดว่าเมื่อท่างานได้ผลดีจะไม่ 
ได้รับความสนใจและรางวัลตอบแทน  บุคคลนั้นจะไม่เลือก
ท่างานหนักองค์ประกอบนี้ท่าให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่าง    
ผลการท่างานกับรางวัลตอบแทน 
4. การได้รับรางวัลตอบแทนที่ชอบ เป็นความต้องการ
ภายในของบุคคล คือ การตีค่าว่าชอบหรือการมีค่านิยม 
รางวัลหรือผลตอบแทน ความชอบนี้ไม่ได้เกิดจากรางวัลที่ได้
แต่เกิดจากปัจจัยภายในตัวบุคคล  จึงมีความแตกต่างกันไป
ตามแต่บุคคล  บางคนชอบท่างานบางอย่างเพราะเงินเดือน
ดี  เพราะประเมินค่าของรางวัลตอบแทนที่เป็นเงินเอาไว้สูง
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บางคนชอบท่างาน   ที่ท้าทาย  มีความรับผิดชอบสูง  
เพราะมีค่านิยมสูงเกี่ยวกับรางวัลตอบแทนท่ีเป็นผลส่าเร็จ 

ศิ ริ ว ร รณ    เส รี รั ต น์   (2550 : 170 – 180) 
กล่าวถึง ทฤษฎีล่าดับความต้องการ (Hierachy of Needs 
Theory) เป็นทฤษฎีที่พัฒนาขึ้นโดย อับราฮัม มาสโลว์ 
(Abrahum Maslow) นักจิตวิทยาแห่งมหาวิทยาลัยแบรน
ดีส์ เป็นทฤษฎี  ที่รู้จักกัน มากที่สุด ทฤษฎีหนึ่ง ซึ่งระบุว่า 
บุคคลมี          ความต้องการเรียงล่าดับจากระดับพื้นฐาน
ที่สุดไปยัง       ระดับสูงสุด กรอบความคิดที่ส่าคัญ ของ
ทฤษฎีนี้  มีสามประการ คือบุคคลเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความ
ต้องการ ความต้องการมีอิทธิพลหรือเป็นเหตุจูงใจต่อ
พฤติกรรม ความต้องการที่ยังไม่ได้รับ  การสนองตอบ
เท่านั้นที่ เป็นเหตุจูงใจ ส่วนความต้องการที่ ได้ รับการ
สนองตอบแล้วจะไม่เป็นเหตุจูงใจอีกต่อไป  ความต้องการ
ของบุ คคล เป็ นล่ าดั บ ช้ัน เรี ย งตามความส่ าคัญ จาก 
ความต้องการพื้นฐาน ไปจนถึงความต้องการที่ซับซ้อน       
เมื่อความต้องการล่าดับต่่าได้รับการสนอบตอบอย่างดีแล้ว 
บุคคลจะก้าวไปสู่ความต้องการล่าดับที่สูงขึ้นต่อไป  มาสโลว์ 
เห็นว่าความต้องการของบุคคลมีห้ากลุ่มจัดแบ่งได้เป็นห้า
ระดับจากระดับต่่าไปสูง เพื่อความเข้าใจ มักจะแสดงล่าดับ
ของ ความต้องการ 
1. ความต้องการทางร่างกาย  (Physiological Needs)
เป็นความต้องการล่าดับต่่าสุดและเป็นพื้นฐานของชีวิต 
เป็นแรงผลักดันทางชีวภาพ เช่น ความต้องการอาหาร 
น้่า อากาศ ที่อยู่อาศัย หากพนักงานมีรายได้จากการ
ปฏิบัติงานเพียงพอ ก็จะสามารถด่ารงชีวิตอยู่ได้โดยมีอาหาร
และ          ที่พักอาศัย เขาจะมีก่าลังที่จะท่างาน ต่อไป 
และ               การมีสภาพแวดล้อมการท่างานที่เหมาะสม 
เช่น ความสะอาด ความสว่าง การระบายอากาศที่ดี  การ
บริการสุขภาพ         เป็นการสนองความต้องการในล่าดับนี้
ได้ 
2. ค ว า ม ต้ อ งก า ร ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย  (Safety Needs)            
เป็นความต้องการที่จะเกิดขึ้นหลังจากที่ความต้องการ       
ทางร่างกายได้รับการตอบสนองอย่างไม่ขาดแคลนแล้ว 
หมายถึง   ความต้องการ สภาพแวดล้อมที่ปลอดจาก
อันตรายทั้งทางกายและจิตใจ ความมั่นคงในงาน    ในชีวิต
และสุขภาพ การสนองความต้องการนี้ ต่อพนักงาน ท่าได้
หลายอย่าง เช่น การประกันชีวิตและสุขภาพ กฎระเบียบ
ข้อบังคับท่ียุติธรรม การให้มีสหภาพแรงงาน ความปลอดภัย
ในการปฏิบัติงาน    เป็นต้น 
3. ค วาม ต้ อ งก ารท า งสั งค ม  (Social Needs) เมื่ อ มี
ความปลอดภัยในชีวิตและมั่นคงในการงานแล้ว คนเรา        
จะต้ องการความรัก  มิ ต รภ าพ  ความ ใกล้ ชิ ดผู กพั น 
ต้องการเพื่อน การมีโอกาสเข้าสมาคมสังสรรค์กับผู้อื่น 

ได้รับการยอมรับเป็นสมาชิกในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือหลาย
กลุ่ม 
4. ความต้องการเกียรติยศ ช่ือเสียง (Esteem Needs)
เมื่อความต้องการทางสังคมได้รับการตอบสนองแล้ว คนเรา  
จะต้องการสร้างสถานภาพของตัวเองให้สูงเด่น มีความภูมิใจ
และสร้าง การนับถือตนเอง ช่ืนชมในความส่าเร็จของงานที่
ท่า ความรู้สึกมั่นใจในตัวเองและเกียรติยศ ความต้องการ
เหล่านี้ได้แก่ ยศ ต่าแหน่ง ระดับเงินเดือนท่ีสูง งานท่ีท้าทาย 
ได้รับ   การยกย่องจากผู้อื่น มีส่วนร่วมในการตัดสินใจใน
งาน โอกาสแห่งความก้าวหน้าในงานอาชีพ เป็นต้น 
5. ค วาม ต้ อ งก าร เติ ม ค วาม ส ม บู รณ์ ให้ ชี วิ ต  (Self-
actualization Needs) เป็นความต้องการระดับสูงสุด คือ
ต้องการจะเติมเต็มศักยภาพของตนเอง ต้องการความส่าเร็จ
ในสิ่งที่ปรารถนาสูงสุดของตัวเอง ความเจริญก้าวหน้า การ
พัฒนาทักษะความสามารถให้ถึงขีดสุดยอด มีความเป็น
อิสระในการตัดสินใจและการคิดสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ การก้าว
สู่ต่าแหน่งท่ีสูงขึ้นในอาชีพและ  การงาน เป็นต้น 

นิพนธ์  ท วีคูณ  (2553 : 5) จากแนวคิ ดและ
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง พอสรุปได้ว่า ความต้องการต่าง ๆ 
ของมนุษย์ล้วนแล้วแต่เป็นพื้นฐาน และจ่าเป็นต่อการด่ารง
ชีพของมนุษย์ทุกคน ความต้องการจึงเป็นสิ่งท่ีถูกสร้างขึ้น ใช้
เป็นแรงผลักดันให้เกิดการกระท่าเพื่อตอบสนองความ
ต้องการ     ที่พักอาศัยเป็นปัจจัยพื้นฐานของมนุษย์ ที่ใช้
ส่าหรับการกินอยู่ หลับนอน เป็นที่ส่าหรับคุ้มครองปกป้อง
ร่างกายมนุษย์         ให้รอดพ้นจากอันตราย เพื่อให้การ
ด่ารงชีวิตอยู่ได้ตามปกติสุข จากความส่าคัญของที่พักอาศัย
นี้ องค์กรต่าง ๆ ในสังคม      จึงให้ความส่าคัญในการจัดที่
พักอาศัยให้พนักงานหรือบุคคลากรของตนในรูปของ
สวัสดิการ  สวัสดิการด้านที่พักอาศัยจึงเป็นสิ่งที่องค์กรจัด
ให้กับพนักงานเพื่อตอบสนอง   ความต้องการของบุคคล 
อ่านวยความสะดวก เสริมสภาพ  ความเป็นอยู่ท่ีดี ท่าให้เกิด
ความรู้สึกปลอดภัย มั่นคง          พึงพอใจ และเป็น
แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน การจัดสวัสดิการอย่างทั่วถึงและ
เหมาะสม จะส่งผลให้ เกิดประสิทธิภาพ        ในการ
ปฏิบั ติ งาน  ส่ งเสริมก่าลั งใจ  บ่ ารุงขวัญ  สร้างศรัทธา 
ซึ่ งบริษั ท  จงสถิตย์  จ่ ากั ด  ก็ เป็ นองค์ กรหนึ่ งที่ ได้ ให้
ความส่าคัญในด้านดังกล่าวเช่นกัน 

เมอร์เรย์  (Murray, 1938 อ้างถึงใน กลชยรรถ  
สนองคุณ, 2558 : 9) ได้อธิบายว่าความต้องการของบุคคล     
มีความต้องการหลายอย่างในเวลาเดียวกัน ความต้องการ   
ของบุคคลที่มีความส่าคัญเกี่ยวกับการท่างาน  มีอยู่   4  
ประการ คือ 
1.ความต้องการความส่าคัญ หมายถึง ความต้องการที่จะท่า

สิ่งใดสิ่งหนึ่งให้ส่าเร็จลุล่วง
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2.ความต้องการมีความสัมพันธ์อันดีกับบุคคลอื่นโดยค่านึงถึง
การยอมรับของเพื่อนร่วมงาน

3.ความต้องการอิสระ เป็นความต้องการที่เป็นตัวของตัวเอง
4.ความต้องการมีอ่านาจ ความต้องการที่จะอิทธิพลเหนือคน

อื่น และต้องการที่จะควบคุมคนอื่นให้อยู่ในอ่านาจของตน
ศศินา  ปาละสิงห์ ( 2547 อ้างถึงใน กลชยรรถ  

สนองคุณ, 2558 : 9) ความต้องการเป็นแรงจูงใจอย่างหนึ่ง 
ของมนุษย์ที่กระตุ้นให้เกิดการตอบสนองความต้องการ  
ทางด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม และความต้องการของ
มนุษย์นี่เองที่ท่าเกิดการเปลี่ยนแปลงในระบบงาน  ถ้ามนุษย์
ได้รับ การตอบสนองอย่างเพียงพอแล้ว ก็สามารถท่างานให้
ลุล่วงและประสบผลส่าเร็จ เพราะระดับความพึงพอใจยังมี
ความสัมพันธ์ต่อผลการปฏิบัติงานของบุคลากรอีกด้วย 

แบนดูรา (Bandura, 1977,pp.191-215 อ้างถึง
ใน วสันต์  สุริชัย, 2551 : 36) ได้เสนอทฤษฎีความต้องการ
ในความคาดหวังที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกท่าพฤติกรรม
ใดๆ นั้น มี 2 ชนิด คือ  
1.ความคาดหวังเกี่ ยวกับผลของการกระท่ าเป็นการ

คาดคะเนของบุคคลว่าพฤติกรรมนั้น จะน่าไปสู่การกระท่า
ใด

2.ความคาดหวังเกี่ยวกับความสามารถเป็นการคาดคะเน
เกี่ยวกับความสามารถของบุคคลในการกระท่าพฤติกรรม
ที่จะน่าไปสู่ผลของการกระท่าตามที่ที่คาดหวังไว้ รูปแบบ
ความคาดหวังทั้ง 2 ชนิด

แม็คเคลแลนด์ (McClelland,1985,p.12 อ้างถึง
ใน วสันต์  สุรชัย, 2551 : 36) ได้กล่าวถึงแนวคิดและทฤษฎี  
ความต้องการความส่าเร็จ (The need of achievement  
theory) ไว้ว่ า การบรรลุผลส่ าเร็จตามความต้องการ         
เป็นความต้องการให้บรรลุผลส่าเร็จด้วยวิธีการท่างาน      
อย่างหนัก เป็นผลงานที่ได้มาด้วยความยากล่าบาก และ        
มีอุปสรรคขัดขวางและเป็นผลงานที่ ได้ ช่ือว่ายอดเยี่ยม  
เพราะต้องใช้ความมานะบากบั่นท่างานเพื่อให้บรรลุผล
ส่าเร็จตามที่ต้องการ  

แม็คเคลแลนด์ (McClelland) เสนอแนวคิดว่า 
บุคคลที่มีความต้องการความส่าเร็จสูงจะต้องมีลักษณะดังนี้ 
คือ  มีความพอใจงานที่รับผิดชอบ  ก่าหนดเป้าหมาย            
ระดับปานกลาง  ต้องการย้อนกลับความส่าเร็จหรือ        
ความล้มเหลว  ต้องการท่างานร่วมกับผู้ที่มีความสามารถ  
ดังนั้นการท่าความเข้าใจจากภายในและภายนออกองค์กร    
จึงเป็นสิ่งจ่าเป็น  เพื่อให้บุคคลสามารถท่างานได้บรรลุตาม
เป้าหมายขององค์กร 

ส่านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ   
(2536 : 24 อ้างถึงใน ระพีพรรณ์  เมืองมูล, 2552 : 24) ได้
ให้ความหมายของความต้องการไว้ว่า  ความต้องการ 

หมายถึง สภาวะที่เกิดจากความไม่สมดุลทั้งร่างกายและ
จิตใจ  ความต้องการของคนเรามักไม่ได้รับการตอบสนอง          
อย่างสมบูรณ์   เมื่อได้รับการตอบสนองหนึ่ งก็จะเกิด         
ความต้องการมากข้ึนไปอีกระดับหนึ่ง 

สรุปได้ว่า แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความต้องการ 
หมายถึง ความต้องการของมนุษย์หรือคน สภาวะที่ เกิด      
จากความไม่สมดุลทั้งร่างกายและจิตใจความต้องการของ
คนเรามั กไม่ ได้ รับการตอบสนองอย่ างสมบู รณ์  เพื่ อ
ตอบสนองความต้องการบางอย่างของตนเองหรือการพัฒนา
ตนเองเพื่อผลักดันชีวิตให้ไปในแนวทางที่ดีมากที่สุด 

4. วิธีด าเนินการวิจัย
การศึกษายุทธศาสตร์การบริหารการศึกษา      

ระดับบัณฑิตศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ       
พิ บู ล ส งครามครั้ งนี้  มี กลุ่ ม ป ระชากรเป็ นนั กศึ กษ า           
ระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
จ่านวน 6 คณะ 40 หลักสูตร มีจ่านวน นักศึกษาทั้งหมด 
2259 คน ชายจ่านวน 853 คน ผู้หญิงจ่านวน 1406 คน 
ก่าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางของเครจซี่  และมอร์แกน 
(Krejcie and Morgan) สุ่มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มตัวอย่าง
แบบง่าย (Simple random sampling)  6 คณะ จ่านวน 
228 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม  จากนั้นน่า
ผลการศึกษาที่ได้มาด่าเนินการวิเคราะห์ด้ วยโปรแกรม
ส่าเร็จรูปหาค่าร้อยละ 

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
6. อภิปรายผล

การวิจัย เรื่อง ยุทธศาสตร์การบริหารการศึกษา
ต่อระดับบัณฑิตศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ    
พิบูลสงคราม  โดยมีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อศึกษาความ
ต้องการเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาของนักศึกษา            
ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ซึ่ง      
เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน โดยการศึกษาจากเอกสาร 
วารสาร ต ารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาประยุกต์ใช้ใน
การศึกษาวิจัย  ซึ่งเป็นการพิจารณาผลการวิเคราะห์ข้อมูล
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ดังกล่าวนั้นท าให้   ได้ข้อสรุปของการศึกษาวิจัย รวมทั้งเป็น
ต้นแบบให้ผู้ที่สนใจน าไปเป็นแนวทางในการศึกษาต่อไป  
การวิจัยในครั้งนี้        ได้เก็บรวบรวมข้อมูลแล้วน าข้อมูลที่
เก็บรวบรวมได้มาวิเคราะห์พร้อมสรุป อภิปรายผล และ
ข้อเสนอแนะ  

สรุปผลการวิจัย 

การศึกษาวิจัย เรื่อง ยุทธศาสตร์การบริหาร
การศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัย  
ราชภัฏพิบูลสงคราม  พบว่า ส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถาม  
เป็นนักศึกษาที่ศึกษาในคณะวิทยาการจัดการ เป็นเพศหญิง 
มีภูมิล าเนาอยู่ในจังหวัดพิษณุโลกรายได้ผู้ปกครองจะอยู่     
ในช่วง 5000-10,000 บาท  ต้องการศึกษาต่อ ส่วนสาเหตุที่
ไม่ต้องการศึกษา เพราะต้องการหางานท า มหาวิทยาลัย 
หลักสูตร ท่ีต้องการเข้าศึกษาต่อไม่ได้ระบุเจาะจง แต่จะเห็น
ชัดเจนว่าผู้ตอบแบบสอบถามต้องการศึกษาใน คณะครุ
ศาสตร์    หลักสูตรการบริหารการศึกษา  โดยผลของ
การศึกษาสามารถน าประเด็นมาสรุปตามวัตถุประสงค์ได้
ดังนี้  

ความต้องการเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา

ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล

สงคราม พบว่าภาพรวมต้องการศึกษาต่อ เมื่อพิจารณาจะ

พบว่า ยังมีความต้องการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 

อภิปรายผล 

จากผลการวิจัยวิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผล
การศึกษายุทธศาสตร์การบริหารการศึกษาต่อระดับ
บัณฑิตศึกษา      ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม ผู้วิจัยได้น าประเด็นที่ส าคัญที่พบน ามาอภิปรายผล
ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ดังต่อไปนี้ 

1. จ า ก ผ ล ก า ร ศึ ก ษ า ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร              

เข้ าศึ กษ าต่ อ ใน ระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ กษ าของนั ก ศึ กษ า            

ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ผู้วิจัย   

ได้ศึกษาจากนักศึกษาระดับปริญญาตรี  ซึ่งผลการศึกษา

พบว่า มีภาพรวมดังนี้ มีระดับความต้องการอยู่ให้ระดับมาก        

ร้อยละ 49.2  ซึ่ งสอดคล้ องกับทฤษฎี ของมาสโลว์      

(Maslow 1975) ที่กล่าวไว้ว่า มนุษย์ทุกคนย่อมมีความ

ต้องการในความปลอดภัยหรือความมั่นคง (Safety or 

Security needs) คือ  ความต้องการด้านความปลอดภัย

หรือความมั่นคงต่างๆ  เช่น  ความมั่นคงในงานที่ท าอยู่ 

บุคลากร มีความรู้สึกว่าจะต้อง ไม่ถูกปลด ไล่ออก หรือถูก

สั่งย้ายง่ายๆ แต่เขาและเพื่อนร่วมงานจะต้องได้รับการ

ปฏิบัติอย่างยุติธรรมทัดเทียมกัน  เวลาเจ็บป่วยก็มีคน

รักษาพยาบาลให้ความเอาใจใส่ดูแล  เมื่อออกจากงานก็

จะต้องได้รับค่าตอบแทน นอกจากนี้ ยังต้องการมีรายได้ดี

พอสมควร หรืออย่างน้อยก็พอเพียงแก่การด ารงชีพ อย่างสุข

สบาย  มีบ้านอยู่เป็นของตนเอง   หลักประกันในการท างาน

ต่างๆ อย่างเพียงพอ ตลอดจนครอบครัวเป็นสุขปลอดภัย

ด้ วย   ดั งนั้ น   ความต้ อ งกา ร เข้ าศึ กษ าต่ อ ใน ระดั บ
บัณฑิตศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม จึงเป็นความต้องการอย่างมาก เพราะ
นักศึกษาต้องการความมั่นคง  ในชีวิต และความต้องการ
ศึกษาต่อ ซึ่งสุนทร  โคตรบรรเทา กล่าวว่า การศึกษาต่อ
เป็นการเพิ่มเติมความรู้อย่างต่อเนื่องจากความรู้เดิม ได้
พัฒนาความรู้  เพิ่ มพู นประสบการณ์ ของตนเองจาก
การศึกษาต่อสามารถน่ าความรู้ ไปประยุกต์ ใช้  หรื อ
พัฒนาการท่ างานให้มีประสิทธิภาพยิ่ งขึ้ น  อีกทั้ งยั ง
สอดคล้องกับแนวคิดของโนลส์ (Knowles) ที่ กล่าวว่า 
ลักษณะที่ส่าคัญของมนุษย์    ที่มีผลต่อการเรียนรู้   มี 4 
ประการ คือ 1) การเข้าใจ (self-concepts) มนุษย์เป็นผู้ที่มี
เหตุผลในการตัดสินใจ ด้วยตนเอง สามารถก่าหนดชีวิต
ตน เองได้   (self-direction)ไม่ ชอบให้ ผู้ อื่ นตั ดสิน ใจแทน 
2) การมีประสบการณ์(experiences) ผู้มีประสบการณ์มาก ถือ
ว่าเป็นแหล่งวิทยาการส่าคัญในการเรียนรู้จึงสามารถ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้อื่น ได้สามารถน่าประการณ์
เดิมเช่ืองโยงกับประสบการณ์ใหม่ได้ แต่ไม่ค่อยเปลี่ยน       
จากความคิดเดิม  3) ความพร้อมในการเรียน(readiness to 
learn) ผู้ใหญ่ที่มีความพร้อมที่จะเรียนเมื่อเกิดความต้องการ 
เช่น จะเรียนเมื่อต้องการเลื่อนต่าแหน่ง  4) การเห็นค่า      
ของเวลา(time perfective) มนุษย์เรียนรู้เพื่อน่าความรู้นั้น   
ไป ใช้แก้ ปั ญ หาชีวิ ตป ระจ าวันห รือน า ไป ใช้ ได้ ทั นที 

ดังนั้น แรงจูงใจและความต้องการในการเรียนของมนุษย์       

ที่มีประสิทธิภาพ คือ  การพยายามท าให้มนุษย์เช่ือว่า        

การที่ เสียเวลาเรียนรู้ เป็นสิ่ งที่ มีคุณค่าในชีวิต  ดั งนั้น 

การศึกษาจึงนับว่าเป็นปัจจัยส าคัญในพัฒนาตนเองและการ
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อยู่ในสังคม  ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  เพื่อให้เป็น

บุคคลมีคุณภาพชีวิตที่ดีซึ่งจะน าไปสู่ความก้าวหน้าในอาชีพ 

ต าแหน่งหน้าที่ การงานและความมั่นคงในชีวิตจึงเป็นความ

ต้องการที่จะศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏ  พิบูลสงคราม 

ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะการน าผลการวิจัยไปใช้จาก
ผลการวิจัย  ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อ
การบริหารการศึกษาต่อระดบับัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราช
ภัฏพิบูลสงครามดังนี้ 

ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 
1. ควรมีการศึกษาความต้องการศึกษาต่อ

ของประชากรในเขตจังหวัดพิษณุโลกมาท าการวิจัย เพื่อ

น ามาเปรียบเทียบกับผลวิจัยครั้งนี้ แล้วน ามาหาแนวทาง

และพัฒนาการการบริหารการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  

2. ควรมีการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความ

ต้องการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พิบูลสงคราม 
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ศึกษาผลการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ กรณีศึกษาในรายวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์
ของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยพิชญบัณฑิต 

Study the results of instructional management using case study in strategic management 
in Faculty of Business Administration Pitchayabundit College 

สมชาย  พาชอบ1,*  พยุงศรี ดีโคตร1 และ กฤษยา ภู่ มงคลสุริยา1 

1 วิทยาลัยพิชญบัณฑิต 235 ม.1 ถนนอุดรบ้านจั่น อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 

*ผู้ติดต่อ: E-mail: nidnoi4444@hotmail.com

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์  เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนโดยใช้

กรณีศึกษา ในรายวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์  ของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยพิชญบัณิต ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ 
นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ จ านวน  30 คน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ผลการวิจัย
พบว่า 1) ผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยคะแนนของการทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิก่อน
เรียนมีค่าเฉลี่ยเป็น 10.60 และคะแนนการทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนมีค่าเฉลี่ยเป็น 22.33 2) นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการ
เรียนการสอนโดยใช้กรณีศึกษา โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 เมื่อพิจารณา  รายข้อแล้วเรียงอันดับจาก
มากไปน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ แบบฝึกเสริมทักษะท าให้เข้าใจสิ่งท่ีอาจารย์สอนมากขึ้น  อาจารย์ใช้เทคนิคท่ีหลากหลายในการ
กระตุ้นให้นักศึกษามีความกระตือรือร้นในการเรียนและอาจารย์ให้ช้ีแจงวัตถุประสงค์เนื้อหา ให้ค าปรึกษา แนะน า ดูแลนักศึกษาใน
การรายวิชานี้ท่ัวถึง 

คําหลัก: ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, การเรียนแบบกรณีศึกษา, ความพึงพอใจ 

Abstract 
This research. purpose To study learning achievement and satisfaction on learning by using case 

study. In the course of strategic management. Students of the Faculty of Business Administration,
Pitchayabundit College The population and sample were 30 students of the Faculty of Business 
Administration. The data were analyzed using percentage, mean, standard deviation The results showed that 
1) The learning achievement was higher than before learning at the .05 level of significance. The pre-test
achievement scores were 10.60 and the post-test scores were averaged. 22.33 2) The students were satisfied 
with the teaching by using Overall, the case study study was at a high level. Average score is 4.40.Consider 
each item, rank the top three, ie, the skill-based training, to understand what the instructor is doing. Be active 
in learning and professors. The purpose of the content is to advise students on this course thoroughly. 

Keywords: achievement, case study, satisfaction 
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1. บทน า
การศึกษาเป็นกระบวนการที่ช่วยให้คนได้พัฒนา

ตนเองในด้านต่างๆตลอดเวลาการเรียนรู้ ซึ่งในปัจจุบันรัฐให้
ความส าคัญในเรื่องการปฏิรูปการศึกษาให้มีคุณภาพทุกระดับ 
โดยก าหนดนโยบายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุงคุณภาพ
การศึกษา เพื่อทันต่อการเปลี่ยนแปลงในสังคมปัจจุบันซึ่งเห็น
ได้จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช  2542 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2546)  สอดคล้องกับ คณะบริหารธุรกิจ
มีพันธกิจมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ เป็นท่ีต้องการของ
สังคม โดยเน้นการน าเทคโนโลยีทีทันสมัย และนวัตกรรมมาใช้
ในการจัดการเรียนการสอน และการบริหารจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลประสานความร่วมมือด้านการวิจัย 
พัฒนานวัตกรรม และสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางวิชาการกับ
องค์กรท้องถิ่น รวมทั้งให้บริการวิชาการแก่สังคม พัฒนาและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับชุมชน  อนุรักษ์ ส่งเสริม ศิลปะ
ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น  

ปณิธาน มุ่งผลิตบัณฑิตทางด้านบริหารธุรกิจ ท่ีมีองค์
ความรู้ ด้านการจัดการ การบัญชี และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
ควบคู่กับคุณธรรม และจริยธรรม น าสังคมได้ (คณะ
บริหารธุรกิจ วิทยาลัยพิชญบัณฑิต, 2555)  

คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยพิชญบัณฑิต  จึงต้อง
เตรียม ความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งหวังผลิต
บัณฑิตให้มีประสิทธิภาพเพื่อน าออกไปรับใช้สังคมและพัฒนา
ประเทศชาติ การเรียนการสอนโดยใช้กรณีศึกษาจะช่วยส่งเสริม
ให้นักศึกษาสามารถเลือกแนวทางแก้ไขปัญหาได้อย่าง
สมเหตุสมผลสอดคล้องกับ (สุคนธ์ สินธพานนท์ และคน
อื่นๆ ,2545) กล่าวว่า การสอนแบบกรณีศึกษา หมายถึง การ
สอนที่มีการน าเสนอเอาสถานการณ์หรือปัญหา หรือใช้กรณี 
หรือเรื่องราวต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นจริง หรืออาจจะเกิดขึ้นได้ในชีวิต
จริงมาดัดแปลงเพื่อเป็นตัวอย่างให้ผู้เรียนได้ศึกษา วิเคราะห์ 
และมีการฝึกให้ผู้เรียนได้ท าความเข้าใจมองเห็นปัญหาอย่าง
แท้จริง และฝึกฝนหาทางแก้ไขปัญหานั้นๆ ผู้เรียนมีการ
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกัน
และกัน ตลอดจนการร่วมกันตัดสินใจเลือกแนวทางการ
แก้ปัญหาอย่างอิสระ นับว่าเป็นการฝึกผู้เรียนให้รู้จักการ
แก้ปัญหาอย่างมีเหตุผลและมีประสิทธิภาพองค์ประกอบท่ี
ส าคัญ การสอนแบบกรณีศึกษา(วารีรัตน์ แก้วอุไร ,2541)  

ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาผลการจัดการเรียนการ
สอนโดยใช้กรณีศึกษาในรายวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์ ของ
นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยพิชญบัณฑิต ให้นักศึกษา
สามารถน าไปประยุกต์ใช้แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในขณะเรียน
หรือประยุกต์ใช้แก้ไขในรายวิชาต่างๆเพื่อให้นักศึกษาสามารถ
คิดแก้ไขปัญหาให้สมเหตุสมผลและพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนที่มีคุณภาพต่อไป 

2. วัตถุปะสงค์งานวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาผลการจัดการเรียนการสอนโดยใช้

กรณีศึกษาในรายวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์ ของนักศึกษาคณะ
บริหารธุรกิจ วิทยาลัยพิชญบัณฑิต 

2.2 เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนการสอน
โดยใช้กรณีศึกษา ในรายวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์ ของ
นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยพิชญบัณฑิต 
.  

3.ขอบเขตการวิจัย 
ขอบเขตด้านประชากร 

1.ประชากร ได้แก่ นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ
วิทยาลัยพิชญบัณฑิต 

2.กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ
วิทยาลัยพิชญบัณฑิตลงทะเบียนเรียนรายวิชา GM306 รายวิชา
การจัดการเชิงกลยุทธ์ จ านวน 30 คน  
ขอบเขตด้านเนื้อหา 

เนื้อหาการวิจัย ศึกษาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้
กรณีศึกษาในรายวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์ GM306 ปี
การศึกษา 1/2560 ระยะเวลา 5 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560 
ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2560 
ตัวแปรศึกษา 
  ตัวแปรต้น ได้แก่ การเรียนแบบกรณีศึกษา 
  ตัวแปรตาม ได้แก่ 1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

2) ความพึงพอใจต่อการเรียนการสอน
4.วิธีการด าเนินการวิจัย 

 4.1ขั้นตอนและการด าเนินดังต่อไปนี ้
1.ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องข้องกับการ

กรณีศึกษาจัดการเรียนการสอน 
2.สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
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3. เก็บรวบรวมข้อมูลจากนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน
วิชา GM306 รายวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์ 

4. ทดสอบก่อนเรียนด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน ในรายวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์ 

5. จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียน
กรณีศึกษา ในรายวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์ จ านวน 6 แผน ใช้
เวลา สอน 18 ช่ัวโมง จ านวน 6 สัปดาห์ และท าการประเมิน  
รูปแบบการเรียนแบบกรณีศึกษา ในรายวิชาการจัดการเชิงกล
ยุทธ์ของนักศึกษา  

6. ทดสอบหลังเรียนด้วยแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน ในรายวิชา การจัดการเชิงกลยุทธ์และใบงาน
กรณีศึกษา รายวิชา การจัดการเชิงกลยุทธ์และแบบสอบถาม
ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนโดยการเรียนแบบ
กรณีศึกษา 

6. การวิเคราะห์ข้อมูล แบบทดสอบ ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตาฐาน 

7. สรุปผลการวิจัย จากข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาและ
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล รวมทั้งอภิปราย ผลการวิจัย 

 4.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยแบ่งออกเป็น 3 แบบ คือ 
1.แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนในรายวิชาการ

จัดการเชิงกลยุทธ์  จ านวน 30 ข้อ มีเกณฑ์การให้คะแนนคือ 
ตอบถูกได้ 1 คะแนน และตอบผิดได้ 0 คะแนน 

2.ใบงานกรณีศึกษารายวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์
3.แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการ

สอนโดยการเรียนแบบกรณีศึกษา ในรายวิชาการจัดการเชิงกล
ยุทธ์ โดยแบบสอบถามท่ีผู้วิจัยพัฒนาขึ้น  เป็นแบบสอบถาม
แบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ จ านวน 10 ข้อ 

4.3 การวิเคราะห์์ข้อมูล 
การวิเคราะห์เชิงปริมาณวิเคราะห์โดยวิเคราะห์  ค่า

ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย ( Mean) และส่วนเบี่ยงเบน  
มาตรฐาน (Standard Deviation) 

5. ผลการศึกษาพบว่า
ตารางที ่1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

แบบทดสอบ n คะแนน
เต็ม 

SD t-test 

ก่อนทดลอง 30 30 10.06 1.98 26.71* 
หลังทดลอง 30 30 22.33 2.71 

* p < .05
จากตารางที่ 1 พบว่า นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มี

ผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 โดยคะแนนของการทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียน
มีค่าเฉลี่ยเป็น 10.60 และคะแนนของการทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
หลังเรียนมีค่าเฉลี่ยเป็น 22.33    

ตารางที่ 2 ผลแบบประเมินใบงานจากการเรียนการสอนโดยใช้
กรณีศึกษา 

ใบงานจากการเรียนการ
สอนโดยใช้  
กรณีศึกษา 

ก่อนศึกษา 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ประเมิน 

ร้อย
ละ 

ปฏิบัติตามขั้นตอน 200 101 50.50 
ร่วมมือและแสดงความ
เข้าใจ 

200 113 56.50 

แสดงความคิดเห็น 200 99 49.50 
รับฟังความคิดเห็น 200 119 59.50 
ร่วมสรุปแก้ปัญหา 200 115 57.50 

รวม 1,000 547 54.70 

ใบงานจากการเรียน
การสอนโดยใช้  

กรณีศึกษา 

หลังศึกษา ที ่

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ประเมิน 

ร้อย
ละ 

ปฏิบัติตามขั้นตอน 200 169 84.50 4 
ร่วมมือและแสดง
ความเข้าใจ 

200 161 80.50 5 

แสดงความคิดเห็น 200 185 92.50 1 
รับฟังความคิดเห็น 200 173 86.50 3 
ร่วมสรุปแก้ปัญหา 200 179 89.50 2 

รวม 1,000 867 86.70 
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จากตารางที ่2 ด้านผลประเมินใบงานนักศึกษาโดยใช้
กรณีศึกษา พบว่า ด้านแสดงความคิดเห็น มีค่าร้อยละมากที่สุด 
รองลงมาในด้านร่วมสรุปแก้ปัญหา และด้านรับฟังความคิดเห็น
ตามล าดับ   

ตารางที่ 3 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเรียนการสอน
โดยใช้กรณีศึกษา  

ข้อค าถาม 
ระดับความคิดเห็น 

S.D. แปลผล 
1. อาจารย์ให้ชี้แจง วัตถุประสงค์
เนื้อหา ให้ค าปรึกษา แนะน า ดูแล
นักศึกษาในการรายวิชานี้ทั่วถึง 

4.57 .73 มากที่สุด 

2. อาจารย์ใช้เทคนิคที่หลากหลาย
ในการกระตุ้นให้นักศึกษามีความ
กระตือรือร้นในการเรียน 

4.60 .67 มากที่สุด 

3. อาจารย์สามารถสอนนักศึกษาให้
เรียนรู้และปฏิบัติในการพัฒนาการ
ท ากิจกรรมอย่างเต็มที่ 

4.37 .72 มาก 

4. กิจกรรมที่หลากหลายช่วยให้
เข้าใจเนื้อหามากขึ้น 

4.40 .72 มาก 

5. แบบฝึกเสริมทักษะท าให้เข้าใจสิ่ง
ที่อาจารย์สอนมากขึ้น 

4.73 .58 มากที่สุด 

6. เนื้อหามีระดับความยากง่าย
เหมาะสมกับระดับความสามารถ
ของ นักศึกษา 

4.27 .69 มาก 

7. มีการเรียงล าดับเนื้อหาจากง่าย
ไปสู่ยากท าให้นักศึกษาเข้าใจ
บทเรียนง่าย ขึ้น 

4.17 .79 มาก 

8. นักศึกษามีส่วนร่วมในการท า
กิจกรรมร่วมกันอย่างเต็มที่และ
ทั่วถึง 

4.40 .72 มาก 

9. แบบฝึกเสริมทักษะการเรียนมี
กิจกรรมหลากหลาย ไม่น่าเบื่อ 

4.34 .72 มาก 

10. แบบฝึกทักษะใช้วิธีประเมินผล
การเรียนตามสภาพจริง 

4.17 .83 มาก 

เฉลี่ยความพึงพอใจ 4.40 .74 มาก 

จากตารางที ่3 นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการเรียน
การสอนโดยใช้กรณีศึกษา โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก 
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 เมื่อพิจารณารายข้อแล้ว 

เรียงอันดับจากมากไปน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ แบบ
ฝึกเสริมทักษะท าให้เข้าใจสิ่งท่ีอาจารย์สอนมากขึ้น อาจารย์ใช้
เทคนิคท่ีหลากหลายในการกระตุ้นให้นักศึกษามีความ
กระตือรือร้นในการเรียนและอาจารย์ให้ช้ีแจง วัตถุประสงค์
เนื้อหา ให้ค าปรึกษา แนะน า ดูแลนักศึกษาในการ รายวิชานี้
ทั่วถึงตามล าดับ 
6.สรุปและอภิปรายผล 

การจัดการเรียนการสอนโดยใช้กรณีศึกษาในรายวิชา
การจัดการเชิงกลยุทธ์ ของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ 
วิทยาลัยพิชญบัณฑิต ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ จ านวน 30 คน พบว่า นักศึกษามีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนสูงขึ้นหลังใช้การสอนโดยใช้กรณีศึกษา จะ
สอดคล้องกับผลการวิจัยในครั้งน้ี น่ันคือ การใช้กรณีศึกษากับ  
การเรียนการสอนจะช่วยให้นักศึกษามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ที่สูงข้ึนและส่งผลให้นักศึกษามีความพึงพอใจในการเรียน
มากกว่าการเรียนการสอนแบบเดิมหรือการบรรยาย วันดี สุข
สงวน (2548) ,พัฒนา ศิริโชติบัณฑิต( 2553),กนิษฐา ศรีเอนก
(2555)ในด้านผลประเมินใบงานพบว่าด้านแสดงความคิดเห็นมี
ค่าร้อยละมากที่สุด รองลงมาในด้านร่วมสรุปแก้ปัญหา  และ
ด้านรับฟังความคิดเห็นตามล าดับ  นักศึกษามีความพึงพอใจต่อ
การเรียนการสอนโดยใช้ การเรียนแบบกรณีศึกษา โดย
ภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาราย ข้อ พบว่า ข้อการมี
แบบฝึกเสริมทักษะท าให้เข้าใจสิ่งท่ีอาจารย์สอนมากขึ้น มาก
ที่สุด รองลงมาเป็นข้อ อาจารย์ใช้เทคนิคท่ีหลากหลายในการ
กระตุ้นให้นักศึกษามีความกระตือรือร้นในการเรียนและ
อาจารย์ให้ช้ีแจง วัตถุประสงค์เนื้อหา ให้ค าปรึกษา แนะน า 
ดูแลนักศึกษาในการรายวิชานี้ท่ัวถึงสอดคลอ้งกับนิวัติ จันทราช 
(2554) ที่พบว่า ผู้เรียนกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจจากการ  
เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยวิธี  กรณีศึกษา อยู่ใน
ระดับมาก 

ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้ 
1.1 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนควรน าไปใช้

อย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนานักศึกษาและพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนให้มีคุณภาพและมาตรฐานตลอดไป 

1.2 ในการจัดกิจกรรมการเรียนควรให้นักศึกษาได้มี
ส่วนร่วมในกิจกรรมทุกข้ันตอนและในการ วัดผลประเมินผล 
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1.3 ในช่วงสังเกตการสอน ผู้สังเกตควรบันทึกให้
ละเอียด โดยเฉพาะการสังเกตการตอบค าถาม ท่ีแสดงแนวคิด
ของนักศึกษา สังเกตลักษณะการเรียนรู้ของนักศึกษาท่ีแสดงถึง
ความเข้าใจในบทเรียน 

1.4ควรคิดสร้างขั้นตอนการการเรียบแบบกรณีศึกษา
ให้ชัดเจนยิ่งขึ้นและน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนใน
รายวิชาอื่นปีการศึกษาต่อไป 

7. กิตติกรรมประกาศ
บทความวิจัยนี้ขอขอบคุณ วิทยาลัยพิชญบัณฑิต ที่ให้

การสนับสนุน คุณค่าและประโยชน์จากการศึกษาวิจัยในครั้งน้ี 
ผู้วิจัยขอมอบเป็นเครื่องบูชา พระคุณบิดา มารดา บูรพาจารย์  
ภรรยาและบุตรธิดา ตลอดจนบุคคลที่เคารพรักทุกท่านและ
สุดท้ายขอบคุณ ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาลัยพิชญ
บัณฑิต ที่ให้การสนับสนุนทุนผลงานวิจัย 
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การจัดบริการอาหารในโรงเรยีนเอกชนแห่งหนึ่ง กรุงเทพมหานคร 
Food Service Management in a Private School in Bangkok 

สาธกา สามภิักดิ1์, วศินา จันทรศริิ1 และ ส าอาง สบืสมาน1,* 

1สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาวิทยาการอาหารและโภชนาการ มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 

9/9 หมู่ 9 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 

บทคัดย่อ 
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการจัดบริการอาหารกับปริมาณสารอาหารในรายการอาหาร 12 อันดับขายดีที่

โรงเรียนจัดบริการให้แก่นักเรยีนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน้ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ได้แก่ ครูผู้ดูแล 3 คน เจ้าหน้าท่ีโรงครัว 1 คน และ
นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นจ านวน 208 คน เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ การสัมภาษณ์เชิงลึกกับครูผู้ดูแล  เจ้าหน้าที่โรงครัว 
แบบสอบถามใช้กับนักเรียนที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมา มีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ.77 และตารางคุณค่าอาหารของกรมอนามัยในการ
วิเคราะห์ปริมาณสารอาหารหลักท่ีมีอยู่ในอาหารแต่ละประเภท สถิติที่ใช้ ได้แก ่สถิติเชิงพรรณนา ผลการศึกษาพบว่า นโยบายการ
จัดบริการอาหารของโรงเรียนยึดหลักสุขบัญญัติ 10 ประการ และ GMP โรงเรียนเป็นผู้ก าหนดรูปแบบการให้บริการอาหารและ
เป็นผู้จัดจ าหน่ายเอง โดยให้แม่ครัวเป็นผู้ก าหนดรายการอาหารและปริมาณวัตถุดิบที่ต้องใช้ และควบคุมปริมาณอาหารตาม
ความสามารถในการรับประทานของนักเรียน ในด้านสุขาภิบาลโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดี เน้นการเลือกซื้อวัตถุดิบจากแหล่งที่ได้รับการ
รับรองมาตรฐาน แต่อย่างไรก็ตามพบว่าบริเวณที่จ าหน่ายอาหารไม่มีตู้ส าหรับปกปิดอาหาร และภาชนะใส่เครื่องปรุงเป็นเมลามีน
ไม่มีฝาปิด ส าหรับปริมาณสารอาหารในรายการอาหาร 12 อันดับขายดีที่โรงเรียนจัดบริการ พบว่า อาหารขายดีในมื้อเช้าและเที่ยง 
ได้แก่ ข้าวไข่ดาว และบะหมี่หมูแดง อย่างไรก็ตามอาหารบางรายการยังมีปริมาณพลังงานน้อยกว่าปริมาณที่วัยรุ่นตอนต้นควร
ได้รับหากรับประทานอาหารเพียงรายการเดียว  
ค ำหลัก: การจัดการอาหาร, สุขาภิบาลอาหาร, ปรมิาณสารอาหาร, นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น    

Abstract 
The objectives of this research are to study’s food service management, and to determine the 

nutritional values of 12 most popular dishes served to middle school students in the school. Subjects were 
three teachers, one school chef, and 208 middle school students. Instruments used were an interview guide 
with a list of questions to ask teachers and the school chef, a questionnaire designed by the author to be 
filled out by the students, and the National Department of Health’s food nutrition chart to determine 
amounts of the key nutrients of each food. Reliability of the questionnaire is equal to .77. Descriptive 
statistics is used in this research. The results indicate that the school’s food service management policy aligns 
with the Thai Ten Commandments for Health (TTCH) and Good Manufacturing Practice (GMP). The school sets 
out the policy and manages its own food service—make and sale its own dishes to students. School chefs 
would determine the menu, ingredients associated to each dish in the menu, as well as the quantities of the 
ingredients that perfectly serve all the students. Overall food sanitation in the school is good. The school 
focuses on buying the ingredients from places that have regulations and standards in food safety. However, 
food display cases have no covers; the school does not have food cabinet with doors to cover dust or other 

การประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสกลนคร ครั้งที่ 1 

17 – 19 พฤษภาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

F-64



particles in the air that could get into the foods. Condiments and seasoning are not properly packaged and 
contained in melamine tableware with no covers. The results also indicate that popular dishes are sold in the 
morning and during lunch break. These dishes include fired eggs with rice and pork with egg noodles. 
However, out of the 12 popular dishes, some dishes provide less energy than what is needed in 
adolescents—if they eat only that particular dish.  
Keywords: Food Service Management, Food Sanitation, Nutritional Value, Middle School Student.  

1. บทน า
วัยรุ่นตอนต้น ได้แก่ เด็กที่มีอายุระหว่าง 10 – 15 ปี 

[1] หรือเป็นเด็กที่ศึกษาอยู่ในระหว่างช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น(ม.
1 – ม.3) ตามข้อก าหนดของกระทรวงศึกษาธิการ [4]  

วัยรุ่นตอนต้น เป็นช่วงวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงหลาย
ด้านทั้งทางร่างกาย อารมณ์และสังคม และ เป็นวัยที่ร่างกายยัง
มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ทั้งขนาดและโครงสร้างของ
ร่างกายซึ่งแสดงออกทางน้ าหนักและความสูง เป็นช่วงที่
ร่างกายสร้างเนื้อกระดูกและความแข็งแกร่งของกระดูก 
เด็กหญิงจะเริ่มมีประจ าเดือน ด้านอารมณ์ อารมณ์จะปั่นป่วน 
เปลี่ยนแปลงง่าย หงุดหงิดง่าย เครียดง่าย โกรธง่าย ด้านสังคม 
วัยนี้จะเริ่มห่างจากทางบ้าน ไม่ค่อยสนิทสนมคลุกคลีกับพ่อแม่ 
พี่น้องเหมือนเดิม แต่จะสนใจเพื่อนมากกว่า จะใช้เวลากับเพื่อน
นานๆ ไม่อยากไปไหนกับทางบ้าน เริ่มมีความสนใจเพศตรง
ข้าม การส่งเสริมให้เด็กวัยรุ่นตอนต้นด้านร่างกาย อารมณ์และ
สังคม จึงเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่ง [3] 

วัยรุ่นตอนต้นเป็นวัยที่พบปัญหาทุพโภชนาการทั้ง
การขาดสารอาหารและภาวะโภชนาการเกิน [2] ปัญหาการ
ขาดสารอาหารที่พบบ่อยในวัยรุ่นตอนต้น คือ ภาวะการขาด
โปรตีนและพลังงาน โรคโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก และ
โรคขาดสารไอโอดีน ปัญหาดังกล่าวจะท าให้เด็กเจริญเติบโตช้า 
เจ็บป่วยบ่อย ความสามารถในการเรียนรูด้้อย ผลสัมฤทธ์ิในการ
เรียนต่ า และสมรรถภาพในการท ากิจกรรมและการเล่นกีฬาต่ า 
ในขณะเดียวกันปัญหาโภชนาการเกินก็ทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้น
เป็นล าดับ ภาวะโภชนาการเกิน หรือ โรคอ้วน พบว่า เด็กท่ีเริ่ม
อ้วน และอ้วน มีโอกาสเสี่ยงของเด็กอ้วนเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่
จะเป็นผู้ใหญ่ที่อ้วน ร้อยละ 25 คือ เด็ก 4 คน จะเป็นผู้ใหญ่
อ้วน 1 คน หากเด็กวัยรุ่นตอนต้นอ้วนโอกาสเสี่ยงจะสูงถึง ร้อย
ละ 75 วัยรุ่นตอนต้นอ้วน 4 คน จะเป็นผู้ใหญ่ที่อ้วน 3 คน 
ผลเสียที่ตามมาจากโรคอ้วนคือ ท าให้น้ าตาลในเลือดสูง เป็น
สาเหตุของการเกิดโรคเบาหวาน ซึ่งพบว่าวัยรุ่นตอนต้นที่อ้วน

มากมีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นโรคเบาหวานสูงถึงร้อยละ 40 มี
ความเสี่ยงเป็นโรคความดันโลหิตสูงมากกว่า ร้อยละ 60 และ
ท าให้เกิดภาวะไขมันในเลือดสูง มีโอกาสเป็นโรคหัวใจสูง [2] 
นอกจากนี้ยังเกิดปัญหาในเรื่องของระบบทางเดินหายใจ
เนื่องจากการคั่งของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์โดยเฉพาะเวลา
นอนหลับปอดจะขยายตัวน้อยท าให้ร่างกายได้รับก๊าซออกซิเจน
ไม่เต็มที่ อาจเกิดอันตรายถึงชีวิต การส่งเสริมให้เด็กได้รับ
อาหารและโภชนาการที่เหมาะสมในช่วงนี้ จะช่วยให้เด็กมี
ภาวะโภชนาการที่เป็นปกติ อันจะเป็นปัจจัยที่ช่วยส่งเสริม
ความเจริญ เติบโต และพัฒนาการได้ เต็มศักยภาพตาม
พันธุกรรม โดยเฉพาะการเติบโตดา้นความสูง การปล่อยเวลาให้
ล่วงพ้นวัยนี้ไปแล้ว แม้จะใช้ความพยายามที่จะส่งเสริมให้เด็กมี
การเจริญเติบโตด้วยวิธีการใดก็ตาม พบว่า ให้ผลน้อยมากและ
สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายสูงมาก 

โรงเรียนมีบทบาทส าคัญต่อการส่ งเสริมภาวะ
โภชนาการของเด็กทั้งในด้านการจัดวางแนวทางในการบริการ
อาหาร และจัดให้มีโครงการอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียน 
ส าหรับครูในโรงเรียนก็มีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งในการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตให้แก่เด็กนอกจากเหนือจากครอบครัว เนื่องจาก
เป็นผู้ที่มีความใกล้ชิดเด็กมากกว่าบุคคลอื่น ครูในโรงเรียนเป็น
ผู้ที่ใกล้ชิดเด็กมากกว่าบุคคลอื่นจากการติดตามพัฒนาการของ
เด็ก ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา สะท้อน
ออกมาทางพฤติกรรมของเด็ก ซึ่งพฤติกรรมบางอย่างมีสาเหตุ
มาจากพฤติกรรมการบริโภคที่ไม่เหมาะสม ท าให้ผลการเรียน
ลดลง เมื่อเป็นเช่นนี้ ครูก็จะได้หาทางขจัดปัญหาเหล่านั้น ด้วย
การให้ความรู้  เจตคติ  และการปฏิบัติ เกี่ยวกับการเลือก
รับประทานอาหารที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการ ซึ่งผลที่
นักเรียนได้รับไปจากครูนี้จะไปถึงครอบครัวและผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
เด็กทางบ้านด้วย 

โรงเรียนนี้ เป็นโรงเรียนเอกชนซึ่ งรับเฉพาะเด็ก
นักเรียนหญิ ง ในระดับอนุบาลช้ันปีที่  3 จนถึงระดับ ช้ัน
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มัธยมศึกษาปีที่ 6 จึงครอบคลุมเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นอย่าง
ต่อเนื่อง โรงเรียนได้จัดการศึกษามาเป็นระยะเวลายาวนานจน
มีชื่อเสียงเป็นท่ียอมรับกันทั่วไป ซึ่งนอกจากจะให้ความเอาใจใส่
ต่อการจัดการเรียนการสอนอย่างดีแล้ว ยังมีการจัดบริการ
อาหารทั้งมื้อเช้าและมื้อกลางวัน เพื่อให้เด็กนักเรียนมีสุขภาพที่
ดี  การวิจัยครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการจัดบริการ
อาหารของโรงเรียน พฤติกรรมการบริโภคอาหารและภาวะ
โภชนาการของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อ
เสนอแนะแนวทางการจัดบริการอาหารของโรงเรียนที่
สอดคล้องกับการส่งเสริมภาวะโภชนาการของเด็กนักเรียนใน
วัยนี ้

2. วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อศึกษาการจัดบริการอาหารกับปริมาณสารใน

รายการอาหาร 12 อันดับขายดีที่ โรงเรียนจัดบริการให้แก่
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนแห่งหนึ่ง 

3. ขอบเขตของการศึกษา
การจัดบริการอาหารในโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่ง 

กรุงเทพมหานคร มีขอบเขตการศึกษา ดังนี้  
ขอบเขตด้านเนื้อหา คือ ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาเฉพาะ

ในโรงเรียนแห่งหนึ่ง 
ขอบ เขต ด้ าน ป ระช าก ร  คื อ  นั ก เรี ย น ร ะดั บ

มัธยมศึกษาตอนต้นท่ีศึกษาอยู่ในโรงเรียนใน โรงเรียนแห่งหนึ่ง 
ขอบเขตด้านเวลา คือ เป็นการศึกษาภาคตัดขวางใน

ปีการศึกษา 2559 และ ปีการศึกษา 2560 

4. วิธีด าเนินการศึกษา
การด าเนินการศึกษาครั้งน้ีเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 
 ส่วนที่1 เป็นการศึกษาการจัดการบริการอาหารของ

โรงเรียนและปริมาณสารอาหาร โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกครูที่
ได้รับมอบหมายจากโรงเรียนให้ท าหน้าที่ดูแลด้านการจัดการ
บริการอาหารและสุขาภิบาล จ านวน 3 คน และ เจ้าหน้าที่
ผู้ดูแล จ านวน 1 คน 

 ส่วนที่2 เป็นการศึกษารายการอาหาร 12 อันดับขาย
ดี โดยใช้แบบสอบถาม และหาปริมาณสารอาหารในรายการ
อาหารที่โรงเรียนจัดบริการให้แก่นักเรียนโดยการวิเคราะห์
ปริมาณสารอาหารในรายการอาหารที่ขายดีจ านวน 12 

รายการ โดยใช้การช่ังน้ าหนักอาหาร และ ใช้ตารางคุณค่า
อาหาร [14] และ U.S. FOOD & DRUG ในการวิ เคราะห์
ปริมาณสารอาหารหลักท่ีมีอยู่ในอาหารแต่ละประเภท   

5. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ส่วนที่1 เป็นการศึกษาการจัดบริการอาหารของ

โรงเรียนแห่งหนึ่ง สัมภาษณ์เชิงลึกครูผู้ดูแลจ านวน 3 คน และ 
เจ้าหน้าผู้ประสานงานโรงครัว 1 คน 

ส่วนที่2 เป็นการศึกษารายการอาหาร 12 อันดับขาย
ดี โดยให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับรายการอาหาร
ที่ชอบรับประทาน กลุ่มตัวอย่างมีดังนี้ 

ประชากร ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 3 ที่
ก าลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนแห่งหนึ่ง ปีการศึกษา 2559 จ านวน 
435 คน 

กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่  นักเรียนช้ันม.1 จ านวน 68 คน 
นักเรียนช้ัน ม.2 จ านวน 70คน นักเรียนช้ัน ม.3 จ านวน 70 
คน รวมทั้งหมด 208 คน 

6. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา
แบบสอบถามด้านพฤติกรรมการบริโภคอาหารของ

นักเรียนที่โรงเรียนจัดบริการให้กับนักเรยีน แต่ละประเภทได้แก่ 
ประเภททอด ประเภทปิ้งย่าง ประเภทผัดผัก ประเภทรสจัด 
ประเภทอาหารจานเดียว ประเภทอาหารที่มีกะทิเป็นส่วนผสม 
ประเภทอาหารที่ไม่มีกะทิเป็นส่วนผสม ประเภทก๋วยเตี๋ยว 
และ ประเภทนึ่ ง ต้ม ตุ๋น  ย า ขนมแต่ละประเภท ได้แก่ 
ประเภทเบเกอรี่ ติ๋มซ าประเภทนึ่ง และ ติ๋มซ าประเภททอด 
เพื่อน ามาจัดอับดับรายการอาหารขายดี 

7. การเก็บรวมรวมข้อมูล
ผู้วิจัยศึกษาการบริโภคอาหารของนักเรียนระดับ

มัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนแห่งหนึ่ง โดยน าแบบสอบถามที่
ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปสอบถามนักเรียน ด าเนินการเก็บ
รวบรวมข้อมูลโดยมีขั้นตอน ดังนี 

7.1 ท าหนังสือขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูลและ
น าส่งโรงเรียนด้วยตนเองด้วยตนเอง  

7.2 เมื่อได้รับอนุญาตให้เก็บรวบรวมข้อมูลได้แล้วจึง
น าแบบสอบถามไปให้นักเรียนตอบแบบสอบถาม โดยให้คุณครู
ในโรงเรียนช่วยในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
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7.3 ท าการสัมภาษณ์ เชิงลึกกับคุณครูผู้ดูแลและ
เจ้าหน้าท่ีประสานงานโรงครัว 

7.4 ติดตามขอรับแบบสอบถามคืนจากคุณครูของ
โรงเรียน 

7.5 น าข้อมูลมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์
เพื่อให้พร้อมส าหรับการวิเคราะห์ผลทาง สถิติต่อไป 

8. สรุปผลการวิจัย
การศึกษาการจัดบริการอาหารที่โรงเรียนจัดบริการ

ให้แก่นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนแห่งหนึ่ง
ประกอบด้วยข้อมูล 3 ด้านได้แก่ ด้านการจัดการบริการอาหาร 
ด้านสุขาภิบาลอาหาร และด้านปริมาณสารอาหารร้านอาหารที่
จัดบริการให้กับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียน
แห่งหนึ่ง สามารถสรุปได้ตามล าดับดังนี้ 

8.1 ด้านการจัดการบริการอาหาร 
นโยบายของการจัดบริการอาหารในโรงเรียน  มี

นโยบายในการจัดการบริการอาหาร โดยยึดหลักสุขบัญญัติ 10 
ประการ มีจุดม่งหมายของการจัดบริการอาหาร เพื่อให้นักเรียน
รับประทานอาหารที่สะอาดปลอดภัย และมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณภาพ 

รูปแบบของการจัดบริการอาหารของโรงเรียน มี
รูปแบบการจัดบริการอาหารที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ โรงเรียน
เป็นผู้จัดจ าหน่ายส าหรับนักเรียนประถมศึกษาปีที่  3 ถึง 
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 

การก าหนดรายการอาหารของการจัดบริการอาหาร
ในโรงเรียน แม่ครัวเป็นผู้ก าหนดรายการอาหาร  ปริมาณ และ 
วัตถุดิบอาหารที่ต้องใช้ 

การควบคุมปริมาณอาหารของการจัดบริการอาหาร
ในโรงเรียน การควบคุมปริมาณอาหารจัดท าสัดสวนอาหารที่
เหมาะสมกับเด็กนักเรียนในโรงเรียนโดยจะพิจารณาที่
ความสามารถในการรับประทานอาหารของนักเรียนเป็นส าคัญ 
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นจะจัดให้มีปริมาณเพิ่ม
มากกว่าเด็กนักเรียนช้ันประถมศึกษา 

8.2. ด้านการสุขาภิบาลอาหาร 
ด้านห้องครัวสถานที่ในการประกอบอาหารของการ

จัดบริการอาหารในโรงเรียน ห้องครัวทุกห้องท าความสะอาดได้
ง่ายและทั่วถึง มีอุปกรณ์ในการเตรียมปรุงอาหารอย่างเพียงพอ 
มีโต๊ะเตรียมปรุงอาหารแยกจากที่ปรุงอาหารไม่ปะปนกัน มีพัด

ลมดูดควัน และมีปล่องควัน มีบ่อดักไขมัน บ่อน้ าทิ้ง มีการตัก
ไขมันทุกวัน 

ด้านโรงอาหารสถานที่รับประทานอาหารของการ
จัดบริการอาหารในโรงเรียน บริเวณภายในโรงอาหารการ
ระบายอากาศที่ดี มีแสงสว่างเพียงพอ ไม่มีสัตว์น าโรค พื้นโรง
อาหารท าความสะอาดง่าย โต๊ะ เก้าอี้ท าความสะอาดง่าย  มี
การท าความสะอาดประจ าทุกวัน ทุกสัปดาห์ และประจ าปี 

ด้านอุปกรณ์ที่ ใช้ในครัวและโรงอาหารของการ
จัดบริการอาหารในโรงเรียน มีอุปกรณ์ครัวที่เพียงพอตามความ
ต้องการใช้ มีบริการจาน ชาม ช้อนส้อม ให้นักเรียนใช้
รับประทานอาหาร เมื่อใช้เสร็จต้องล้างเอง มีคัดเลือกอาหารที่
สดใหม่สะอาดปลอดภัยและผลิตจากแหล่งผลิตที่น่าเช่ือถือ มี
จัดเก็บอาหารดิบแต่ละประเภทในตู้เย็นโดยไม่ปะปนกัน มีการ
ปรุงอาหารไว้ไม่นานเกิน 4 ช่ัวโมงก่อนขาย อาหารที่ปรุงส าเร็จ
แล้วใส่ในภาชนะที่สะอาด  แม่ครัวต้องรักษาความสะอาด ผูก
ผ้ากันเปื้อน  และใส่หมวกคลุมผม น้ าและน้ าแข็งที่ใช้สั่งจาก
โรงงานผลิตที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ส่วนถังเก็บเศษอาหาร
อยู่บริเวณนอกโรงอาหาร ไม่สามารถเป็นแหล่งอาหารของสัตว์
ต่าง ๆ ได้  มีห้องส้วมแยกเป็นสัดส่วนโดยอยู่ห่างจากบรเิวณโรง
อาหาร 

ด้านการเลือกและการจัดซื้ออาหาร โรงเรียนคัดเลือก
อาหารที่สดใหม่สะอาดปลอดภัยและผลิตจากแหล่งผลิตที่
น่าเช่ือถือโดยแหล่งวัตถุดิบอาหารสดคัดเลือกจากฟาร์มที่มี
มาตรฐานการรับรองคุณภาพความปลอดภัย  

8.3 ด้านปริมาณสารอาหารที่นักเรียนได้รับ 
รายการอาหาร 12 อันดับขายดีในมื้อเช้า 

ขา้วไขด่าว 68.3

ไชเ่จียว 68.3

ขา้วหมูทอดกระเทยีมพริกไทย 67.3

ขา้วไกท่อดกระเทยีมพริกไทย 67.3

ขา้วเหนียวหมูย่าง 64.4

ขา้วเหนียวหมูทอด 62.5

ขา้วไกท่อด,ปกีไกท่อด 56.7

ขา้วไกส่เต็ก 53.8

ขา้วผัดคะน้าหมูกรอบ 51

ขา้วต้มหมู 50

ขา้วไกเ่ทอริยากิ 44.2

ผัดโซบะ 42.8  
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จากการศึกษาพบว่าปริมาณอาหารในรายการอาหาร
มื้อเช้า ท่ีให้พลังงานมากที่สุดคือ ผัดโชบะ มีน้ าหนัก 195 กรัม
ต่อจาน ให้พลังงาน 690 กิโลแคลลอรี โปรตีน 19 .5กรัม 
คาร์โบไฮเดรต 126.75กรัม ไขมัน 11.7กรัม และอาหารที่ให้
พลังงานน้อยที่สุดคือ ข้าวต้มหมู มีน้ าหนัก 350 กรัมต่อจาน ให้
พลังงาน 227 กิโลแคลลอรี โปรตีน 14.7กรัม คาร์โบไฮเดรต 
35.6 กรัม ไขมัน 4.2 กรัม   

รายการอาหาร 12 อันดับขายดีในมื้อเที่ยง 
บะหมี่หมูแดง 87

ไขด่าวหมูหวาน 69.2

กระเพาะปลาใส่เส้น 67.3

เกีย้มอีห๋มูบด 60.6

เส้นเล็กไกพ่ะโล้ 59.1

ย าทนู่า 56.7

บาโลน่านึ่ง 54.3

เส้นใหญ่เย็นตาโฟ 51.4

กว๋ยจับ๊ 49.5

แกงจืดฟกั 49

แกงจืดเต้าหูไ้ข่ 49

แกงจืดหวัไชเทา้ 49

จากการศึกษาปริมาณอาหารในรายการอาหารมื้อ
เที่ยง ท่ีให้พลังงานมากท่ีสุดในมื้อเที่ยงคือ ข้าวไข่ดาว-หมูหวาน 
มีน้ าหนัก 300 กรัมต่อจาน ให้พลังงาน 1,030 กิโลแคลลอรี 
โปรตีน 18.98กรัม คาร์โบไฮเดรต 74.54กรัม ไขมัน 72.9 กรัม 
และ อาหารที่ให้พลังงานน้อยที่สุดคือ เส้นใหญ่เย็นตาโฟน้ า มี
น้ าหนัก 400 กรัมต่อจาน ให้พลังงาน 97.56กิโลแคลอรี 
โปรตีน 3.78กรัม คาร์โบไฮเดรต 12.42กรัม ไขมัน 3.64 กรัม 

9. อภิปรายผล
การศึกษาการจัดบริการอาหารที่โรงเรียนจัดบริการ

ให้แก่นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนแห่งหนึ่ง
ประกอบด้วยข้อมูล 2 ด้าน ได้แก่ ด้านการจัดการบริการอาหาร 
และด้านปริมาณสารอาหารร้านอาหารที่จัดบริการให้กับ
นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนแห่งหนึ่ง สรุป
ผลได้ดังนี้  

ด้านการจัดบริการอาหารที่โรงเรียนจัดบริการให้แก่
นักเรียนระดับ ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนแห่งหนึ่ ง 
แบ่งเป็น 2 ด้านได้แก่ ด้านโภชนาการ และ ด้านสุขาภิบาล
อาหาร 

9.1 ด้ านโภชนาการ พบว่ามี รายการอาหารที่
หลากหลายทั้งประเภทผัก ทอด ก๋วยเตี๋ยว รสจัด ต้ม นึ่ง ตุ๋น 
ย า ฯลฯ แต่อย่างไรก็ตามจากการสัมภาษณ์เชิงลึกพบว่าข้อใน
เรื่องของการคิดรายการอาหารในแต่ละวันโดยให้แม่ครัวเป็นผู้
คิดรายการอาหารให้กับเด็กนักเรียน แม่ครัวยังขาดความรู้ความ
เข้าใจในด้านโภชนาการ สอดคล้องกับผลการศึกษาของ [8] 
ศึกษาสภาพการบริหารโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน สังกัด 
กรุงเทพมหานคร ที่ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า ผู้ด าเนินการในด้าน
ข้อเสนอแนะโรงเรียนมีความต้องการให้หน่วยงานต้นสังกัด
แก้ไข ระเบียบโครงการอาหารกลางวันและที่ส าคัญ คือ ด้าน
บุคลากร คือ จัดสรรครูหรือผู้มีความรู้ที่ตรงกับสายงานมา
ปฏิบัติงานและควรส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ทางด้าน
โภชนาการและบริหารงานในโครงการอาหารกลางวัน  

9.2 ด้ านสุขาภิบาลอาหาร เนื่ องจากโรงเรียน
ด าเนินการบริการอาหารโดยยึดหลักสุขบัญญัติ 10 ประการ 
และปฎิบัติตามหลัก GMP ด้านการด าเนินงานสุขาภิบาลอาหาร 
การให้บริการเข้าแถวซื้ออาหารมีการจัดเป็นสัดส่วนอย่างมี
ระเบียบ โรงอาหารมีแสงสว่างเพียงพอและอากาศถ่ายเทได้
สะดวก อ่างล้างมือมีจ านวนเพียงพอกับจ านวนนักเรียน โรง
อาหารมีความสะอาด การจัดตู้เย็นและน้ าดื่มมีปริมาณเพียงพอ
กับจ านวนนักเรียน สถานที่ติดตั้งตู้เย็นมีความปลอดภัย และ
สภาพโต๊ะเก้าอ้ีมีความแข็งแรงและมีเพียงพอต่อจ านวนนักเรียน 
มีตารางเซ็นต์ช่ือเพื่อตรวจสอบผู้รับผิดชอบด้านความสะอาด
และการซ่อมแซมอย่างชัดเจน สอดคล้องกับ [11] ศึกษาความ
พึงพอใจต่อโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อ
โครงการอาหารกลางวัน ด้านการบริการและสถานท่ีโดยรวมอยู่
ในระดับมาก หากพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าข้อที่อยู่ในระดับ
มาก ได้มาตรฐานการสุขาภิบาลอาหารส าหรับโรงอาหาร [5] 
กล่าวไว้ในข้อปฏิบัติตามมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารส าหรับโรง
อาหารที่ได้กล่าวว่า สถานที่รับประทานอาหารและบริเวณ
ทั่วไปพื้นต้องท าด้วยวัสดุแข็ง เรียบ ไม่ดูดซับน้ า ท าความ
สะอาดง่าย และ ท าความสะอาดอยู่เสมอ บริเวณโดยรอบเป็น
ระเบียบ ไม่มีน้ าเสีย ไม่มีกองขยะ เช่นเดียวกับเกณฑ์โรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพ [10] กล่าวไว้ในแบบส ารวจสุขาภิบาลอาหารใน
โรงเรียนด้านสถานที่รับประทานอาหารที่ได้มาตรฐานต้อง
สะอาด มีระเบียบ พื้นใช้วัสดุที่ท าความสะอาดง่าย มีการ
ระบายอากาศที่ดี และส านักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร 
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[10] ได้กล่าวไว้ในหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร 
กล่าวถึงเรื่องสถานที่รับประทานอาหารและสถานที่ประกอบ
อาหารไว้ว่าควรมีการออกแบบและก่อสร้างให้ง่ายต่อการ
บ ารุงรักษาและท าความสะอาดง่าย 

ปริมาณสารอาหารร้านอาหารที่จัดบริการให้กับ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนแห่งหนึ่ง 

จากผลการศึกษา ผู้วิจัยได้ท าการค านวณสารอาหาร
จาก รายการอาหาร 12 อันดับขายดีในมื้อเช้า พบว่ารายการ
อาหารในมื้อเช้า ให้ปริมาณพลังงานอยู่ระหว่าง 227 – 724 
กิ โลแคลอรี่  และ มีประมาณ โปรตีน  9.06 -34.04กรัม 
คาร์โบไฮเดรต 32.6 – 126.75กรัม  และ ไขมัน 1.87 – 32.98
กรัมปริมาณพลังงานที่นักเรียนควรได้รับทั้งหมดคือ 1,700 – 
2,300 กิโลแคลอรีต่อวัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับ [13] แนวทางการ
จัดอาหารที่เหมาะสมส าหรับเด็กในโรงเรียนและมาตรฐาน
อาหารกลางวันและอาหารเสริมโรงเรียนสาหรับเด็ก กล่าวไว้ว่า
ความต้องการพลังงานและสารอาหารคือคาร์โบไฮเดรต ความ
ต้องการของร่างกายคิดเป็นร้อยละ 55-60 ของพลังงานท้ังหมด
ที่ควรได้รับต่อวัน โปรตีน ความต้องการของร่างกายคิดเป็นร้อย
ละ 10-15 ของพลังงานทั้งหมดที่ควรได้รับต่อวัน ไขมัน ความ
ต้องการของร่างกายคิดเป็นร้อยละ 25-30 ของพลังงานท้ังหมด
ที่ควรได้รับต่อวัน หากแยกเป็นมื้ออาหารในมื้อเช้านักเรียนควร
ได้รับร้อยละ20 อาหารว่างเช้าร้อยละ10 มื้อกลางวันร้อยละ30 
อาหารว่างบ่ายร้อยละ10 มื้อเย็นร้อยละ30 เมื่อพิจารณาจาก
รายการอาหาร 12 อันดับขายดีพบว่าอาหารที่โรงเรียนท ามา
ขายให้กับนักเรียนยังมีปริมาณสารอาหารที่ไม่เหมาะสมกับ
นักเรียนโรงเรียนจึงควรจัดหาแนวทางการแก้ไข 

รายการอาหารในมื้อเที่ยง ให้ปริมาณพลังงานอยู่
ระหว่าง 126 – 1,030กิโลแคลลอรี โปรตีน 7.38 – 30.32กรัม 
และมีปริมาณคาร์โบไฮเดรต 0 – 74.54กรัม ไขมัน 1.38 – 
72.9กรัม ปริมาณสารอาหารในมื้อเที่ยงที่นักเรียนควรได้รับ [6] 
คือ พลังงาน 800กิโลแคลอรีโปรตีน 24กรัม ไขมัน 24กรัม 
คาร์โบไฮเดรต 122กรัม จากการศึกษาพบว่ายังมีอาหารบาง
ชนิดที่โรงเรียนจัดการบริการมปีริมาณสารอาหารที่นักเรียนควร
ได้รับน้อยเกินไป ได้แก่ ข้าวต้มหมู เป็นต้น อย่างไรก็ตาม
ปริมาณสารอาหารดังกล่าวข้างต้นเป็นเพียงปริมาณสารอาหาร
ที่โรงเรียนจัดการบริการให้กับนักเรียนต่อการรับประทาน
อาหาร1อย่าง ซึ่งถ้าหากน าปริมาณสารอาหารมื้อเช้ากับมื้อ
กลางวันมารวมกันจะได้ปริมาณคาร์โบไฮเดรตที่นักเรียนบริโภค

ต่อวันน้อยกว่า 230 กรัม สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ [9] 
ศึกษาภาวะโภชนาการและกิจกรรมของนักเรียนโรงเรียนสาธิต
แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาและ
ผลสัมฤทธิ์ของการใช้คู่มือการนับหน่วยคาร์โบไฮเดรต พบว่า 
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่บริโภคคาร์โบไฮเดรตน้อยกว่า 230 กรัม
ต่อวัน ร้อยละ83.2 รองลงมาบริโภคคาร์โบไฮเดรตวันละ 230 - 
330 กรัมต่อวัน ร้อยละ 13.4 และบริโภคคาร์ โบไฮเดรต
มากกว่า 330 กรัมขึ้นไปต่อวัน ร้อยละ 3.4 

10. ข้อเสนอแนะ
ด้านการจัดบริการอาหารของโรงเรียนให้สอดคล้อง

กับการส่งเสริมภาวะโภชนาการของเด็กนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ตอนต้น  

10.1 จากผลการศึกษาภาวะโภชนาการน้ าหนักตาม
เกณฑ์อายุพบว่า นักเรียนมีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะน้ าหนัก
เกินเกณฑ์ซึ่งอาจจะเกิดจากการจัดรายการอาหารที่ยังขาด
ความสมดุล ดังนั้นจึงควรมีการปรับรายการอาหาร โดยลด
รายการอาหารประเภททอดลง ให้มีรายการอาหารประเภทผัก
เพิ่มขึ้น ต้องวิเคราะห์ปริมาณอาหารตามความต้องการ
สารอาหารของนักเรียนให้เป็นไปตามหลักทางโภชนาการ 
โรงเรียนต้องมีความตระหนักเกี่ยวกับอาหารที่จะช่วยส่งเสริม
ธาตุเหล็ก และคุณครูควรปลูกฝังค่านิยมให้เด็กรับประทานผัก
ในระหว่างการเรียนการสอนในห้องเรียน 

10.2 ควรส่งเสริมการบริโภคอาหารที่ถูกต้องใน
โครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน และควบคุมการจ าหน่าย
อาหารและขนมในโรงเรียนโดยลดประเภทของรายการขนมให้
มีน้อยลง ซึ่งจะส่งผลต่อภาวะโภชนาการของเด็กนักเรียน 

10.3 ควรปรับปรุงในด้านสุขาภิบาลอาหาร ได้แก่ 
การใช้ภาชนะใส่เครื่องปรุงให้เหมาะสม โดยไม่ใช้ภาชนะ
พลาสติกกับน้ าส้ม น้ าปลา ควรมีฝาปิดภาชนะ และควรมีตู้ที่มี
กระจกใสด้านหน้าส าหรับปกปิดอาหารขณะรอจ าหน่าย 

10.4) โรงเรียนควรจัดให้มีคุณครูที่มีความรู้ด้าน
โภชนาการเข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดรายการอาหาร
ร่วมกับแม่ครัว 

11. ข้อเสนอแนะการวิจัยคร้ังแต่ไป
11.1 ควรมีการศึกษาแนวทางการบริหารงบประมาณ

เพื่อโครงการอาหารกลางวัน 
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11.2 ควรศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองในเรื่อง
ของการจัดการบริการอาหารและสุขาภิบาลอาหารของโรงเรียน 

12. กิตติกรรมประกาศ
ขอกราบขอบพระคุณผู้บริหารผู้อ านวยการคณะครู 

และนักเรียนโรงเรียนทุกท่านที่ได้ให้โอกาสในการศึกษา ให้
ความอนุเคราะห์ สนับสนุน ร่วมมือในการเก็บข้อมูลเป็นอย่างดี 

ขอก ราบ ขอบ พ ระคุ ณ  ด ร .น ารี รั ต น์  กิ ติ อ าษ า 
ผู้อ านวยการส านักหอสมุดและศูนย์การเรียนรู้ วิทยาลัยเซนต์
หลุยส์ ท่ีได้สละเวลาอันมีค่าให้ความช่วยเหลือและให้ความรู้ใน
การหาบทความและงานวิจัย 
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การพัฒนาสื่อประสมการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการฟังภาษาอังกฤษส าหรับนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 โดยใช้ทฤษฎีการจ าแนกความแตกต่าง 

Developing Teaching Multimedia for Enhancing English Listening Skills of 
Prathomsuksa 1 Students Using Discrimination Learning Theory 

สุวิชา  พิมพากุล1,* และ อนุเทพ  ธนานุกูลสมบัติ 1
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บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างสื่อประสมการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการฟังภาษาอังกฤษ โดยใช้ทฤษฎีการเรียนรู้โดย

การแยกความแตกต่าง (discrimination learning) ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 และเพื่อ 2) เปรียบเทียบทักษะการฟัง
ภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  1 ก่อนและหลังการเรียนจากสื่อประสมการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการฟัง
ภาษาอังกฤษ โดยใช้ทฤษฎีการเรียนรู้โดยการแยกความแตกต่าง ผู้วิจัยใช้การวิจัยแบบกึ่งทดลอง โดยกลุ่มตัวอย่างของการวิจัยครั้ง
นี้เป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านสี่แจ  อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี จ านวน 30 คน โดยการเลือกแบบ
เฉพาะเจาะจง ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองประกอบด้วย 1) สื่อประสมการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการฟัง
ภาษาอังกฤษ โดยใช้ทฤษฎีการเรียนรู้โดยการแยกความแตกต่าง 2) แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน และ 3) แบบส ารวจ
ผู้เรียนจากการสังเกตการณ์ สถิติที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ค่าเฉลี่ย (�̅�) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าร้อยละ (Percentage) 
ผลการวิจัยพบกว่าการพัฒนาการฟังเพื่อความเข้าใจโดยเรียนผ่านสื่อประสมการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการฟังภาษาอังกฤษ โดยใช้
ทฤษฎีการเรียนรู้โดยการแยกความแตกต่าง มีค่าเฉลี่ย (�̅�) = 16.40, S.D. 4.49 ในคะแนนจากแบบทดสอบก่อนเรียน และมี
ค่าเฉลี่ย (�̅�) = 17.43, S.D. 3.99 ในคะแนนจากแบบทดสอบหลังเรียน ในขณะที่ข้อมูลจากจากการสังเกตการณ์บรรยากาศในการ
เรียนการสอนแสดงให้เห็นถึงทัศนคติที่ดีต่อกิจกรรมการพัฒนาการฟังเพื่อความเข้าใจโดยเรียนผ่านสื่อประสมการสอนเพื่อพัฒนา
ทักษะการฟังภาษาอังกฤษ โดยใช้ทฤษฎีการเรียนรู้โดยการแยกความแตกต่าง อย่างไรก็ตามการวิจัยครั้งนี้ได้พบปัญหา และ
ข้อจ ากัดในการด าเนินการทดลองที่สามารถใช้พัฒนาในงานวิจัยในอนาคต  

คําหลัก: สื่อประสมการสอน, ทฤษฎีการจ าแนกความแตกต่าง, ทักษะการฟังภาษาอังกฤษ 

Abstract 
This research aimed 1) to create teaching multimedia for enhancing English listening using the 

discrimination learning theory, and 2) to compare English listening ability before and after studying using the 
teaching multimedia. The researcher used a quasi-experimental research design. The samples of this research 
were 30 Prathom Suksa one students from Si Jae School, Kumphawapi district, Udon Thani Province and were 
selected using purposive sampling method. In this research, the experimental tools designed by researcher 
were 1) teaching multimedia for enhancing English listening using the discrimination learning theory, 2) pretest 
and posttest, and 3) behavioral observation form. The statistics used in this study were mean (�̅�), standard 
deviation (S.D.), and percentage. The results of this research showed that enhancing English listening skills 
through the teaching multimedia for enhancing English listening using the discrimination learning theory 
revealed the mean at (�̅�) = 16.40, and S.D. = 4.49 from pretest scores while posttest scores were showed 
slightly better output at the mean (�̅�) = 17.43, and S.D. = 3.99. Likewise, behavioral observation form presented 
data indicating good attitudes towards the teaching multimedia. However, this research has encountered 
problems and limitations that can be used to develop in future research. 
Keywords: Teaching Multimedia, the discrimination learning theory, English Listening  
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1. บทน า
       ธรรมชาติการเรียนรู้ทักษะทางด้านภาษานั้น ผู้เรียนควร
เรียนตั้งแต่อายุยังน้อย (แครอลล์, 2523) ทั้งนี้  เลนเบิร์ก 
(2510) ได้แสดงสมมติฐานด้านอายุที่เหมาะสมส าหรับผู้เรียน
ว่าควรจะอยู่ใน “ช่วงอายุเอื้อแก่การเรียนภาษา” (critical 
Period) และก่อนวัยเจริญพันธุ์  (pre-puberty) ในประเด็น
เดียวกัน สโคเวล (2531) ได้ให้ค าอธิบายเรื่องการเรียนรู้ด้าน
ภาษาของผู้เรียนอายุน้อยไว้ว่า พวกเขาเหล่านั้นจะมีความ
ยืดหยุ่นในสมองสูง (plasticity of the brain) ท าให้พวกเขา
สามารถเรียนรู้ทั้งภาษาที่หนึ่ง และภาษาที่สองได้อย่างเต็มที่ 
แต่เมื่อพวกเขาได้ผ่านวัยเจริญพันธุ์ไปแล้วความคล่องแคล่วใน
การเรียนรู้และการสร้างส าเนียงให้ได้ใกล้เคียงกับเจ้าของภาษา
ก็จะเป็นเรื่องที่ยากข้ึน  

นอกจากการเรียนรู้ภาษาในขณะที่อายุยังน้อยแล้ว
นั้น ในการเรียนรู้ภาษาอย่างเป็นระบบ ยังต้องค านึงการให้
ความส าคัญแก่ทักษะขั้นต้นที่เป็นพื้นฐานของการเรียนรู้ทักษะ
อื่น ๆ ด้วย (ฟลาเวอร์ดิลและมิลเลอร์ , 2548) ทั้งสองท่าน
น า เ สนอว่ าทั กษะการสื่ อสารที่ มนุ ษย์ ใ ช้บ่ อยที่ สุ ด ใน
ชีวิตประจ าวัน ได้แก่ ทักษะการฟัง ทักษะที่มนุษย์ใช้สื่อสาร
โต้ตอบได้อย่างทันทีและทราบผลของการสื่อสารได้อย่าง
รวดเร็วกว่าการสื่อสารด้วยทักษะอื่น ๆ มีผู้สนับสนุนแนวคิด
ดังกล่าวโดยระบุเป็นตัวเลขของทักษะการฟังเปรียบเทียบกับ
ทักษะอื่นๆ ได้แก่แรนคิน (อ้างใน ทองค า พานจันทร์, 2545: 
2) ได้ระบุไว้ว่าทักษะการฟังเป็นทักษะที่ใช้ในชีวิตประจ าวันถึง
ร้อยละ 45 ซึ่งสอดคล้องกับ อ๊อกซ์ฟอร์ด และ แซปโปโล (อ้าง
ใน ทองค า พานจันทร์, 2545: 2) ที่กล่าวว่าโดยทั่วไปคนจะใช้
ทักษะการฟังประมาณร้อยละ 45 การพูดร้อยละ 30 การอ่าน
ร้อยละ 16 และการเขียนร้อยละ 9 ส่วน ดังนั้นการเรียน
ภาษาอังกฤษโดยพัฒนาทักษะการฟังซึ่งเป็นทักษะที่มนุษย์ใช้
บ่อยในชีวิตประจ าวันนั้น จะท าให้เกิดโอกาสในการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษได้มากกว่าทักษะอื่น ๆ ดังนั้นทักษะการฟังจึงเป็น
ทักษะที่ควรพัฒนาแก่ผู้เรียนในขั้นต้นเพื่อเป็นพื้นฐานแก่การ
เรียนรู้ทักษะภาษาด้านอื่น ๆ ต่อไป (ฟลาเวอร์ดิลและมิลเลอร์, 
2548) 

ทฤษฎีการ เรี ยนรู้ โดยการแยกความแตกต่ า ง 
(discrimination learning) เป็นทฤษฎีที่สนับสนุนการเรียนรู้
ภาษาของมนุษย์โดยการให้สร้างเง่ือนไขต่อสิ่งเร้าในระหว่าง
การรับรู้ของสิ่งมีชีวิตนั้น โดยการตอบสนองจากการวางเงื่อนไข
ต่อสิ่งเร้าที่วางเง่ือนไขน้ัน เมื่อมีสิ่งเร้าอื่นที่มีคุณสมบัติแตกต่าง
จากสิ่งเร้าที่วางเง่ือนไขเดิม สิ่งมีชีวิตจะตอบสนองแตกต่างไป
จาก สิ่งเร้าที่วางเง่ือนไขนั้น เช่น ถ้าสุนัขมีอาการน้ าลายไหล
จากการสั่นกระดิ่งแล้วเมื่อสุนัขตัวนั้นได้ยินเสียงประทัดหรือ
เสียงปืนจะไม่มีอาการน้ าลายไหล ดังนั้น อาจกล่าวได้ว่า การ
เรียนรู้ของสิ่งมีชีวิตในมุมมองของพาฟลอฟ คือ การวางเงื่อนไข

แบบคลาสสิค ซึ่งหมายถึงการใช้สิ่งเร้า 2 สิ่งคู่กัน คือ สิ่งเร้าที่
วางเง่ือนไขและสิ่งเร้าที่ไม่ได้วางเง่ือนไขเพื่อให้เกิดการเรียนรู้  
คือ การตอบสนองที่เกิดจากการวางเง่ือนไข ซึ่งถ้าสิ่งมีชีวิตเกิด
การเรียนรู้จริงแล้วจะมกีารตอบสนองต่อสิ่งเรา้ 2 สิ่งในลักษณะ
เดียวกัน แล้วไม่ว่าจะตัดสิ่งเร้าชนิดใดชนิดหนึ่งออกไป การ
ตอบสนองก็ยังคงเป็นเช่นเดิม เพราะผู้เรียนสามารถเช่ือมโยง
ระหว่างสิ่งเร้าที่วางเง่ือนไขกับสิ่งเร้าที่ไม่วางเง่ือนไขกับการ
ตอบสนองได้นั่นเอง เมื่อน ามาประยุกต์ในการเรียนการสอน
การฟังภาษาอังกฤษน้ัน สามารถสรุปความเหมือนและการแยก
ความแตกต่าง เช่น การอ่านและการสะกดค า ผู้เรียนที่สามารถ
สะกดค าว่า "round" เขาก็ควรจะเรียนค าทุกค าที่ออกเสียง o-
u-n-d ไปในขณะเดียวกันได้  เ ช่นค าว่ า  found, bound, 
sound, ground, แต่ค าว่า wound (บาดแผล) นั้นไม่ควรเอา
เข้ามารวมกับค าที่ออกเสียง o - u - n - d และควรฝึกให้รู้จัก
แยกค านี้ออกจากกลุ่ม จนเกิดการเรียนรู้และจดจ าเงื่อนไขใหม่
ในที่สุด  

สรุปได้ว่าการฟังคือทักษะเริ่มต้นในการเรียนรู้ทักษะ
ทางภาษาอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นภาษาแม่หรือภาษาที่สอง การฟัง
เป็นจุดเริ่มต้นในการกระตุ้นในผู้เรียนมีความอยากรู้และสนใจ
ในสิ่งที่ตนได้ยิน จนส่งผลให้เกิดกระบวนการเลียนแบบ จดจ า 
และเรียนรู้ในท่ีสุด ฉะนั้นเมื่อจะพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ
แก่ผู้เรียน ผู้สอนควรให้ความส าคัญในการฝึกฝนทักษะด้านการ
ฟังเป็นเบื้องต้น เพื่อให้ผู้เรียนมีพัฒนาการที่สอดคล้องตาม
หลักการเรียนรู้ด้านภาษาตามที่กล่าวมา โดยทฤษฎีการเรียนรู้
โดยการแยกความแตกต่าง (discrimination learning) เป็น
อีกหนึ่งทฤษฎีทางจิตวิทยาซึ่งสามารถกระตุ้นให้ผู้เรียนสามารถ
จ าแนกความแตกต่างของสิ่งที่ตนก าลังรับรู้  จนส่งเสริมให้
ผู้เรียนสามารถจดจ าความแตกต่าง ซึ่งน าไปสู่การเรียนรู้ในท่ีสุด 

จากปัญหาข้างต้น ผู้วิจัยจึงได้พัฒนาเครื่องมือสื่อ
ประสมที่ใช้ในการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการฟัง
ภาษาอังกฤษ โดยใช้ทฤษฎีการแบ่งแยกความแตกต่าง 
(Discrimination learning) แก่นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 
ซึ่งอยู่ในช่วงช้ันท่ีเหมาะแก่การเรียนรู้ทักษะต่าง ๆ 

2. วัตถุประสงค์การวิจัย
2.1 เพื่อพัฒนาสื่อประสมการสอนเพื่อพัฒนาทักษะ

การฟังภาษาอังกฤษ โดยใช้ทฤษฎีการเรียนรู้โดยการแยกความ
แตกต่ า ง  (discrimination learning) ส าหรับนัก เ รี ยนขั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 1 

2.2 เพื่อเปรียบเทียบทักษะการฟังภาษาอังกฤษของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ก่อนและหลังการเรียนจากสื่อ
ประสมการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการฟังภาษาอังกฤษ โดยใช้
ทฤษฎีการเรียนรู้โดยการแยกความแตกต่าง (discrimination 
learning)  
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3. ขอบเขตการวิจัย
3.1  ขอบเขตด้ านประชากร  ประชากรที่ ใ ช้ใน

การศึกษาครั้งน้ี ได้แก่นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1จาก 
โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 2 จังหวัด
อุดรธาน ี

3.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 
1 โรงเรียนบ้านสี่แจ จ านวน 30 คน โดยการเลือกแบบ
เฉพาะเจาะจง เนื่องจากความสะดวกในการท าการวิจัย 

3.3 ขอบเขตด้านพื้นที่ ศึกษานักเรียนที่ศึกษาอยู่ใน 
โรงเรียนบ้านสี่แจ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุดรธาน ีเขต 2 ต าบลผาสุก อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธาน ี

3.4 ขอบเขตด้านเวลา ในการจัดการเรียนการสอน
โดยใช้สื่อประสมการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการฟังภาษาอังกฤษ 
โ ดย ใ ช้ทฤษฎี ก า ร เ รี ย นรู้ โ ดยการแยกความแตกต่ า ง 
(discrimination learning) นั้น ผู้วิจัยจะด าเนินการสอนเป็น 
10 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 ครั้ง ครั้งละ 50 นาที จ านวนทั้งสิ้น 
20 คาบ โดยเริ่มการด าเนินการจัดการเรียนการสอนในเดือน
พฤษภาคม ปี 2560 

4. วิธดี าเนินงานวิจัย
4.1 ประชากรและกลุม่เป้าหมาย 
ประชากรของงานวิจัยเป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปี

ที่ 1 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี
เขต 2 จ านวน 835 คน และกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านสี่แจ จ านวน 30 คน โดยมี
อายุระหว่าง 6-8 ปี คละเพศ โดยมีเป็นเพศชายจ านวน 10 คน 
และเพศหญิง  20 คน และมีความรู้ความสามารถด้ าน
ภาษาอังกฤษท่ีแตกต่างกัน  

4.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย  
4.2.1 สื่อประสมในการพัฒนาทักษะด้านการฟัง 
ผู้ วิจัยจะด ำ เนินกำรสอนเป็น 10 สัปดำห์  

สัปดำห์ละ 2 ครั้ง ครั้งละ 50 นำที จ ำนวนทั้งสิ้น 20 คำบ โดย
มีจ ำนวนทั้งสิ้น 18 ชุดกำรฝึกเนื้อหำอ้ำงอิงจำกแบบเรียนของ
ผู้เรียน ซึ่งแต่ละชุดประกอบไปด้วย คลิปเสียงค ำศัพท์ต่ำง ๆ  
( จ ำก เจ้ ำ ของภำษำ )  รู ปภำพที่ ใ ช้ประกอบในกำรฟั ง 
แบบทดสอบกำรเรียนรู้ 

ครั้งที่ รายการ วัตถุประสงค ์

1  แนะน ำเครื่องมือสู่ชั้นเรียน

 แบบทดสอบกอ่นเรียน

 เพื่อให้ผู้เรียนเข้ำใจ
วัตถุประสงค์ และ
ขั้นตอนของกำรฝึก

2-19  สอนโดยใช้ชุดฝึก  เพื่อพัฒนำทักษะกำรฟัง

 ทดสอบท้ำยบทเรียนทกุครั้ง

 สังเกตกำรณ์

 เพื่อสรุปเนื้อหำ

 ประเมินทัศนคติของ
ผู้เรียน

20  แบบทดสอบหลังเรียน 

 สรุปผลกำรสอน

 เพื่อวัดผลหลังกำรเรียน
ผ่ำนชุดฝึก

 เพื่อสรุปผลกำรสอนแก่
ผู้เรียน

ตารางที่ 1 แผนกำรด ำเนินกำรพัฒนำสื่อประสมกำร
สอนเพื่อพัฒนำทักษะกำรฟังภำษำอังกฤษส ำหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษำปีที่  1 โดยใช้ทฤษฎีกำร
จ ำแนกควำมแตกต่ำง 

รูปที่ 1 ภำพตัวอย่ำงของชุดฝึก พร้อมเสยีงจำก
เจ้ำของภำษำ เพื่อให้ผู้เรียนจ ำแนกควำมแตกต่ำงได ้

สื่อประสมเสริมสร้ำงกำรกระตุ้นควำมเข้ำใจ และ
จดจ ำตำมหลักกำรจำกทฤษฎี  constructivism นั้น ผู้เรียน
สำมำรถถูกกระตุ้นจำกสื่อท่ีหลำกหลำยเพื่อจดจ ำ และแบ่งแยก
ควำมแตกต่ำงของเสียงได้ดีนั้น กำรมองเห็นจะช่วยให้ผู้เรียน
จดจ ำได้ดีขึ้น และท ำให้คลังควำมจ ำ (schema) ถูกกระตุ้น
เช่นกัน 

รูปที่ 2 ภำพตัวอย่ำงแบบทดสอบกำรเรยีนรู้ เพื่อ
ทดสอบประสิทธิภำพของสื่อประสมเพื่อพัฒนำทักษะ
กำรฟังโดยใช้กำรจ ำแนกควำมแตกต่ำง 

การประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสกลนคร ครั้งที่ 1 

17 – 19 พฤษภาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

F-73



4.2.2 แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 
4.2.3 แบบประเมินพฤติกรรมโดยการ

สังเกตการณ์  

5. กรอบแนวคิดในงานวิจัย
                  

รูปที่ 3  กรอบแนวคิดในงานวิจัย 

6. ผลการวิจัย
จากการพัฒนาเครื่องมือสื่อประสมการสอนเพื่อพัฒนา

ทักษะการฟังภาษาอังกฤษ โดยใช้ทฤษฎีการเรียนรู้โดยการแยก
ความแตกต่าง (discrimination learning) ส าหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านสี่แจ ต าบลผาสุก อ าเภอกุม
ภวาปี จังหวัดอุดรธานี พบว่าหลังจากกิจกรรมการเรียนการ
สอนโดยใช้เครื่องมือดังกล่าว นักเรียนสามารถท าแบบทดสอบ
หลังเรียน ดังตารางที่แสดงด้านล่าง 

รูปที ่4 ผลคะแนนจากแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 
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จากรูปที่  4 จะเห็นได้ว่ามีนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง 
สามารถท าคะแนนแบบทดสอบหลังเรียน (30 คะแนน) ได้
เพิ่มขึ้นจ านวนมาก ทั้งนี้  มีนักเรียนบางส่วนที่ท าคะแนน
แบบทดสอบหลังเรียนได้เท่าเดิม และน้อยลง โดยมีสัดส่วนด้าน 
สถิติดังนี ้

รูปที ่5 สัดส่วนคะแนนจากการเปรียบเทียบ
แบบทดสอบก่อนเรยีน และหลังเรยีน 

จากรูปที่  5 จะเห็นได้ว่าจากกลุ่มตัวอย่างซึ่ งเป็น
นักเรียนจ านวน 30 คน มีนักเรียนผู้ท าคะแนนสูงขึ้นใน
แบบทดสอบหลังเรียน จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 60 ใน
ขณะเดียวกันมีนักเรียนจ านวน 7 คน สามารถท าคะแนนได้เท่า
เดิมกับแบบทดสอบก่อนเรียน คิดเป็นร้อยละ 23 และจ านวน 5 
คนที่ท าคะแนนได้น้อยลง คิดเป็นร้อยละ 17 ทั้งนี้ผลการ
ทดสอบสามารถสรุปได้ ดังตารางด้านล่าง 

Pretest Posttest 
Mean (�̅�) 16.40 17.43 
S.D. 4.49 3.99 

No. of Students Percentage 
Higher scores 18 60 
Same scores 7 23 
Lower scores 5 17 

ตารางที่ 1 สรุปผลคะแนนแบบทดสอบก่อนเรยีน/ หลังเรียน 

นอกจากผลคะแนนจากแบบทดสอบก่อนเรียน/ หลัง
เรียนแล้ว ทางผู้วิจัยยังได้เก็บข้อมลูจากแบบประเมินพฤติกรรม
ผู้เรยีนจากการสังเกตการณร์ายบคุคล โดยมีผลการส ารวจเฉลี่ย
ดังตารางด้านล่าง  

หัวข้อ 
ระดับพฤติกรรม 

(�̅�) S.D. 
ความสนใจใฝร ู(3) 2.46 0.77 
ผลงานถูกตอง (3) 2.40 0.81 
การมีสวนรวม (3) 2.43 0.81 
ความสนุกสนาน (3) 2.63 0.61 

รวม (12 คะแนน) 9.93 
ร้อยละ 82.75 

ระดับ 3   หมายถึง    แสดงพฤตกิรรมให้เห็นมาก 
ระดับ 2   หมายถึง    แสดงพฤตกิรรมให้เห็นปานกลาง 
ระดับ 1   หมายถึง    แสดงพฤตกิรรมให้เห็นน้อย 

ตารางที่ 2 ผลสรุปจากแบบประเมินพฤติกรรมโดยการ
สังเกตการณ์  

จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นพฤติกรรมของนักเรียนท่ี
สะท้อนต่อการเรียนการสอนผ่านเครื่องมือสื่อประสมการสอน
เพื่อพัฒนาทักษะการฟังภาษาอังกฤษ โดยใช้ทฤษฎีการเรียนรู้
โดยการแยกความแตกต่าง (discrimination learning)  
โดยรวมในค่าเฉลี่ยระดับ (�̅�) 9.93 (จากคะแนนเต็ม 12) โดย
คิดเป็นร้อยละ 87.75 หากพิจารณาเป็นรายด้านแล้วพบว่า 
อันดับที่ 1 ได้แก่  ด้านความสนุกสนาน ค่าเฉลี่ยระดับ (�̅�) 
9.93, S.D ระดับ 0.61 อันดับที่ 2 ได้แก่ ด้านความสนใจใฝรู 
มีค่าเฉลี่ย (�̅�) ระดับ 2.46, S.D. ระดับ 0.77 อันดับที่ 3 ได้แก่ 
ด้านการมีสวนรวม  มีค่าเฉลี่ย (�̅�) ระดับ 2.43, S.D. ระดับ 
0.81 และอันดับสุดท้าย ได้แก่ ด้านผลงานถูกตอง ค่าเฉลี่ย (�̅�) 
ระดับ 2.40, S.D. ระดับ 0.81 

7. สรุปผลการวิจัย
จากผลการศึกษาครั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงคุณค่าของสื่อ

ประสมการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการฟังภาษาอังกฤษ โดยใช้
ทฤษฎีการเรียนรู้โดยการแยกความแตกต่าง (discrimination 
learning) ที่ได้จัดท าขึ้น ว่าสามารถแสดงการพัฒนาทักษะการ
ฟังภาษาอังกฤษโดยสังเกตได้จากคะแนนที่ เพิ่มขึ้นของ
แบบทดสอบหลังเรียน และแบบสังเกตพฤติกรรมโดยการ
สังเกตการณ์  

8. กิตติกรรมประกาศ
คณะผู้จัดท าบทความวิจัยนี้ขอขอบคุณ วิทยาลัยพิชญ

บัณฑิต ที่ให้การสนับสนุนทุนผลงานวิจัย อีกทั้งขอขอบคุณ
ผู้บริหารและอาจารย์ผู้สอนของ โรงเรียนบ้านสี่แจ ต าบลผาสุก 
อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ที่ให้ความกรุณาเป็นกลุ่ม
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ตัวอย่างในการวิจัยนี้ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งเป็นอย่างยิ่งจึงไคร่
ขอขอบพระคุณอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ 
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การศึกษาการจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 
ในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา จังหวัดนครสวรรค์ 

A Study of Conditions Environmental Management for Student Learning 
of High School in Nakhonsawan Province 

อรชีรา อนุบุตร1,* และ นงลักษณ์  ใจฉลาด1 

1 ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยในครั้งน้ีมีจุดประสงค์เพ่ือศึกษาการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนในสถานศึกษาระดับ

มัธยมศึกษา จังหวัดนครสวรรค์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 252 คน ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 36 คน หัวหน้าฝ่าย
วิชาการ จ านวน 36 คน ผู้แทนครู โรงเรียนละ 5 คน จ านวน 180 คน ได้จากจากการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า การศึกษาการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา จังหวัด
นครสวรรค์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านสังคม 
และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านการบริหาร  
ค ำหลัก: การจัดสภาพแวดล้อม , สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ , การเรียนรู้ของผู้เรียน , การบริหารการศึกษา  

Abstract 
The purpose of this research was to study the conditions environmental management for student 

learning of high school in Nakhonsawan Province. The respondents were 252 ; 36 executives , 36 head of 
academic affair department and 180 teachers. The data were gathered through random sampling. The 
instrument used in this study was the five rating scale questionnaires. The statistical treatment used to 
analyze the data gathered were average and standard deviation. The result of this research were founded 
that ; the conditions environmental management for student learning of high school in Nakhonsawan 
Province overall is at the highest level. Taking into consideration each aspect, the highest mean was social 
and the lowest mean was administration. 
Keywords: Environmental Management , Environmental Management for Student Learning , student Learning , 
Educational Administration.  

บทน า 
ปัจจุบันน้ีเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง  มีการ

เปลี่ยนแปลงเกิดข้ึนอย่างรวดเร็วอยู่ตลอดเวลา อันเน่ืองมาจาก
ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่ง
องค์กรภาครัฐและภาคเอกชนต่างได้รับผลกระทบ ส่งผลให้เกิด
ทั้งโอกาสและอุปสรรคต่อความส าเร็จขององค์กร องค์กรต่างๆ 
โดยเฉพาะองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการศึกษา เน่ืองจาก
การศึกษาเป็นเครื่องมือส าคัญในการในการพัฒนาบุคคลอัน

เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของชาติให้มีคุณภาพ สามารถปรับตัว
ได้อย่างรู้เท่าทันกับเปลี่ยนแปลงในทุกๆด้านองค์กรที่เกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาการศึกษาจึงต้องมีการพัฒนาปรับตัวให้เข้ากับ
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนโดยไม่ว่าจะเป็นด้านการบริหาร และ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  ซึ่งเป็นความจ าเป็นของผู้บริหารที่
จะต้องสนใจใฝ่รู้  และพัฒนาอย่างต่อเน่ืองอยู่ตลอดเวลา 
เพ่ือให้การบริหารจัดการองค์กรเกิดผลดีและบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ (ธีระ รุญเจริญ, 2550, น. 98) และจากการ
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ปรับเปลี่ยนบริบทโครงสร้างของการบริหารจัดการศึกษาไทย
ตามรูปแบบปัจจุบันที่ให้ความส าคัญต่อการปฏิรูปการศึกษา
โดยมีความมุ่งหมายที่จะจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข และมีศักยภาพ
พร้อมที่จะแข่งขันและให้ความร่วมมืออย่างสร้างสรรค์บนเวที
โลก ซึ่งมุ่งถึงความมีประสิทธิผลเป็นส าคัญ  

ในการพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เป็นคนดี 
มีปัญญา มีความสุข และมีศักยภาพพร้อมที่จะแข่งขันและให้
ความร่วมมืออย่างสร้างสรรค์บนเวทีโลกน้ัน สถานศึกษาหรือ
โรงเรียนเป็นสถาบันทางสังคมที่มีความส าคัญที่สุด โรงเรียนจึง
ต้องมีกระบวนการบริหารจัดการที่ท าให้ผู้เรียนมีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาที่ก าหนด และให้ได้รับการพัฒนาทุกด้าน 
ตามความสามารถที่จะจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของชุมชน ซึ่งข้ึนอยู่กับองค์ประกอบและรูปแบบที่ใช้
ในการบริหารงานโดยเน้นเป้าหมายหลักคือการพัฒนาศักยภาพ
ของผู้เรียน และการพัฒนาโรงเรียนโดยมีทิศทางการพัฒนาที่
ชัดเจน สามารถหล่อหลอมเป็นวัฒนธรรมการท างานของ
องค์กรที่มีคุณค่า มีบรรยากาศที่เอื้ออ านวยต่อการเป็นโรงเรียน
แห่งการเรียนรู้ มีความพร้อมทางด้านทรัพยากรที่เพียงพอใน
การบริหารจัดการ ท าให้ผู้เรียนมีคุณภาพสูงตามมาตรฐานที่
ก าหนด ส่งผลให้นักเรียนเป็นคนดี มีปัญญา สามารถด ารงชีวิต
อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ตามนโยบายปฏิรูปการศึกษาใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (แก้ไขเพ่ิมเติม 
พ.ศ. 2545) หมวด 4 มาตรา 24 (5) ได้ระบุไว้ว่า การจัดการ
ศึกษาจะต้องส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ
สภาพแวดล้อม สื่อการเรียนและสิ่งอ านวยความสะดวก เพ่ือให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ เพ่ือยกระดับมาตรฐาน
การศึกษา ดังที่ส านักงานทดสอบทางการศึกษา ก าหนดไว้ว่า
ต้องให้มีบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนหรือสถานศึกษา
เอ้ือต่อการเรียนการสอนเพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนอย่างมีความสุข 
มุ่งเน้นการเรียนการสอนตามธรรมชาติ ให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติ
จริงและปลูกฝังสุขนิสัย เช่น เรื่องความสะอาด ความมีวินัย
เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ ความรักสามัคคี รวมทั้งการจัดให้โรงเรียนมี
ความร่มรื่น มีต้นไม้ แหล่งน้ า บ่อน้ า ไร้ฝุ่น ไร้มลภาวะ ซึ่ง
แนวนโยบายดังกล่าวมุ่งเน้นการใช้ประโยชน์ของพ้ืนที่ และ
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมให้เอื้อต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
บรรยากาศ และสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ที่โรงเรียนจัดข้ึน ไม่ว่าจะ
จัดในห้องเรียน นอกห้องเรียน บริเวณห้องเรียน และรอบ ๆ 
โรงเรียน ล้วนเป็นสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการปลู กฝั ง
คุณลักษณะนิสัยที่ดีงามให้เกิดข้ึนภายในตัวผู้เรียนได้ทั้งสิ้น  

จากการศึกษาวิจัยของสานิลักษณ์  พรหมฮวด 
(2556, น. 89-91) ที่ท าการศึกษาแนวทางพัฒนาการจัด
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของสถานศึกษาที่ต้องการ
พัฒนา พบว่า การจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพพบปัญหาใน

การจัดอาคารสถานที่ อาคารประกอบต่างๆ มีสภาพที่ไม่
สวยงามเหมาะสมกับการใช้งานและไม่เพียงพอ ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด พ้ืนที่สีเขียว และสิ่งอ านวยความ
สะดวก ขาดความสะดวก และไม่เพียงพอกับความต้องการของ
เด็ก สภาพของห้องสมุดไม่เอื้อต่อการเรียนรู้ ขาดแคลนสิ่ง
อ านวยความสะดวก ขาดการจัดอาคารเรียน อาคารประกอบที่
ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ตรงตามจุดประสงค์
การเรียนรู้ ขาดการส่งเสริมการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับสุขภาพ
อนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน นักเรียนไม่มีส่วนร่วมใน
การจัดกิจกรรม สถานศึกษาขาดการจัดให้นักเรียนได้ไปแหล่ง
เรียนรู้นอกสถานที่ในชั่วโมงที่ต้องลงมือปฏิบัติ ผู้บริหารและ
คณะครูผู้สอนในสถานศึกษาขาดการมีส่วนร่วมในการก าหนด
นโยบายและแนวปฏิบั ติ  ขาดการ เชิญคณะกรรมการ
สถานศึกษาและคณะครูเข้าร่วมประชุมเพ่ือระดมความคิดใน
การเป็นคณะท างานด้านต่าง ๆ ขาดการจัดกิจกรรมส่งเสริม
พัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และความก้าวหน้ารวมถึง
โอกาสพบปะสังสรรค์กัน ช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างบุคลากร
ในโอกาสต่าง ๆ ขาดการน าข้อมูลสาระสนเทศที่จัดท าไว้มาใช้
ในการก าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติ ส่งผลให้การพัฒนาด้าน
การเรียนรู้ ขาดประสิทธิภาพ  และจากรายงานผลการ
ด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42  (2559, น.80-90) พบว่า
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 มีระดับ
คุณภาพปานกลาง โดยมีปัญหาอุปสรรคที่พบคือนักเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไม่ได้ตามเป้าหมายที่ต้ังไว้ ซึ่งแฉล้ม อิน
วารี (2552 : 56) ได้กล่าวถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จใน
การจัดการเรียนรู้ ในสถานศึกษา ไว้ ว่า ความพร้อมและ
บรรยากาศของสถานศึกษา หรือภายในห้องเรียนเป็นส่วนหน่ึง
ในการที่จะเอื้อและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เ รียนให้บรรลุ
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ได้ 

จากสภาพปัญหาดังกล่าวข้างต้นชี้ให้เห็นว่าโรงเรียน
ยังไม่สามารถที่จะจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ให้แก่
ผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพได้ ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาสภาพและ
แนวทางการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนใน
สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา จังหวัดนครสวรรค์ เพ่ือให้ทราบ
ถึงสภาพการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน
ในสถ านศึ กษ า  ที่ จ ะ น า ไ ปสู่ ก า รหา แนวท างก าร จั ด
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนในสถานศึกษาให้
มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน  
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วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1 . ปร ะช ากร  ไ ด้ แก่  สถานศึ กษ าระ ดับ
มัธยมศึกษา จังหวัดนครสวรรค์ จ านวน 38 แห่ง 

2. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่  สถานศึกษาระดับ
มัธยมศึกษา จังหวัดนครสวรรค์ จ านวน 36 แห่ง จากการสุ่ม
อย่างง่ าย ไ ด้กลุ่มผู้ ให้ ข้อมูลประกอบด้วย 1) ผู้บริหาร
สถานศึกษา จ านวน 36 คน 2) หัวหน้าฝ่ายวิชาการ จ านวน 36 คน 
3) ผู้แทนครู โรงเรียนละ 5 คน จ านวน 180 คน รวมทั้งสิ้น
252 คน  

ตัวแปรที่ศึกษา 
การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของ

ผู้เรียนในสถานศึกษา 4 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านการบริหาร 
2) ด้านการจัดการเรียนการสอน 3) ด้านอาคารสถานที่ 4) ด้าน
สังคม 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 
เ ค รื่ อ ง มื อ ที่ ใ ช้ ใ น ก า ร วิ จั ย ค รั้ ง น้ี  เ ป็ น

แบบสอบถาม (Questionnaire) ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัด
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนในสถานศึกษา ซึ่ง
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ 
สร้างข้ึนตามแนวคิดของลิเคิร์ท (Likert)  

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. ผู้วิจัยขอหนังสือขอความร่วมมือ จากบัณฑิต

วิทยาลัย มหาวิทยาราชภัฏพิบูลสงคราม เพ่ือขอความร่วมมือ
จาก ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน
สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา จังหวัดนครสวรรค์ เพ่ือขอความ
อนุเคราะห์เก็บข้อมูล 

2. ผู้วิจัยส่งหนังสือขอความร่วมมือในการเก็บ
ข้อมูล และแบบสอบถามไปยัง สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา 
จังหวัดนครสวรรค์ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย โดย
ด าเนินการแจกแบบสอบถามและรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองและ
ทางไปรษณีย์ 

3. ผู้วิจัยด าเนินเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถาม
ด้วยตนเองและทางไปรษณีย์ โดยส่งแบบสอบถามทั้งหมด
จ านวน 252 ฉบับ ได้รับคืน 231 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 91.67 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือศึกษาการจัดสภาพแวดล้อมที่

เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนในสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา 
จังหวัดนครสวรรค์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส า เร็จรูป 
ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของข้อค าถาม 
โดยการแปลความหมายตามเกณฑ์ของบุญชม ศรีสะอาด 
(2556, น. 209) 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
การวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยได้ก าหนดกรอบแนวคิด

เก่ียวกับการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนใน
สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา จังหวัดนครสวรรค์ ดังน้ี 

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

ผลการศึกษา 
การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนใน

สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา จังหวัดนครสวรรค์ โดยรวม
แสดงดังรูปที ่2 

 
 

 
 

รูปที่ 2 ผลการวิเคราะห์การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อ 
ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนในสถานศึกษา 

ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดนครสวรรค ์

1. แนวคิดเก่ียวกับการจัดสภาพแวดล้อมที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนในสถานศึกษา 
2. การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้ของผู้เรียนในถานศึกษา 

สภาพการจัดสภาพแวดล้อม 
ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนใน

สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา จังหวัด
นครสวรรค ์4 ด้าน คือ 

1) ด้านการบริหาร
2) ด้านการจัดการเรียนการสอน
3) ด้านอาคารสถานที่
4) ด้านสังคม

4.15

4.28
4.26

4.31

4.05

4.10

4.15

4.20

4.25

4.30

4.35

ด้านการบริหาร ด้านการจัดการเรียนการสอน

ด้านอาคารสถานท่ี ด้านสังคม
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จากรูปที่ 2 พบว่า การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้ของผู้เรียนในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา จังหวัด
นครสวรรค์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.25 เมื่อ
พิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านสังคม 
มีค่าเฉลี่ย 4.31 และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านการบริหาร 
มีค่าเฉลี่ย 4.15 ซึ่งมีรายละเอียดแต่ละด้าน ดังน้ี 

ด้านที่  1 ด้านการบริหาร พบว่า การจั ด
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนในสถานศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดนครสวรรค์ ด้านการบริหาร โดยรวม
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด คือ ข้อ 1 สถานศึกษามีการก าหนดนโยบายในการ
ด าเนินงานด้านการจัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา อยู่ใน
ระดับมาก และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ข้อ 7 สถานศึกษามี
การสนับสนุนส่งเสริมการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
ในสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก   

ด้านที่ 2 ด้านการจัดการเรียนการสอน พบว่า 
การจัดสภาพแวดล้อมที่ เอื้ อต่อการเรียนรู้ของผู้ เรียนใน
สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา จังหวัดนครสวรรค์ ด้านการ
จัดการเรียนการสอน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาราย
ข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ข้อ 9 สถานศึกษาส่งเสริม
และสนับสนุนให้ครูมอบหมายงานให้ผู้เรียนได้รับผิดชอบในงาน
ของตนอย่างเหมาะสม อยู่ในระดับมาก และข้อที่มีค่าเฉลี่ย
ต่ าสุด คือ ข้อ 2 สถานศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูจัด
สภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง อยู่
ในระดับมาก 

ด้านที่ 3 ด้านอาคารสถานที่  พบว่า การจัด
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนในสถานศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดนครสวรรค์ ด้านอาคารสถานที่ 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ข้อ 5 สถานศึกษามีการจัดให้มีค าสั่งแต่งต้ัง
บุคลากรผู้รับผิดชอบอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 
และแหล่งเรียนรู้ อยู่ในระดับมาก และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ 
ข้อ 13 สถานศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการดูแลรักษา
แหล่งเรียนรู้ ห้องปฏิบัติการ ห้องพิเศษให้สะอาดเรียบร้อยและ
ปลอดภัยอยู่เสมอ อยู่ในระดับมาก 

ด้านที่ 4 ด้านสังคม พบว่า การจัดสภาพแวดล้อม 
ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา 
จังหวัดนครสวรรค์ ด้านสังคม โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ข้อ 8 สถานศึกษา
ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการช่วยเหลือเกื้อกูลในท ากิจกรรม
ร่วมกันระหว่างผู้เรียนกับครู อยู่ในระดับมาก และข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ข้อ 2 สถานศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนให้มี
การจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองในทุกๆด้าน อยู่ในระดับมาก 

อภิปรายผล 
ผลการวิเคราะห์สภาพการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ

การเรียนรู้ของผู้เรียนในสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา จังหวัด
นครสวรรค์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก อาจเน่ืองมาจาก 
สถานศึกษามีการด าเนินงานด้านการจัดสภาพแวดล้อมใน
สถานศึกษาท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
ในทุกๆด้าน เพ่ือให้การด าเนินงานในการจัดสภาพแวดล้อมที่
เอื้อต่อการเรียนรู้ในสถานศึกษาบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ 
ส่งผลให้สภาพการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนในสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดนครสวรรค์ อยู่
ในระดับมาก สอดคล้องกับ ทรรศนีย์ วราห์ค า. (2554, น.70) 
ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษาการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้ของโรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม สังกัดส านักงานเขต
ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ครูและ
นักเรียนมีความคิดเห็นต่อการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้ว่ามีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับ อนันต์ 
สัจกุลชัยเลิศ. (2556, น. 65-67) ได้ท าการศึกษาเรื่อง การมี
ส่วนร่วมในการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของ
นักเรียนในโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ผลการศึกษาพบว่า 
สภาพการมีส่วนร่วมในการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้ของนักเรียนในโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 โดยรวมอยู่
ในระดับมาก  

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าทุกด้านอยู่ในระดับมาก 
โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านสังคม อยู่ในระดับมาก อาจ
เน่ืองมาจาก สถานศึกษามีการจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อม
ที่อบอุ่นเป็นมิตร ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองในทุกๆด้าน บุคลากรในสถานศึกษาเอาใจใส่ผู้เรียนทุก
คน เป็นแบบอย่างความสัมพันธ์ที่ดีแก่ผู้เรียน มีการจัดกิจกรรม
ที่ส่ง เสริมการพัฒนาการด้านการปรับตัวและเอื้อต่อการ
พัฒนาการ เรี ยนรู้ ของผู้ เ รี ยน มีการส่ ง เสริ มการสร้ า ง
ความสัมพันธ์ที่ดี มีการช่วยเหลือเกื้อกูลในท ากิจกรรมร่วมกัน
ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน และผู้เรียนกับครู สอดคล้องกับ วิภา 
ร่วมโพธ์ิรี (2553, น. 84-85) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์
ระหว่างการจัดสภาพแวดล้อมที่ เอ้ือต่อการเรียนรู้ในโรงเรียน
กับมาตรฐานคุณภาพสถานศึกษาด้านผู้ เรียนในโรงเรียน
มัธยมศึกษา เขตพ้ืนที่การศึกษาจันทบุรี  พบว่า การจัด
สภาพแวดล้อมทางสังคมมีความสัมพันธ์ในทางบวกโดย
ภาพรวมกับทุกมาตรฐาน และยังสอดคล้องกับ กังวาน ไตรสกุล 
(2558, น. 54-57) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การจัดสภาพแวดล้อมที่
เอื้อต่อการเรียนรู้ของโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 สงขลา-สตูล 
โดยท าการศึกษาการจัดสภาพแวดล้อมที่เ อื้ อ ต่อการ เรียนรู้  

การประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสกลนคร ครั้งที่ 1 
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4 ด้าน คือ อาคารสถานที่ ด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านการ
บริหาร และด้านกลุ่มเพ่ือน พบว่า ด้านกลุ่มเพ่ือนโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในแต่ละหัวข้อการประเมิน
พบว่า 3 อันดับแรกคือ ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมในห้องเรียน
ที่ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้เรียน และ
ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการท างานเป็นระบบทีม 

และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านการบริหาร อยู่ใน
ระดับมาก อาจเน่ืองมาจาก สถานศึกษาขาดการสนับสนุน
ส่งเสริมการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ในสถานศึกษา 
การนิเทศติดตามและการประเมินการด าเนินงานด้านการจัด
สภาพแวดล้อมในสถานศึกษา สอดคล้องกับ สานิลักษณ์ พรหม
ฮวด (2556, น. 89-91) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง แนวทางพัฒนาการ
จัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของสถานศึกษาที่ต้องการ
พัฒนา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 
พบว่า ผู้บริหารและคณะครูผู้สอน ในสถานศึกษาขาดการมีส่วน
ร่วมในการก าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติ ขาดการเชิญ
คณะกรรมการสถานศึกษาและคณะครูเข้าร่วมประชุมเพ่ือ
ระดมความคิดในการเป็นคณะท างานด้านต่าง ๆ ขาดการจัด
กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และ
ความก้าวหน้ารวมถึงโอกาสพบปะสังสรรค์กัน ช่วยเหลือเกื้อกูล
กันระหว่างบุคลากรในโอกาสต่าง ๆ ขาดการน าข้อมูลสาระ
สนเทศที่จัดท าไว้มาใช้ในการก าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติ 
ซึ่งสอดคล้องกับ สุภชัย ดอนสามารถ (2558, น. 103) ได้
ศึกษาวิจัยเรื่อง ยุทธศาสตร์การพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้ ของโรงเรียนหนองพอกวิทยายน สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา กาฬสินธ์ุเขต 1 ผลการศึกษา
พบว่า สภาพแวดล้อมด้านการบริหารจัดการ บุคลากรใน
สถานศึกษายังไม่ได้รับการส่งเสริมอบรม ให้ความรู้ในด้าน
วิชาการอย่างต่อเน่ือง ขาดการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
สถานศึกษา 

ข้อเสนอแนะเพื่อการน าผลการวิจัยไปใช้ 
1. จากผลการวิจัย พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ

ด้านการบริหาร ดังน้ันผู้บริหารสถานศึกษาควรมีการวางแผน 
ก าหนดนโยบาย พัฒนาการด าเนินงานของสถานศึกษาในการ
จัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 

2. ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการจัดท าแนวทางการจัด
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนในสถานศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดนครสวรรค์ 
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บทคัดย่อ  
งานวิจัยช้ินนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือศึกษาหาความส าคัญของการออกเสียงภาษาอังกฤษแบบเจ้าของภาษาของครูผูส้อนภาษาอังกฤษท่ีสอน 
อยู่ในโรงเรียนในระดับต่างๆในอ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยศึกษาถึงการเชื่อมของความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้าน 
ต่างๆ โดยใช้แบบสอบถามและบทสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือวิจัย และANOVA ในการค านวณค่าความสัมพันธ์ต่างๆ ทั้งความสมัพันธ์ 
ระหว่างความคดิเห็นของครูกับระดับการศึกษา ระดับที่ผูส้อนท าการสอน ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ผู้สอนให้ความส าคัญกับการ 
ออกเสียงแบบเจ้าของภาษา และผู้สอนที่มีประสบการณ์การสอนท่ีมาก ยิ่งเห็นว่าการออกเสยีงแบบเจ้าของภาษาส าคญัมาก ดังนั้น 
การให้ความส าคัญกับทักษะการออกเสียงเพื่อจุดประสงค์ในการสื่อสารที่ถูกต้อง ชัดเจน จึงมีความส าคัญมาก อาจารย์ผูส้อน และ 
บุคลากรที่เกี่ยวข้องควรตระหนักถึงความส าคัญและการพัฒนาความสามารถของผู้เรียนให้ออกเสียงได้ถูกต้องชัดเจน 
ค าส าคัญ: การออกเสียงแบบเจ้าของภาษา ความคิดเห็น 

Abstract 
The issues of native-like pronunciation in English vary from one teacher to another as well as 
from one level to another. This research aimed to examine the importance of native-like 
pronunciation and its practice in teaching of Thai teachers among public school teachers from 
primary to university levels. It also intended to gather information on the teachers’ opinion 
towards native-like pronunciation in connection with some specified demographic factors. A set 
of questionnaire was given to teachers with results being analyzed using one-way ANOVA to test 
the relationship between teachers’ opinion and their educational level and the level of their 
teaching, and other descriptive statistics were also used to explain the results and findings of 
the study. Among the teachers who participated in the research, it was found that native-like 
pronunciation mattered and should be observed inside the classroom during teaching. The 
more accumulated years teachers are in public schools, the more they believed that native-like 
pronunciation was important.  Native English speaker teachers have high concern on native-like 
pronunciation as well as their accent.  The results revealed that  
native-like pronunciation is considered necessary in public school teaching. 
Keywords: 
Native-like pronunciation, Teachers’ opinion 

1.1 Introduction 
Language is considered as an 

important communication tool in everyday life, 
particularly English. English is regarded as a 

global language, as seen in many cases, 
allowing individuals to enter new world, and 
seeing different cultures by using English as a 
method of communication. In order to use 
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the language confidently, communicators 
must consider not only the meaning of new 
words but also the way to pronounce those 
words correctly. Stressing or pronouncing 
incorrectly may cause communication failure 
leading to misunderstanding or 
communication breakdown. Previous studies 
on accent and pronunciation have shown that 
these are the factors that are vital for making 
oneself understood in a second language (L2) 
communication situation  (Munro & Derwing, 
2011). While accent is accepted as natural 
variation in World Englishes, there is still the 
need to achieve intelligibility, which requires 
some attention to pronunciation that cannot 
be ignored  (Munro & Derwing, 2011).  Thus, 
the development of strong pronunciation skill 
is a significant factor in the development of 
effective communication skills in English.  
The majority of English teachers who are 
native speakers, as revealed by Breitkreutz et 
al., (2009)’s study, also agreed that 
pronunciation is greatly important when 
teaching at every level but many non-native 
speaking teachers do not have specific 
pronunciation skills. This then could be a 
potential reason that explains why a number 
of English language learners still lack the 
ability to pronounce correctly, causing less 
confidentiality to initiate the conversation with 
foreigners. In Thailand, the main causes of 
failure in teaching English come from two 
sources: teachers and students (Biyaem, 1997). 
For teachers, there are several difficulties that 
they have been facing. These obstacles 
include overload teaching hours, too many 
students in a class, deficient English language 
skills and lack of knowledge about native 

speaker culture (Biyaem, 1997). For students, 
interference from the mother tongue and lack 
of chance to speak and practice English are 
the main problems (Biyaem, 1997). However, 
research specifically about pronunciation is 
limited and does not have an extensive range 
(Barker, Post, Schmidt, & McCarthy, 2011). 
Most research about pronunciation focuses on 
particular vowels or consonants in isolation, 
and does not address the intelligibility of the 
whole word, interaction with the L1 language, 
or the relative importance of pronunciation in 
the learning classroom compared to other 
areas. This means that even though 
pronunciation is very important, it is under-
researched. 
Therefore, this study replicates the research 
by Slfakis and Sougari (2005) which examined 
English teachers’ beliefs about the importance 
of native accents and their role in 
pronunciation norms. The reasons of 
replicating this research are that Greek and 
Thai do not use English as a main language (in 
the expanding circle area presented in figure 
2.1) which may face problems (Slfakis&Sougari, 
2005). Another reason is that there is a lack of 
research on examining the importance of 
English pronunciation in Thailand. 
The study, for this reason, investigates opinion 
of pronunciation among Thai teachers who are 
currently teaching English as a means to shed 
light on this subject in the Thai environment.  

1.2 Research objectives 
Research objective 1: To identify teachers’ 
attitude about the importance of native like 
pronunciation and their pronunciation 
teaching practice.  
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Research objective 2: To explore the 
relationship between the teachers’ opinion 
about the importance of native-like 
pronunciation and their educational level, age, 
gender and the level of their teaching. 
Research objective 3: To identify the teachers' 
perspective in the particular area of 
pronunciation that they need to improve.  

1.3 Research questions  
Several research questions are developed in 
order to use as a guideline for the 
investigation. These questions are; 
•What are teachers’ opinions about the
importance of native-like pronunciation in 
teaching English? and how? 
•Is there any relationship between teachers’
opinion about the importance of native-like 
pronunciation and their demographic factors? 
•From the teachers' perspective, what areas of
pronunciation do they need to improve? 

1.4 Scope of the research 
This research emphasizes on the investigation 
of the teacher’s opinion about the native-like 
pronunciation. The main target population of 
this investigation is English teachers teaching 
in Thai public schools and universities in 
Muang District, Phitsanuloke Province.  

1.5 Significance of the research 
There are three expected benefits of this 
research. The first benefit is to provide 
comprehensive information about whether 
the teachers’ believe that native-like 
pronunciation is necessary for teaching English 
and further in curriculum development.  
Secondly, this study should be valuable for 

other students and researchers who seek to 
gain genuine understanding of teachers’ 
attitude regarding pronunciation as well as the 
demographic factors influencing their attitude 
and uses the outcome of this study to further 
develop their researches. Lastly, this study 
should be a valuable source in particular area 
on pronunciation that teachers need to 
improve and would further develop their 
teaching practice. 

3.1 Population and Sampling 
The main target population of this research is 
English teachers in Thai public schools, 
college and universities in Muang District, 
Phitsanuloke Province. There are 
approximately 29 education institutes in the 
area which are 3 secondary schools, 18 high 
schools, 3 colleges and 5 universities (the list 
of education institutes is in the Appendix). 
However, because of time and budget 
constraint, the data will be gathered from 12 
education institutes; 3 secondary schools, 3 
high schools, 3 colleges and 3 universities 
which is about 50% of the total education 
institutes in the area. Moreover, because the 
exact number of English teachers is unknown, 
the researcher then intends to gather at least 
100 samples as McGivern (2003) mentioned 
that the sample size of the study should be at 
least 100 for ensuring the effectiveness of 
data.  The sampling technique used in this 
research is convenience sampling technique 
which means that the sample that is available 
and convenience will be gathered.    

3.2. Research Instrument 
A mixed-method research design is employed 
in this study in order to provide a deeper 
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understanding of the importance of 
pronunciation. Accordingly, it includes an 
empirical survey followed by semi-structured 
and focused group interviews. The 
questionnaire was used as the main research 
instrument as well as the semi - structured 
interview. The questionnaire contains two 
sections. This first section intends to gather 
respondents’ demographic information while 
the second section aims to collect 
respondents’ opinion about the importance of 
the pronunciation. The items of questionnaire 
used in this study are adapted from previous 
studies, including Slfakis and Sougari (2005), 
Liu (2011) and Delatorre (2006). 

3.3 Data Collection 
This research used both primary and 
secondary data. Secondary data was collected 
from books, journal and internet, as a part of 
literature review. The area of secondary 
involves; pronunciation in English language 
learning, The Concentric Circle Model of 
World English and teachers’ attitudes about 
importance of pronunciation. The primary 
data used in this study was gathered by using 
questionnaire survey as mentioned earlier.  

3.4 Data Analysis 
This research relies on the use of statistical 
software package in order to analyze the data 
using both descriptive and inferential statistics. 
Moreover, the data from an interview is a 
commonly used as well as many other social 
sciences. One-way ANOVA is used for testing 
the relationship between the teachers’ 
opinion about the importance of native-like 
pronunciation and their educational level and 
the level of their teaching. Additional tests 
will be used as appropriate to explain and 

describe specific research issues and 
population requirements.  A full set of 
descriptive statistics (such as frequency, 
percentage, mean and standard deviation) will 
also be generated in order to fully describe 
the response to individual questions. 

Questionnaire 
This questionnaire is prepared in order to 

fulfill Master degree dissertation under the topic 
of “Does pronunciation issue matter for teaching 
English?; A survey of Thai teacher”. Notably, all 
information provided by the respondents will be 
kept confidentially and will only be used for 
academic purpose. The questionnaire is divided 
into 2 parts; 1) general information and 2) the 
importance of English pronunciation.   

The items of questionnaire used in this 
study are adapted from previous studies, 
including Slfakis and Sougari (2005), Liu (2011) 
and Delatorre (2006). 

Instruction: please indicate √ into the 
choice that reflects your answer  

Section 1: General information 

1.1 Age  
❑ 21–30 ❑ 31–40 ❑ 41–50 
❑ 51or older 

1.2 Gender  
❑ Male  ❑ Female 

1.3 Years of teaching experience 
❑  less than a year  
❑  one year to less than 5 years 
❑  five years to less than ten years
❑ More than 10 years 
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1.4 Your highest professional qualifications 
❑ Bachelor degree in (major) 

____________________________ 
❑ Master degree in (major) 

____________________________ 
❑ PhD in (major) 

___________________________ 

1.5 Present (main) teaching situation 
❑ Primary level  
❑ Secondary level  
❑ Higher education level 
1.6 Are you a native speaker of an English 

vernacular? 
❑ Yes (which one? 

________________________________ ) 
❑ No (I am: 

_______________________________________) 

1.7 Are you proud of your English accent? 
❑Extremely ❑ very ❑ fairly
❑ not much ❑ not at all 

4. Results

Table 1  
Table 1 shows the average attitude of 
teachers towards native-like pronunciation 
and their pronunciation teaching practice in 
primary which is 3.88 (SD=0.81), secondary 
which is 4.15 (SD=0.44), and university which is 
4.10 (SD=0.40). It could be understood that 
the three groups of teachers perceived the 

necessity of pronunciation even in their 
practice inside their classrooms when 
teaching. Secondary English teachers ranked 
highest while primary English teachers have 
the lowest average in the group. It was also 
revealed that pronunciation is an important 
aspect of teaching in English. Apparently, 
teachers agreed that their feedback should be 
given to learners when the latter commit 
mistakes. Overall, teachers have high regards 
towards native-like pronunciation not only for 
themselves but also for the benefit of the 
learners inside their classrooms. 

Primary Level Correlation p-value 

Teachers’ opinion 
and Age 

0.494 0.006* 

Teachers’ opinion 
and Gender  

0.032 
0.866 

Primary 
Level 
n=30 
mean±SD 

Secondary 
Level 
n=30 
mean±SD 

University 
Level 
n=30 
mean±SD 

p-
value 

Teachers’ 
attitude 

3.88±0.11 4.15±0.44 4.10±0.40 0.203 
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Teachers’ opinion 
and the level of 
teaching 

0.518 0.003* 

Teachers’ opinion 
and educational 
level 

-0.214 
0.256 

Teachers’ opinion 
and native speaker 

-0.279 
0.135 

Teachers’ opinion 
and proud of 
English accent 

0.088 
0.643 

Teachers’ opinion 
and faced with 
any difficulties in 
English speaking 
activities 

-0.156 0.411 

Table 2 Correlation between the teachers’ 
opinion about the importance of native-like 
pronunciation and age, gender, the level of 
teaching, educational level, native speaker, 
proud of English accent and faced with any 
difficulties in English speaking activities from 
Primary Level 
A Spearman rho’s correlation coefficient was 
computed to assess the relationship between 
the opinion of teachers  who have been 
designated to work in primary schools with 
regards to the importance of native like 
pronunciation and age, gender, level of 
teaching, educational level, native speaker, 
confidence in their accent, and their issues in 
English speaking activities respectively. As seen 
in Table 2, there was a positive correlation 
between teacher’s opinion and age, r = 0.494, 
n = 30, p = 0.006. Furthermore, another 
positive correlation emerged between 

teacher’s opinion and their level of teaching, r 
= 0.518, n = 30, p = 0.003.  Overall, there 
were moderate to strong correlation between 
teacher’s opinion and age and level of 
teaching. It could be assumed that the older 
the teachers are, the more they perceive that 
native- like pronunciation is important. 
Moreover, as teachers become more 
experienced in teaching, they presume that 
native-like pronunciation is important in their 
classes. As to gender, educational level, native 
speakership, confidence in accent, and issues 
in English speaking activities, there was no 
correlation between each of the demographic 
factors and the teacher’s perception on the 
importance of native- like pronunciation as 
seen on the table. 

5. Conclusion
In order to address the issue of pronunciation 
in English learning in Thailand, a number of 
teachers were asked about their perception of 
native-like pronunciation in their teaching 
practice. It was found out that most of the 
teachers from primary to tertiary levels mostly 
agree that native-like pronunciation is 
necessary in teaching. The relationship 
between opinion on the native-like 
pronunciation among teachers and some 
demographic parameters revealed that age 
and length of experience in teaching the 
English language were significantly regarded by 
primary teachers. The longer the teachers 
have been in the service of teaching English, 
the more they see the necessity of native-like 
pronunciation to be employed in their classes. 
Predictably, most native English speakers in 
high schools favored the importance of 
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native-like pronunciation to be practiced 
inside classes when teaching the language. 
Moreover, most of these teachers were proud 
of their accent. In contrast, university teachers 
did not seem to give much importance on the 
native-like pronunciation when they conduct 
their classes. Meanwhile, some of the teachers 
seemed to agree that by constant 
conversation with someone who speaks 
English would make them improve in their 
pronunciation as well as resorting to media 
sources in order for them practice if the 
accessibility of native English speaker is 
limited.  
It is apparent that native-like pronunciation 
has significance in teaching English among 
teachers in Thailand regardless of gender, 
educational attainment, and other issues 
concerning speaking using the English 
language. The more these teachers have 
become exposed in teaching the language, 
the more they regard the importance of 
native-like pronunciation in their classes. Most 
teachers are proud of their pronunciation skills 
when they teach inside their classrooms 
especially those native English teachers who 
have been employed in public schools in 
Thailand. 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการระบบสารสนเทศบริหารโครงการบริการ

วิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยมีประเด็นในการศึกษา 3 ประเด็น คือ ประเด็นที่ 1. สภาพปัจจุบันในการ
ด าเนินโครงการ ประเด็นที่ 2 ปัญหาในการด าเนินงานโครงการ ประเด็นที่ 3 ความต้องการระบบสารสนเทศ โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 29 คน เครื่องมือเป็นแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง และ การสนทนากลุ่มย่อย (Focus group) วิเคราะห์ข้อมูลด้วย
วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า 1. สภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการระบบสารสนเทศ คือ 1.1 สภาพปัจจุบันของ
โครงการบริการวิชาการมีการก าหนดโครงสรา้งของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องระดับสถาบัน ระดับวิทยาเขต และระดับคณะ โดยมีแผนก
งานวิจัยและพัฒนาเป็นหน่วยงานประสานงานกลาง มีคณะกรรมการด าเนินงานโครงการ และผู้รับผิดชอบจะต้องด าเนินโครงการ
ตามแผน 1.2 ปัญหาในการด าเนินงานเกิดจากการกระบวนการรายงานความก้าวหน้า กระบวนการติดตามผลการด าเนินโครงการ
และช่องทางของการรวบรวมข้อมูล 1.3 ต้องการระบบสารสนเทศท่ีสามารถรายงานผลและติดตามผลที่สามารถท างานได้แบบทุกที่
ทุกเวลา (Real time) มีรูปแบบการใช้งานที่ไม่ซับซ้อน และสามารถเข้าถึงข้อมูลตามตามระดับช้ันของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
โครงการบริการวิชาการ 2. จากการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและประเมินโครงการพบว่า สารสนเทศโครงการ
บริการวิชาการแบ่งเป็นข้อมูลเชิงปริมาณ ข้อมูลเชิงต้นทุน และข้อมูลเชิงเวลา โดยวิเคราะห์ข้อมูลเข้าสู่ระบบเพื่อให้ได้สารสนเทศ
จากระบบโดยได้จากข้อมูล 3 ประเภทคือ 1) ข้อมูลโครงการ 2) ข้อมูลการรายงานความก้าวหน้า 3) ข้อมูลผลการด าเนินโครงการ 

ค ำหลัก: โครงการบริการวิชาการ, ระบบสารสนเทศบริหารโครงการบริการวิชาการ, สภาพปัจจุบัน, ปัญหา, และความต้องการ
ระบบสารสนเทศ  

Abstract 

This study is aimed to investigate the states problems and requirement of The Information System 
of  Academic Service project Management of Rajamangala University of Technology Isan. Three issues in this 
research were 1: current states of project implementation, 2: Problems in project implementation and 3: 
information system requirements. Data were collected through structured interviews and focus group from 29 
samples. The data analysis was done by content analysis. 

The results revealed that 2 issues ; 1. current states, problems and requirements of information 
system are 1.1 Research and Development Department is a center co-ordinate and Project Committee and 
the responsible person must carry out the plan. 1.2 Operational problems from progressive reporting 
processes, project monitoring process, data collection channels. 1.3 Information System that can report result 
and trackable of the results that can work anytime and anywhere, also is not complicated and access to 
information based on the level of the person involved. 2) The information of project management are 

การประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสกลนคร ครั้งที่ 1 

17 – 19 พฤษภาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

G-1



divided into 3 types such as quantitative, cost-oriented and time scaling that these information were analyzed 
from project information, progress report and  project summary. 
Keywords: Academic Service Project, Project Management system, Current condition, issue, Information 

     System Requirements 

1. บทน า
การให้บริการวิชาการเป็นอีกหนึ่ งกระบวนการที่

หน่วยงานต่างๆ ได้จัดขึ้น เพื่อเป็นการพัฒนาชุมชนหรือองค์กร
ทั้ งภายในองค์กร และภายนอกองค์กร ซึ่ งกระบวนการ
ให้ บ ริก ารทางวิช าการนั้ นมี รูป แบบการให้ บ ริก ารที่ มี
ค่าตอบแทน และแบบให้เปล่า การให้บริการวิชาการแก่สังคม
เป็นหนึ่งในภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา นอกจากการ
เรียนการสอน การวิจัย การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยการ
บริการวิชาการเป็นกลไกในการขับเคลื่อนระบบการให้บริการ
วิชาการให้มีความเช่ือมโยงกับการจัดการเรียนการสอนและ
การวิจัย และสามารถบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สงัคมกับ
การเรียนการสอนและการวิจัยอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพของการบริการทางวิชาการแก่ชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ ในรูปแบบต่างๆ ตามความถนัดและในด้านที่
สถาบันมีความเชี่ยวชาญ ซึ่งรูปแบบการให้บริการทางวิชาการ
แบบให้เปล่าและมีค่าตอบแทนตามความเหมาะสม จากการ
ให้ บ ริ ก า ร วิ ช า ก า ร แ บ บ ให้ เป ล่ า ข อ งห น่ ว ย ง า น ใน
สถาบันการศึกษานั้นนอกจากจะเป็นการให้ประโยชน์แก่ผู้ที่
ได้รับการอบรมแล้วนั้น สถาบันการศึกษายังได้รับการเพิ่มพูน
ความรู้และประสบการณ์ของอาจารย์หรือผู้ที่ให้บริการวิชาการ 
อันจะน ามาสู่การพัฒนาหลักสูตร มีการบูรณาการเพื่อใช้
ประโยชน์ทางด้านการจัดการเรียนการสอน และการวิจัย 
พัฒนาต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์  สร้างเครือข่ายกับ
หน่วยงานต่าง ๆ มีการเช่ือมโยงและบูรณาการประสบการณ์
เพื่อพัฒนาด้านการเรียนการสอนและการวิจัย การพัฒนา
ต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ และการสร้างเครือข่ายกับ
ภาคส่วนและองค์การต่างๆ และ ยังเป็นการประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัย ให้เป็นท่ีรู้จัก [1] 

มห าวิ ท ยาลั ย เทค โน โลยี ร าชม งคลอี ส าน  เป็ น
มหาวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอนในพื้นที่  4 จังหวัดในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ คือ นครราชสีมา  ขอนแก่น สกลนคร 
และสุรินทร์ หรือเรียกว่า 4 วิทยาเขต มีทั้งหมด 13 คณะ โดย
ศูนย์กลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานตั้งอยู่ที่
จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
เป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นการผลิตบัณฑิตให้เป็นนักปฏิบัติ โดยมี
ภารกิจหลัก 4 ด้านคือ 1. การจัดการเรียนการสอน 2. การวิจัย 
3. การท านุบ ารุง 4.การบริการวิชาการ ศิลปวัฒนธรรม ซึ่ง
ภารกิจด้านการจัดการเรียนการสอนนั้น เปิดท าการสอนทั้ง
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ปริญญาตรี ปริญญาโท 

และปริญญาเอก  ภารกิจ1ด้านการวิจัยนั้น ก็ได้มีการท า
ผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องโดยเป็นงานวิจัยสร้างองค์ความรู้ และ
งานวิจัยถ่ายทอดเทคโนโลยี  ภารกิจด้านการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยก็เข้าร่วมกิจกรรมในวันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา และกิจกรรมของทางชุมชน และภารกิจด้าน
บริการวิชาการนั้น เป็นการน าเอาองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัย 
มาถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่ชุมชน , กลุ่มวิสาหกิจ, เกษตรกร, 
นักเรียน นักศึกษา หรือผู้ที่สนใจทั่วไป ได้น าความรู้นั้นไปใช้
ประโยชน์ [2]  

ในแต่ ละปี งบประมาณ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยี       
ราชมงคลอีสาน มีโครงการบริการวิชาการเพื่อน ามาถ่ายทอด    
องค์ความรู้ให้แก่ ชุมชน หน่วยงาน องค์กร นักเรียน/นักศึกษา 
และบุคคลทั่วไป มีจ านวนมากกว่า 50 โครงการ เมื่อโครงการ
ได้ด าเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้ไปแล้ว หัวหน้าโครงการ
จะต้องรายงานผลการด าเนินงานให้แก่แหล่งงบประมาณทราบ 
เกี่ยวกับผลการด าเนินงานในรูปแบบรายงานความก้าวหน้า
ประจ าเดือน และรายงานผลการด าเนินงานฉบับสมบูรณ์ 

ปัจจุบันการติดตามผลการด าเนินงานโครงการบริการ
วิชาการ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้มีการ
ติดตามในรูปแบบของการท าหนังสือติดตาม การโทรสอบถาม 
และการจัดเก็บข้อมูลผลการด าเนินงานในรูปแบบที่กระจาย
ส่วนงานตามหน่วยงานที่ผู้รับผิดชอบโครงการสังกัดแต่ละ
หน่วยงาน จากนั้นรายงานผลการด าเนินงานระดับต้นมายัง
คณะที่ผู้รับผิดชอบโครงการสังกัด แล้วรายงานผลมายังแผนก
งานวิจัยและพัฒนา เป็นหน่วยงานระดับวิทยาเขต ซึ่งเป็น
หน่วยงานกลางเพื่อรายงานผลการด าเนินงานไปยังหน่วยงาน
ศูนย์กลาง คือมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
นครราชสีมา ซึ่งมีการจัดเก็บข้อมูลของโครงการบริการวิชาการ
หลายส่วน และหลายขั้นตอนเพื่อให้ได้สารสนเทศที่ถูกต้องเป็น
ปั จจุ บั น  และตรงกั บผลการด า เนิ น งานของโครงการ 
ซึ่งกระบวนการแบบนี้ท าให้ไม่สามารถจัดการได้ว่าข้อมูลของ
ส่วนงานใดเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันที่สุด และใน

1 นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร 
2 อาจารย์ที่ปรึกษาหลกั วิทยานิพนธ์เร่ือง การพัฒนาระบบสารสนเทศ
บริหารโครงการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
3 อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม วิทยานิพนธ์เร่ือง การพัฒนาระบบสารสนเทศ
บริหารโครงการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
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ปัจจุบันการเก็บข้อมูลของโครงการบริการวิชาการนั้นยังซ้ าซ้อน 
และข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน และในการรวบรวมข้อมูลแต่ละครั้ง
ต้องใช้ระยะเวลาในการรวบรวมข้อมูลประมาณ 3 วันเพื่อให้ได้
สารสนเทศของทั้ง 4 ส่วนงานตรงกัน เพื่อรายงานต่อผู้บริหาร
ของวิทยาเขตและเป็นเครื่องมือในการวางแผนยุทธศาสตร์การ
วางแผนงบประมาณของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน [2] 

จากการติดตามประเมินผลโครงการได้มีผู้ที่สนใจ
ท างานวิจัยเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาการบริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพ  โดยให้ ข้อสรุปที่ สอดคล้องกันว่า  ระบบ
สารสนเทศได้ช่วยสนับสนุนให้การบริหารจัดการการศึกษามี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลอาทิ เช่นการศึกษาระบบติดตาม
ความก้าวหน้างานโครงการกรณีศึกษากลุ่มเตรียมข้อมูล     
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานสถิติ
แห่งชาติพบว่า ระบบสามารถบันทึกความก้าวหน้าของงาน 
แสดงผลการด าเนินงาน รวมถึงการรายงานคงเหลือของแต่ละ
โครงการภายใต้ความรับผิดชอบของแต่ละกลุ่มงานในรูปแบบ
ร้อยละของงานที่ท าส าเร็จ เพื่อให้การบริหารจัดการทรัพยากร
ที่มีอยู่ เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ [3] ซึ่ งสอดคล้องกับ 
การศึกษาการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและ
ติดตามภาระงานของอาจารย์ พบว่าระบบสนับสนุนการจัดเก็บ
และค้นคืนข้อมูลภาระงาน การจัดท ารายงานที่มีประโยชน์ใน
ก ารค วบ คุ ม  ก ากั บ  ติ ด ต าม ภ าระ งาน ขอ งบุ ค ล าก ร
นอกเหนือจากหน่วยงานการศึกษา [4] นอกจากนี้การพัฒนา
ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานพัฒนาชุมชนขององค์การ
บริหารส่วนต าบล ในอ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐมพบว่า
ระบบที่พัฒนานั้นสามารถให้เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและ
แผนสามารถบริหารจัดการงานของชุมชน และสามารถแก้ไข
ปัญหาการจัดการด้านข้อมูลเบื้องต้นได้ [5] และนอกจากนี้ใน
การติดตามผลการด าเนินงานโครงการวิจัยนั้นมี ระบบ
สารสนเทศท่ีคอยสนับสนุนการท างานคือ ระบบบริหารงานวิจัย
แห่งชาติ (NRPM) แต่ด้วยวิธีการด าเนินงานของโครงการวิจัย
และ โครงการบ ริก ารวิ ช าการนั้ น จะแตกต่ างกั น  โด ย
โครงการวิจัยนั้นอาจเป็นโครงการวิจัยแบบต่อเนื่อง ไม่สิ้นสุดใน
หนึ่งปีงบประมาณ แต่โครงการบริการวิชาการนั้น  จะต้อง
ด าเนินการให้สิ้นสุดในหนึ่งปีงบประมาณ และระบบยังขาด
ความสามารถบางอย่างที่ต้องการในการติดตามผลการ
ด าเนินงานโครงการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน เช่นรายงานผล/ร้อยละของการใช้งบประมาณ
ในแต่ละไตรมาส โครงการที่ด าเนินงานแล้วเสร็จตามแผนการ
ด าเนินงานประจ าปีของโครงการบริการวิชาการ จ านวน
วิทยากรที่ให้บริการวิชาการ จ านวนของผู้เข้าอบรม ร้อยละของ
โครงการบริการวิชาการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา 

จากที่กล่าวมาข้างต้นนั้นผู้วิจัยได้ศึกษาสภาพปัจจุบัน 
ปัญหา และความต้องการระบบสารสนเทศเพื่อน ามาบริหาร
โครงการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน โดยศึกษาข้อมูลที่จะน าเข้าสู่ระบบ และสารสนเทศที่ได้
จากระบบ เพื่อน าไปพัฒนาระบบสารสนเทศบริหารโครงการ
บริการวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ที่จะ
น ามาบริหารจัดการโครงการบริการวิชาการ ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ทั้ง 4 แห่งต่อไป 

2. วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการ 

ของระบบสารสนเทศบริหารโครงการบริการวิชาการ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน 

3. วิธีการด าเนินการวิจัย
ผู้วิจัยได้ศึกษาวิธีการด าเนินการวิจัยเพื่อให้ทราบผล

การศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการ ของระบบ
สารสนเทศบริหารโครงการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยมีประเด็นในการศึกษา 3 
ประเด็น ดังนี้ 

ประเด็นที่  1 ศึกษาสภาพปัจจุบันโครงการบริการ
วิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   

ประเด็นที่  2 ศึกษาปัญหาโครงการบริการวิชาการ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

ประเด็นที่  3 ศึกษาความต้องการระบบสารสนเทศ
โครงการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน  
ประชากร/กลุ่มตัวอย่าง : ผู้บริหาร หัวหน้าโครงการ และ
เจ้าหน้าท่ีที่เกี่ยวข้องจากท้ัง 4 วิทยาเขต จ านวน 29 คน 
เครื่องมือ :  

 - แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
     - การสนทนากลุ่มย่อย (Focus group) โดยมีประเด็น ดังนี้ 
ขั้นตอนการท างานของระบบเดิม, ปัญหาที่เกิดขึ้นกับระบบ, 
ความต้องการของระบบงานใหม่ และเอกสารตัวช้ีวัดจากการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
สถิติ/การวิเคราะห์ข้อมูล : การวิเคราะห์เนื้อหา (Content 
Analysis) 

4. ผลการวิจัย
ประเด็นที่ 1 สภาพปัจจุบันโครงการบริการวิชาการ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  พบว่า  
1.1 มหาวิทยาลั ย เทค โน โลยี ราชมงคลอี สาน 

ได้ก าหนดโครงสร้างของหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการ
ด าเนินงานโครงการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย  ซึ่งมี
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หน่วยงานหลักที่เป็นศูนย์กลางคือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี   
ราชมงคลอีสาน นครราชสีมา และ 3 วิทยาเขตคือ ขอนแก่น 
สกลนคร และสุรินทร์ โดยมีส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 3 ระดับดังนี้ 

ระดับที่  1 คือระดับสถาบัน โดยสถาบันวิจัยและ
พัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นหน่วยงาน
กลางท าหน้าที่ก ากับติดตามโครงการบริการวิชาการและ
โครงการวิจัยของมหาลัย และพิจารณาอนุมัติงบประมาณใน
การด าเนินโครงการบริการวิชาการและโครงการวิจัยของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

ระดับที่ 2 คือ ระดับวิทยาเขต แต่ละวิทยาเขตจะท า
หน้าที่ก ากับติดตามโครงการบริการวิชาการและโครงการวิจัย
ของวิทยาเขต เพื่อรายงานผลการด าเนินงานให้แก่สถาบันวิจัย
และพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

ระดับที่ 3 คือ ระดับคณะ ในระดับคณะจะท าหน้าที่
ด าเนินโครงการบริการวิชาการ และรายงานผลการด าเนินงาน
โครงการ 

1.2 การแต่งตั้งคณะกรรมการและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในโครงการบริการวิชาการประกอบไปด้วยหัวหน้าโครงการ 
เป็นผู้ที่รับผิดชอบโครงการโดยตรงในการด าเนินโครงการ      
ผู้ร่วมโครงการ โดยหัวหน้าโครงการสามารถแต่งตั้งผู้ร่วม
โครงการและคณะกรรมการของโครงการซึ่งท าได้โดยหัวหน้า
โครงการจัดท าค าสั่ งแต่งตั้ งคณะกรรมการในการด าเนิน
โครงการเพื่อร่วมด าเนินโครงการบริการวิชาการ ประกอบด้วย
คณะกรรมการอ านวยการ คณะกรรมการประสานงาน 
คณะกรรมการด าเนินโครงการ และวิทยากร 

1.3 การจัดท าข้อเสนอโครงการบริการวิชาการ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้ด าเนินการจัดท า
แผนการปฏิบัติงาน เพื่อให้ได้มาซึ่งการได้รับการสนับสนุน
งบประมาณโครงการบริการวิชาการ ซึ่งมีข้ันตอนดังนี ้

1) คณะแต่ละคณะเสนอโครงการที่พร้อมจะถ่ายทอด
ในปีงบประมาณนั้นส่งรายชื่อโครงการที่พร้อมจะถ่ายทอดมายัง
แผนกงานวิจัยและพัฒนา เพื่อท าการรวบรวมแล้วน าไปส ารวจ
ความต้องการที่จะฝึกอบรมจากประชาชนในจังหวัดที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบของแต่ละวิทยาเขต 

2) แผนกงานวิจัยและพัฒนา แจ้งผลการส ารวจ
โครงการไปยังคณะ เพื่อให้เจ้าของโครงการเขียนข้อเสนอ
โครงการในรูปแบบของ แบบ ง.8 ซึ่งแบบ ง.8 คือแบบฟอร์ม
ส าหรับการขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการบริการ
วิชาการประเภทฝึกอบรมโดยมี 2 ประเภทคือ แบบให้เปล่า 
และเสียค่าลงทะเบียน 

3) แผนกงานวิจัยและพัฒนารวบรวมโครงการ
บริการวิชาการน ามาจัดท าแผนปฏิบัติงานโครงการบริการ
วิชาการในภาพรวมของวิทยาเขต และจัดส่งไปยังสถาบันวิจัย
และพัฒนา 

4) สถาบันวิจัยและพัฒนารวบรวมแผนปฏิบัติงาน
โครงการบริการวิชาการของแต่ละวิทยาเขตมาจัดท าเป็น
ภาพรวมเพื่อรายงานให้แก่คณะกรรมการพิจารณาโครงการ 
หลังจากนั้นรายงานผลการพิจารณาโครงการไปยังแต่ละวิทยา
เขต โดยแผนกงานวิจัยและพัฒนาจะแจ้งไปยังคณะเพื่อ
ด าเนินการโครงการ 

1.4  การด าเนินงานโครงการบริการวิชาการ 
หลังจากที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณจาก

แหล่งทุนแล้ว หัวหน้าโครงการท าการขออนุมัติด าเนินโครงการ 
และจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการในการด าเนินโครงการ
โดยเสนอค าสั่งให้คณบดีเป็นผู้ลงนามในค าสั่ง และหัวหน้า
โครงการด าเนินการตามแผนปฏิบัติงานที่ระบุไว้ในข้อเสนอ
โครงการ  

1.5  การติดตามและประเมินผล 
มหาวิทยาลัยมี กลไกในการก ากับติดตามและ

ประเมินผล  ดังนี ้
1.) มหาวิทยาลัยมอบหมายให้แผนกวิจัยและพัฒนา

ของแต่ละวิทยาเขต ท าหน้าที่ก ากับติดตามผลการด าเนินงาน
โครงการบริการวิชาการโดยการรายงานความก้าวหน้าของแต่
ละ โครงการในรูปแบบรายงานประจ า เดื อนแจ้ งไปยั ง
สถาบันวิจัยและพัฒนา โดยในการรายงานความก้าวหน้านั้น 
หัวหน้าโครงการจะต้องรายงานความก้าวหน้าใน 4 ประเด็น
หลักคือ  

1.) รายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินโครงการ
บริการวิชาการมายังแผนกงานวิจัยและพัฒนาทุกวันที่ 25 ของ
เดือน 

2.) ประเมินผลความพึงพอใจจากการรับบริการของผู้
เข้าอบรมจากแบบสอบถามท่ีมหาวิทยาลัยได้ก าหนด 

3.) ติดตามผลการน าความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไป
ใช้ประโยชน ์โดยติดตามหลังจากท่ีอบรมไปแล้ว 45 วัน 

4.) สรุปรายงานผลการด าเนินโครงการบริการ
วิชาการในรูปแบบรายงานฉบับสมบูรณ์  

ประเด็นที่  2  ปัญหาในการด าเนินงานโครงการ
บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

จากการศึกษาปัญหาในการด าเนินงานโครงการ
บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พบว่า 

1. ปัญหาในการด าเนินงานโครงการบริการวิชาการ
ปัญหาในการด าเนินงานของหัวหน้าโครงการจะต้องใช้
แบบฟอร์มในการรายงานคือ สงป.301 โดยจะต้องท าบันทึก
ข้อความจากหน่วยงานจากสาขาที่สังกัดโดยผ่านสายงานระดับ 
แผนกงาน งาน คณะ โดยสุดท้ายแล้วเอกสารจะกลับมายัง
หน่วยงานระดับแผนกงาน เพื่อให้แผนกงานรายงานข้อมูลแก่
ผู้บริหารทราบทุกเดือน ท าให้เกิดการล่าช้า และไม่ทันตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 
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2. ปัญหาในการรายงานผลการด าเนินงานโครงการ
บริการวิชาการ 

ปัญหาในการรายงานผลการด าเนินงานส่งรายงาน
ความก้าวหน้าไปยังสถาบันวิจัยและพัฒนา ของทุกวันที่ 25 
ของเดือน และในการรายงานความก้าวหน้านั้นเจ้าหน้าที่ และ
ผู้บริหารจะทราบผลการด าเนินงานโครงการจากหัวหน้า
โครงการได้จากการรายงานความก้าวหน้าประจ าเดือน และ
ต้องรอเอกสารซึ่งมีหลายโครงการในแต่ละปีงบประมาณซึ่งเกิด
ความล่าช้าท าให้ไม่สามารถรายงานสถาบันวิจัยได้ตรงตาม
ระยะเวลาที่ก าหนดคือ ทุกวันที่ 25 ของเดือน ซึ่งปัจจุบันจะส่ง
ข้อมูลไปยังสถาบันวิจัยและพัฒนาในเดือนถัดไปหลังจากที่
รวบรวมข้อมูลผลการรายงานความก้าวหน้าของทุกโครงการ
แล้ว  

3. ปัญหาในการติดตามผลการด าเนินงานโครงการ
บริการวิชาการ ซึ่งปัญหาในการติดตามผลการด าเนินงาน
โครงการพบว่า ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่มีความคิดเห็นสอดคล้อง
กัน ว่าไม่สามารถติดตามผลการด าเนินโครงการได้ทันที ซึ่งต้อง
รอให้หัวหน้าโครงการรายงานสถานะของการด าเนินโครงการ 
ซึ่งกระบวนการในการติดตามผลการด าเนินงานยังไม่มีรูปแบบ
ที่ชัดเจน  

4. ปัญหาของการน าข้อมูลโครงการไปใช้ประโยชน์
ปัญหาของการน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์  หัวหน้า

โครงการไม่ทราบแหล่งรวบรวมข้อมูลที่จะส่งไปยังหน่วยงานที่
เกี่ ยวข้องน าไปประกอบการพิ จารณ าในการสนับสนุน
งบประมาณ ในส่วนของผู้บริหารไม่สามารถทราบข้อมูลของ
โครงการบริการวิชาการ เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ได้ทันที จะต้อง
รอในส่วนของเจ้าหน้าท่ีที่จะจัดท าข้อมูลจากการรายงานผลการ
ด าเนินงานโครงการซึ่งจะต้องใช้ระยะเวลาในการรวบรวมข้อมูล
ประมาณ 2-3 วันเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันหลังจากนั้นน า
ข้อมูลที่ ได้จัดท าเป็นสารสนเทศส่ งให้แก่ผู้บริหารน าไป
ประกอบการพิจารณาโครงการ  

ประเด็นที่ 3  ความต้องการระบบสารสนเทศบริหาร
โครงการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน  จากการศึกษาความต้องการระบบสารสนเทศบริหาร
โครงการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน พบว่า 

1. การด าเนินงานโครงการบริการวิชาการ
การด าเนินงานโครงการบริการวิชาการเจ้าหน้าที่และผู้บริหารมี
ความคิดเห็นที่ ตรงกันคือ  มีความต้องการทราบผลการ
ด าเนินงานโครงการบริการวิชาการได้ทันทีแบบทุกที่ทุกเวลา 
(Real time) และหัวหน้าโครงการมีความต้องการขั้นตอนของ
การด าเนินงานโครงการที่ไม่ซับซ้อน 

2. การรายงานผลการด าเนินงานโครงการบริการ
วิชาการ การรายงานผลการด าเนินงานโครงการบริการวิชาการ 

เจ้าหน้าท่ีและผู้บริหารมคีวามคิดเห็นที่สอดคล้องกันคือ มีความ
ต้องการเรียกดูข้อมูลรายงานผลการด าเนินงานโครงการแบบที่
ไม่ต้องรอให้หัวหน้าโครงการรายงานผ่านทางรูปแบบเอกสารซึ่ง
สามารถเรียกดูข้อมูลได้แบบทุกที่ทุกเวลา (Real time) และ
หัวหน้าโครงการก็มีความต้องการในการส่งเอกสารหรือรายงาน
ความก้าวหน้าโครงการโดยไม่ต้องผ่านข้ันตอนที่ยุ่งยากซับซ้อน
โดยสามารถรายงานข้อมูลได้แบบทุกที่ทุกเวลา (Real time)  

3. การติดตามผลการด าเนินงานโครงการบริการ
วิชาการการติดตามผลการด าเนินโครงการบริการวิชาการ
เจ้าหน้าที่และผู้บริหารมีความคิดเห็นที่ตรงกันคือ สามารถ
ติดตามผลการด าเนินงานโครงการได้ทันที และหัวหน้าโครงการ
ก็สามารถรายงานข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่และผู้บริหารสามารถ
ติดตามผลการด าเนินงานโครงการได้ทันที  

4. การน าข้อมูลโครงการไปใช้ประโยชน์การน าข้อมูล
ไปใช้ประโยชน์เจ้าหน้าที่มีความต้องการที่จะส่งข้อมูลรายงาน
ผลการด าเนินงานโครงการเพื่อน าไปใช้ประโยชน์โดยไม่ต้องใช้
เอกสาร และเจ้าหน้าที่กับผู้บริหารมีความคิดเห็นที่สอดคล้อง
กันคือมีความต้องการที่จะเรียกดูรายงานเพื่อน าไปประกอบ
ข้อมูลเพื่อส่งให้กับผู้บริหารในการพิจารณางบประมาณในปี
ถัดไปได้ทันที   

ทั้ งนี้ผู้ วิจัยได้วิ เคราะห์กระบวนการด าเนินงาน
โครงการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน โดยมีการน าระบบสารสนเทศบริหารโครงการบริการ
วิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เข้ามาช่วย
แก้ไขปัญหากระบวนการท างานและสนับสนุนการท างานให้เกิด
ประสิทธิภาพแก่มหาวิทยาลัย ดังนี ้
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จากรูปที่  1 แสดงล าดับขั้นตอนการด าเนินงาน
โครงการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้องในการด าเนินงาน 3 ส่วนคือ ส่วนที่ 1 
เจ้าหน้าที่ ส่วนที่ 2 ผู้รับผิดชอบโครงการ ส่วนที่ 3 ผู้บริหาร   
ซึ่งในกระบวนการด าเนินงานนั้นแสดงให้เห็นถึงการน าระบบ
สารสนเทศบริหารโครงการบริการวิชาการเข้ามาช่วยแก้ปัญหา
และสนับสนุนการด าเนินงานโครงการบริการวิชาการ 
ขั้นตอนที่ 2  จากการศึกษาข้อมูลโครงการบริการวิชาการ
ผู้วิจัยได้ท าการการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้ได้สารสนเทศจาก
ระบบบริหารโครงการบริการวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน ซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารและประเมนิโครงการบริการวิชาการ ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษา
ข้อมูลที่มาจากการประเมินตวับ่งช้ีในงานประกันคุณภาพ ระดับ
หลักสูตร และดับคณะ และระดับสถาบัน  โดยวิเคราะห์
สารสนเทศโครงการบริการวิชาการแบ่งเป็นข้อมูลเชิงปริมาณ 
และข้อมูลเชิงต้นทุน จากการศึกษาพบว่าสารสนเทศที่จะต้อง
รายงาน   มีดังนี ้

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้ได้สารสนเทศจาก
ระบบบริหารโครงการบริการวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสานที่สอดคล้องกับตัวบ่งช้ีในงานประกันคุณภาพ 
ระดับหลักสูตร และดับคณะ และระดับสถาบัน โดยวิธีการ
แบ่งเป็นข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงต้นทุน  

รายละเอียดสารสนเทศ 
หน่วยงาน 

สว
พ.

 

งบ
ท.

 

ผป
ก. 

ผว
พ.

 

1. รายงานความก้าวหน้าโครงการ
ประจ าเดือน

  

2. รายงานความก้าวหน้าโครงการ
ประจ าไตรมาส

  

3. รายงานผลการใช้จา่ยงบประมาณ
ประจ าเดือน

  

4. รายงานผลการใช้จา่ยงบประมาณ
ประจ าไตรมาส

  

5. จ านวนผู้เข้ารว่มโครงการ    

6. จ านวนอาจารย์ทีได้รับงบประมาณ
โครงการบริการวิชาการ

  

7. จ านวนโครงการที่ด าเนินการแล้ว    

8. จ านวนอาจารย์ที่ให้บริการ (วิทยากร) 

9. จ านวนนกัศึกษาที่ใหบ้ริการ 

10. ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้เขา้รับ
บริการในกระบวนให้บริการ

   

11. ร้อยละของงานแลว้เสร็จตาม
ระยะเวลาทีก่ าหนด

   

12. ลักษณะการบูรณาการของโครงการ    

รวม 9 10 8 10 

จากตารางที่ 1 พบว่า สารสนเทศทั้งหมดที่ต้องการมี 
12 ตัว โดยสารสนเทศที่ทั้ง 4 หน่วยงานต้องการใช้ร่วมกันมี
จ านวน 5 ตัว สารสนเทศที่ทั้ง 3 หน่วยงานต้องใช้ร่วมกันมี 
จ านวน 5 ตัว และสารสนเทศท่ีมีเพียงหน่วยงานเดียวท่ีต้องการ
ใช้ มีจ านวน 2 ตัว 

โดยผู้วิจัยได้วิเคราะห์สารสนเทศ โดยพิจารณาจาก
ค าอธิบาย เกณฑ์การประเมิน สูตรการค านวณ และวิเคราะห์
ข้อมูลที่ใช้ผลิตสารสนเทศ เพื่อน าเข้าสู่ระบบสารสนเทศที่จะ
พัฒนาต่อไป โดยมีตัวอย่างรายละเอียดสารสนเทศที่วิเคราะห์
ดังต่อไปนี้ และผลการวิเคราะห์ได้ข้อมูลที่จะน าเข้าสู่ระบบ ดัง
แสดงในตารางที่ 2 
ข้อมูลเชิงปริมาณ 

ข้อมูลเชิงปริมาณของโครงการบรกิารวิชาการ ไดจ้าก
การวิเคราะห์จ านวนโครงการทีด่ าเนินการแล้ว  เปรียบเทียบ
กับจ านวนโครงการทีไ่ดร้ับการจดัสรร สามารถค านวณได้ ดังนี้ 

รูปที่ 1 การน าระบบสารสนเทศบริหารโครงการบริการ
วิชาการ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน เข้ามา

ช่วยแก้ไขปัญหากระบวนการท างาน 
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ซึง่ข้อมูลที่จะเข้าสู่ระบบเพื่อให้ไดส้ารสนเทศเชิงปริมาณ ได้แก่
ข้อมูลดังนี ้

- ช่ือโครงการ  - รหัสโครงการ 
- ปีงบประมาณทีไ่ดร้ับจัดสรร - ผู้รับผดิชอบโครงการ 
- งบประมาณทีไ่ด้รบัจัดสรร 
- ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ (แผน) (ผล) 
- หน่วยงานท่ีด าเนินการ 

ข้อมูลเชิงต้นทุน
จากผลการศึกษาข้อมลูเชิงต้นทุนของโครงการบริการ

วิชาการ ได้จากการวิเคราะห์ช้อมลูของงบประมาณที่
ด าเนินการเบิกจ่ายแล้ว เปรยีบเทยีบกับงบประมาณที่ได้รับการ
จัดสรรทั้งหมด สามารถค านวณได ้ดังนี้

ซึ่งข้อมูลที่จะเข้าสู่ระบบเพื่อให้ไดส้ารสนเทศเชิงปริมาณ ได้แก่
ข้อมูลดังนี ้

- ช่ือโครงการ 
- รหัสโครงการ 
- งบประมาณทีไ่ด้รบัจัดสรร 
- จ านวนงบประมาณที่เบิกจ่าย 

ข้อมูลเชิงเวลา 
จากผลการศึกษาข้อมูลเชิงเวลาเป็นการเปรียบเทียบ

ระยะเวลาของการด าเนินงานโครงการที่ระบุไว้ในแผนการ
ด าเนินงานโครงการบริการวิชาการ กับระยะเวลาที่ด าเนินการ
จริงซึ่งจะก าหนดให้ผลส าเร็จเชิงเวลาของทุกโครงการนั้นเป็น 
100% แต่เมื่อด าเนินการแล้วผลเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด
ในแผนจะได้ผลการด าเนินงานโครงการเชิงเวลาเป็น 100% 
หากเมื่อด าเนินการแล้วไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด โดย
แบ่งเป็น 2 กรณี คือ ด าเนินการก่อนแผนการด าเนินงาน ข้อมูล
เชิงเวลาจะได้ 100% แต่หากด าเนินการช้ากว่าแผนที่ก าหนด
จะมีวิธีการค านวณ ดังนี ้

ซึ่งข้อมูลที่จะเข้าสู่ระบบเพื่อให้ได้สารสนเทศเชิงปริมาณ ได้แก่
ข้อมูลดังนี ้

- ช่ือโครงการ 
- รหัสโครงการ 
- ระยะเวลาในการด าเนินโครงการตามแผน (แผน) 
- ระยะเวลาในการด าเนินโครงการจริง (ผล) 

ตารางที่   2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเข้าสู่ระบบเพื่อให้ ได้
สารสนเทศโครงการบริการวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน 

ประเภท
ข้อมูล 

รายการข้อมูลที่เข้าสู่ระบบ 

ข้อมูล
โครงการ 

รหัสโครงการ,ชื่อโครงการ,ผู้รับผิดชอบ
โครงการ, งบประมาณ, ปีที่ได้รับ
งบประมาณ, ประเภทโครงการ, 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่สอดคลอ้งกบัหา
วิทยาลัย,ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพระดับ
หลักสูตร, ระดับคณะ, ระดับสถาบัน, 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  สถานที่ด าเนินการ, 
ระยะเวลาในการด าเนินการ, หลักการและ
เหตุผล    วัตถุประสงค์, กิจกรรมด าเนินงาน   
กลุ่มเป้าหมายผู้เขา้ร่วมโครงการ 

ข้อมูลการ
รายงาน
ความกา้วหน้า 

ชื่อโครงการ, จ านวนโครงการ/กิจกรรม
บริการวิชาการแกส่ังคม, ร้อยละความพึง
พอใจของผู้รับหริการในกระบวนการ
ให้บริการ, ร้อยละของการบริการวชิาการ
แล้วเสร็จตามระยะเวลาทีก่ าหนด, สถานะ
โครงการ 

ข้อมูลผลการ
ด าเนิน
โครงการ 

ชื่อโครงการ, งบประมาณที่ใช้ไป 
วันเดือนปีที่ด าเนินโครงการ, สถานที่ด าเนิน
โครงการ, จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ, จ านวน
ผู้ให้บริการ,ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

จากตารางที่ 2 พบว่า มีข้อมูลแบ่งเป็น 3 ประเภท
และแต่ละประเภทมีข้อมูลที่ใช้ร่วมกันบางส่วน และมีความ
แตกต่างบางส่วนท่ีเป็นไปตามขั้นตอนการด าเนินโครงการ 

5. สรุปและอภิปรายผล
จากการศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความ

ต้องการระบบสารสนเทศบริหารโครงการบริการวิชาการ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ผู้วิจัยมีข้อค้นพบจาก
การด าเนินการศึกษาและอภิปรายผลของทั้ง 2 ข้ันตอน ดังนี ้ 
ขั้นตอนที่ 1 

การศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการ
ระบบสารสนเทศบริหารโครงการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พบว่า 

1. สภาพปัจจุบันของโครงการบริการวิชาการมีดังนี้
1) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มีการก าหนด
โครงสร้างของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานโครงการ
บริการวิชาการไว้ 3 ส่วนงานคือ หน่วยงานระดับสถาบัน 
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ระดับวิทยาเขต และระดับคณะ 2.) ผู้ที่ เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินงานโครงการประกอบด้วยคณะกรรมการอ านวยการ 
คณะกรรมการประสานงาน คณะกรรมการด าเนินโครงการ 
และวิทยากร 3.) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าข้อเสนอ
โครงการเริ่มจากคณะส่งข้อเสนอโครงการมายังแผนกงานวิจัย
ซึ่งเป็นหน่วยประสานงานกลางแล้วจัดส่งไปยังสถาบันวิจัยและ
พัฒนาหลังจากนั้นรอผลการพิจารณาโครงการ 4.) การ
ด าเนินงานโครงการบริการวิชาการ ผู้รับผิดชอบจะด าเนินการ
ตามแผนของโครงการและจะต้องรายงานความก้าวหน้าผลการ
ด าเนินงาน, รายงานผลความพึงพอใจจากการรับบริการของผู้
เข้าอบรม, รายงานผลการติดตามการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
และจัดท ารายงานฉบั บสมบู รณ์  ซึ่ งต รงตามระ เบี ยบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วยการบริการ
วิชาการของหน่วยงานในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน พ.ศ.2551 ซึ่งให้ทุกงานรายงานผลการด าเนินงาน
โครงการบริการวิชาการหลังจากด าเนินงานโครงการเสร็จสิ้น
แล้ว [2] 

2. ปัญหาในการด าเนินงานโครงการบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พบว่า 1.) ขั้นตอนและ
ล าดับช้ันในการรายงานความก้าวหน้ามีหลายระดับท าให้เกิด
การล่าช้า และไม่ทันตามระยะเวลาที่ก าหนด 2.) ปัญหาในการ
ติดตามผลการด าเนินงานโครงการพบว่า  ผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่มีความคิดเห็นสอดคล้องกัน ว่าไม่สามารถติดตามผล
การด าเนินโครงการได้ทันที  ซึ่งต้องรอให้หัวหน้าโครงการ
รายงานสถานะของการด าเนินโครงการ และกระบวนการใน
การติดตามผลการด าเนินงานยังไม่มีรูปแบบที่ ชัดเจน  3.) 
ปัญหาของการน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ หัวหน้าโครงการไม่
ทราบแหล่งรวบรวมข้อมูลที่จะส่งไปยังหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่ง
สอดคล้องกับการศึกษาการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดการข้อมูลหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พบว่า 
ระบบงานเดิมนั้นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่สามารถสืบค้นข้อมูลได้
และไม่สามารถรายงานข้อมูลให้แก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทราบได้ 
[6] และสอดคล้องกับการศึกษาการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร พบว่า การจัดการระบบข้อมูลต่างๆมีระบบ
การท างานล่าและมีการใช้ทรัพยากรสิ้นเปลือง [7] 

3. ความต้องการระบบสารสนเทศบริหารโครงการ
บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พบว่า  
ต้องการระบบสารสนเทศที่สามารถรายงานผลและติดตามผลที่
สามารถท างานได้แบบทุกที่ทุกเวลา (Real time) มีรูปแบบการ
ใช้งานที่ไม่ซับซ้อน และสามารถเข้าถึงข้อมูลตามตามระดับช้ัน
ของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการบริการวิชาการ ทั้งนี้เพราะ
ต้ อ งก าร ได้ ระบ บ ที่ ม าใช้ทดแทน ระบ บ เดิ ม ที่ ท า ให้ มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาการพัฒนา

ระบบสารสนเทศศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  คณะครุ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พบว่า ต้องการระบบ
สารสนเทศที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้ระบบ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ [7] 
ขั้นตอนที่ 2

จากการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร
และประเมินโครงการ  พบว่า สารสนเทศโครงการบริการ
วิชาการแบ่งเป็นข้อมูลเชิงปริมาณ ข้อมูลเชิงต้นทุน และข้อมูล
เชิงเวลา ซึ่ งเป็นไปตามมิติการระบุ เป้าหมายการด าเนิน
โครงการ [1] และเมื่อท าการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อน าเข้าสู่ระบบ
พบว่า ประกอบด้วยข้อมูล 3 ประเภทคือ 1. ข้อมูลโครงการ 2. 
ข้อมูลการรายงานความก้าวหน้า และ 3. ข้อมูลผลการด าเนิน
โครงการ ซึ่งได้จากขั้นตอนการด าเนินโครงการตั้งแต่เริ่มต้นจน
สิ้นสุดโครงการ  

6. ข้อเสนอแนะที่ได้จากงานวิจัย
1. เนื่องจากผลการวิจัย พบว่าแบ่งข้อมูลเป็น 3

ประเภท ซึ่งแต่ละประเภทมีข้อมูลที่ใช้ร่วมกันบางส่วน และมี
ความแตกต่างบางส่วนท่ีเป็นไปตามขั้นตอนการด าเนินโครงการ 
ควรวิเคราะห์จัดกลุ่มข้อมูลตามแหล่งที่มาส าคัญ เช่น ข้อมูล
ของโครงการ ข้อมูลอาจารย์หรือคณะกรรมการโครงการ เป็น
ต้น เพื่อเป็นพื้นฐานส าคัญของการพัฒนาระบบ 

2. ควรพัฒนาระบบสารสนเทศตามกลุ่มข้อมูลที่
วิเคราะห์ได้จากข้อ 1. เพื่อให้ได้ระบบท่ีมีประสิทธิภาพและตรง
ตามความต้องการของผู้ใช้ระบบ  
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ระบบแนะน ำเมนูอำหำรตำมธำตุเจ้ำเรือน 

Food Recommendation System Based on Human Four Elements 
ณัฐธนนท์ หงส์วริทธ์ิธร*, ก่ิงแก้ว สุนทรเต็ม และ สมปรารถนา อรุนันท์ 

สาขาวิชาวทิยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสติ) 
99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธาน ี12121   

*nth@cs.tu.ac.th

บทคัดย่อ 
ตามหลักการแพทย์แผนไทย มนุษย์ประกอบด้วย ธาตุ 4 ธาตุ ได้แก่ ดิน น้ า ลม ไฟ  ซ่ึงต้องอยู่ในภาวะสมดุล มิฉะน้ันแล้ว

จะท าให้บุคคลเจ็บป่วยได้  บุคคลแต่ละบุคคลมีธาตุประจ าตนมาตั้งแต่เกิด เรียกว่า “ธาตุเจ้าเรือน”  บุคคลที่รับประทานอาหาร
ได้สอดคล้องกับธาตุเจ้าเรือนและท าให้ธาตุทั้ง 4 อยู่ในภาวะสมดุล บุคคลน้ันจะมีสุขภาพดี  แต่โดยทั่วไปบุคคลมักรับประทาน
อาหารตามที่ตนเองชอบและตามสะดวกเสียเป็นส่วนใหญ่ มิได้ค านึงถึงความสมดุลของธาตุทั้ง 4 และธาตุเจ้าเรือนของตนเอง ทั้งน้ี
อาจเป็นเพราะบุคคลโดยทั่วไปไม่ทราบว่าธาตุเจ้าเรือนของตนเองและอาหารที่เหมาะสมกับธาตุเจ้าเรือนของตนเอง โครงงานวิจัย
และพัฒนาระบบน้ีจึงได้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อเป็นการน าร่องการแนะน าอาหารให้เหมาะสมกับธาตุเจ้าเรือนของบุคคลแต่ละบุคคล 
ย่อมจะเป็นการส่งเสริมให้มีสุขภาพดีและไม่เจ็บป่วยง่าย  

ระบบแนะน าเมนูอาหารส าหรับผู้ป่วยตามธาตุเจ้าเรือน ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อแนะน าอาหารให้กับผู้ใช้ตามธาตุเจ้าเรือนและ
ข้อมูลส่วนบุคคล ระบบแนะน าเป็นชุดอาหารให้ผู้ใช้สามารถเลือกได้ด้วยตนเองส าหรับอาหารสามม้ือ นอกจากน้ียังช่วยให้ผู้ใช้
สามารถติดตามชุดเมนูอาหารที่รับประทานทั้งจากทางระบบแนะน าให้หรือทางเมนูที่ผู้ใช้เลือกด้วยของตัวเอง ผู้ใช้ได้รับอนุญาตให้
สามารถเข้าถึงระบบได้ทั้งที่เป็นสมาชิกหรือไม่ใช่สมาชิก ระบบสนับสนุนภาษาไทยเท่าน้ันและท างานผ่านเบราว์เซอร์ 

ระบบได้ถูกน ามาทดสอบกับผู้ใช้จ านวน 10 คนเพื่อทดสอบการใช้งานของระบบด้วยวัดค่าเป็นเวลาในการใช้งาน ผลการ
ทดสอบทางสถิติ t-test แล้ว พบว่า ผู้ใช้ใช้เวลาในการใช้งานระบบไม่แตกต่างผู้พัฒนาระบบ ถึงแม้ว่าผู้ใช้มีความพึงพอใจกับการ
ท างานของระบบแต่ผู้ใช้ยังไม่คุ้นเคยกับรูปแบบการท างานในส่วนติดต่อการใช้งานอยู่หลายจุด ระบบจึงต้องมีการปรับปรุงให้มี
ความใช้ง่ายได้สะดวกมากยิ่งขึ้นต่อไป  
ค ำหลัก: เมนูอาหาร, ระบบแนะน า, ธาตเจ้าเรือน   

Abstract 
Regarding Thai traditional medicine, humans are composed of four elements: earth, water, air, and fire, 

which must be in balance; otherwise, it makes people sick. Each person has his/her own major element, 
which is called major personal element, determined by his/her birthdate.  Humans usually eat any food that 
they like and at their convenience.  Humans are not concerned at the balance of four major elements and 
corresponding to their major personal element because they may not know their own major personal 
element and food that are related to their major personal element.  This pilot project was created as a 
system which recommends food correspondingly to user’s major personal element, so that it would be 
helpful to a person to keep his/her health in a balance without any illness.  

A food recommender system was developed to provide food plates to users according to their major 
personal element and personal data.  The system provides a food option for three meals. It also allows users 
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to keep track what they eat either the food plates from the system or their own choices. Users can be 
allowed to access to the system as a non-member or member. The system supports Thai language only.  

It is supposed to work on any web browsers. The system was tested with 10 users to measure system 
usability in terms of time used to complete tasks.  Participants felt satisfied with the system; however, they 
spent much time for some tasks since they were not used to the system user interface.  The system ought to 
be modified to make it more usable.   
Keywords: Recommendation System, Food, Human Four Elements.  

1. บทน ำ
การเลือกรับประทานอาหารให้เหมาะสมกับธาตุเจ้า

เรือนของแต่ละบุคคล ยังเป็นอีกหน่ึงปัจจัยที่ช่วยส่งเสริมให้
สุขภาพดี ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับการเลือกรับประทานอาหารในแต่ละม้ือ
ของการด าเนินชีวิตประจ าวันและความชอบส่วนตัวของแต่ละ
บุคคล การรับประทานอาหารจึงอาจเป็นเมนูอาหารที่ ไม่
หลากหลาย เมนูซ้ าเดิม ซ่ึงพฤติกรรมเหล่าน้ีล้วนท าให้เสี่ยงต่อ
การเกิดโรคประจ าตัวเม่ือเข้าสู่ช่วงอายุที่สูงขึ้น ระบบแนะน า
เมนูอาหารส าหรับผู้ป่วยตามธาตุเจ้าเรือนพัฒนาขึ้นเพื่อแนะน า
เมนูอาหารให้เหมาะสมกับธาตุ เจ้าเรือนและบันทึกการ
เปลี่ยนแปลงของร่างกายของแต่ละบุคคล เพื่อเป็นแนวทาง
ส าหรับผู้ใช้ในการเลือกรับประทานอาหารให้เหมาะสมกับธาตุ
เจ้าเรือนและโรคประจ าตัว ทั้งน้ีอ้างอิงการแนะน าการรักษาโรค
ตามแพทย์แผนไทย (ศรีสมร คงพันธ์ุ, 2542).   

2. ทบทวนวรรณกรรม (Literature Review)
2.1 ธำตุเจ้ำเรือน 
ธาตุเจ้าเรือน (กานธนิกา ชณุหะวัต, รต ี พร้อมพรชัย, 

ทิวา บุญญาปฏิภา, 2555) เป็นภาวะทางธรรมชาตติามช่วงเวลา
วัน เดือน ปีเกิดของแต่ละบคุคล เป็นสิ่งที่ก าหนดลักษณะของ
ร่างกายและจิตใจของบคุคลน้ันๆ นอกเหนือจากพันธุกรรมที่ได้
จากบิดาและมารดา ท าให้คนเรามีความแตกต่างกันไป  ตาม
หลักแพทยแ์ผนไทย ธาตเุจ้าเรือนแบง่ออกชัดเจนเป็น 4 ธาตุ
ด้วยกัน คือ ธาตุดิน ธาตุน้ า ธาตุลม และธาตไุฟ ดังน้ี ธาตุไฟ คือ 
คนที่เกิดเดือน ๒, ๓, ๔ หรือเดือนมกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม 
ธาตุลม คือ คนที่เกิดเดือน ๕, ๖, ๗ หรือเดือนเมษายน 
พฤษภาคม มิถุนายน ธาตุน้ า คือ คนทีเ่กิดเดือน ๘, ๙, ๑๐ หรือ
เดือนกรกฎาคม สิงหาคม กันยายน และธาตุดิน คือ คนที่เกิด
เดือน ๑๑, ๑๒, ๑ หรือเดือนตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม  

2.2. กำรค ำนวณกำรเผำผลำญพลังงำน (Basal 
Metabolic Rate: BMR  

สูสมยศ กิตติม่ันคง (2557) ได้อธิบายถึงสูตรในการ
ค านวณค่า BMR ไว้ดังน้ี 

เพศ สูตร BMR 
ผู้ชาย H = 66.4730 + 13.7516w + 5.0033s - 

6.7550a  
เม่ือ h = อัตราการความต้องการเผาผลาญของร่างกาย 
w = น้ าหนักในหน่วยกิโลกรัม 
s = สูงส่วน (เซนติเมตร) 
a = อายุ (หน่วยเป็นปี) 
ผู้หญิง H = 655.0955 + 9.5634w + 1.8496s - 

4.6756a 
โดยค่า BMR มีเงื่อนไขในการค านวณตามพฤติกรรมของ

บุคคลตามลักษณะการออกก าลังกาย  
2.3 ดัชนีมวลร่ำงกำย (Body Mass Index: BMI ) 

วรนันท์ ศุภพิพฒัน์ (2559) ได้อธิบายถงึ ดัชนีมวลกาย
ไว้ว่าหมายถึง อัตราส่วนที่เหมาะสมและสมดุลระหว่างน้ าหนัก
และส่วนสูง ของทั้งเพศชาย - หญิงที่มีอายุมากกว่า 20 ปีขึ้นไป
น้ าหนักที่ไม่สมดุลกับความสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ าหนักมาก
เกินไป อาจส่งผลใหเ้กิดปัญหากับสุขภาพได ้
วิธีค านวณดัชนีมวลกาย Body Mass Index (BMI)  
   สตูรค านวณดชันีมวลกายคือ [ดัชนีมวลกาย= น้ าหนักตัว / 
ความสูง ยกก าลังสอง]  
• 40 หรือมากกว่าน้ี : โรคอ้วนขั้นสูงสุด
• 35.0 - 39.9: โรคอ้วนระดับ 2
คุณเสีย่งต่อการเกิดโรคที่มากับความอ้วน หากคณุมีเส้นรอบเอว
มากกว่าเกณฑ์ปกติคณุจะเสีย่งต่อการเกิดโรคสูง คณุต้องควบคุม
อาหาร และออกก าลังกายอย่างจริงจัง 
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• 28.5 - 34.9: โรคอ้วนระดับ1 และหากคณุมีเส้นรอบเอว
มากกว่า 90 ซม.(ชาย) 80 ซม.(หญิง) คุณจะมีโอกาสเกิดโรค
ความดัน เบาหวานสูง จ าเป็นต้องควบคุมอาหาร และออกก าลัง
กาย 
• 23.5 - 28.4: น้ าหนักเกิน หากคุณมีกรรมพันธ์ุเป็น
โรคเบาหวานหรือไขมันในเลือดสูงต้องพยายามลดน้ าหนักให้
ดัชนีมวลกายต่ ากว่า 23 
• 18.5 - 23.4: น้ าหนักปกติ และมีปริมาณไขมันอยู่ในเกณฑ์
ปกติ มักจะไม่ค่อยมีโรคร้าย อุบัติการณข์องโรคเบาหวาน ความ
ดันโลหติสูงต่ ากว่าผู้ที่อ้วนกว่าน้ี 
• น้อยกว่า 18.5: น้ าหนักน้อยเกินไป ซ่ึงอาจจะเกิดจากนักกีฬาที่
ออกก าลังกายมาก และได้รบัสารอาหารไม่เพียงพอ วิธีแก้ไขต้อง
รับประทานอาหารที่มีคุณภาพ และมีปริมาณพลังงานเพยีงพอ 
และออกก าลังกายอย่างเหมาะสม 

3. ผลกำรด ำเนินงำน
ระบบแนะน าเมนูอาหารส าหรบัผู้ป่วยตามธาตุเจ้าเรือน มี
องค์ประกอบดงัน้ี 
1. Client:  ผู้ติดต่อเรียกใชร้ะบบ
2. Browser: ใช้ HTML เพื่อสร้างส่วนตดิต่อสื่อสารระหว่าง
ระบบกับผู้ใช้ โดยการท างานของ Browser แบ่งการท างาน
ออกเป็น 4 ฟังก์ชนัหลัก ดังน้ี 

2.1 Authentication เป็นฟังก์ชันส าหรับใช้ในยืนยัน
ตัวตนของผู้ใช้ทีเ่ป็นสมาชิก 

2.2 Calculation BMI & BMR เป็นฟังก์ชันส าหรับ
ค านวณค่าดัชนีมวลกายและอัตราการเผาผลาญของร่างกายของ
ผู้ใช้ทั่วไปและผู้ใช้ที่เป็นสมาชิก รวมทัง้ค านวณธาตเุจ้าเรือนของ
ผู้ใช้ 

2.3 Recommend Food เป็นฟังก์ชันส าหรับแนะน า
เมนูอาหารให้ตรงกับธาตเุจ้าเรือนของผู้ใช้ใน 1 สปัดาห์อาหารที่
แนะน าจะอ้างอิงจากต าราอาหารต่างๆที่ระบุถึงอาหารตามธาตุ
ตามเอกสารและต าราทางแผนไทยและแผนไทยประยุกต์ 
(กระยาทิพย ์เรือนใจ, 2543; ศูนย์พัฒนาต าราการแพทย์แผน
ไทย; นารี ยิ่งเจริญ, 2551; ทวีทอง หงส์วิวัฒน์,  2545; เมฆ 
จันทน์ประยรู, 2541; ประยรู จรรยาวงษ์, 2542; แม่ขวัญข้าว, 
2554; สุมิตรา ยิ่งเจริญ, 2541; ศรสีมร คงพันธ์ุ, 2542). 

2.4 Diary Module เป็นฟังก์ชันส าหรับบันทึก
ประจ าวันเก่ียวกับสุขภาพของผู้ใช้ด้วยตนเอง 
3. Server: ประมวลผลข้อมูลที่ถูกส่งมาจากผู้ใช้ผ่านทางหน้า
เว็บไซต ์ตดิต่อฐานข้อมูลเพื่อเรียกใช้ข้อมูลและบันทึกข้อมูล
ต่างๆในฐานข้อมูล หลังจากน้ันส่งผลลัพธ์เพื่อแสดงผลไปยังหน้า
เว็บไซต ์โดยการท างานของ server แบ่งการท างานออกเป็น 2 
ส่วน ดังน้ี  

3.1 System ท าหน้าที่ในการค านวณหาธาตเุจ้าเรือน, 
ค่า BMI, ค่า BMR และรายการอาหารที่แนะน าให้กับผู้ใช้ระบบ 

3.2 Database เป็นส่วนของฐานข้อมูล ใช้ส าหรับเก็บ
ข้อมูลอาหารตามธาตเุจ้าเรือน 

รูปท่ี 1 หน้าจอผลลัพธ์เมนูแนะน าอาหาร 

4. ผลกำรทดสอบระบบ
หลังจากที่พัฒนาระบบ คณะผู้จัดท าได้ทดสอบระบบกับ

ผู้ใช้ในช่วงอายุ 20 – 40 ปี   จ านวน 10 คน  เทียบกับผู้พัฒนา
ระบบในฟังก์ชันที่กล่าวมาข้างต้น โดยก าหนดให้ผู้พัฒนาระบบ
ท างานเดียวกันกับผู้ใช้ตาม Scenario ดังต่อไปน้ี  

สมมติผู้ใช้ชื่อนางสาว test เพศหญิง เกิดวันที่ 10 เดือน
มิถุนายน คริสต์ศักราช 1993 อายุ 23 ปี นับถือศาสนาพุทธ 
น้ าหนัก 56 กิโลกรัมและมีส่วนสูง 163 เซนติเมตร ท าอาชีพ
พนักงานบริษัทจึงจ าเป็นต้องน่ังท างานอยู่กับที่ตลอดเวลา ไม่มี
โรคประจ าตัว แต่มีอาหารที่แพ้ คือ กุ้ง  โดยมีงานที่จะท าการ
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ทดสอบระบบเพื่อเวลาที่ผู้ใช้กับระบบที่ผู้ใช้ยังไม่เคยใช้มาก่อน 
ด้วยงาน 8 งาน ดังต่อไปน้ี 

รูปท่ี 2 หน้าจอผลลัพธ์รายละเอียดเมนูอาหารแนะน า 

งานที่ 1 (ฟังก์ชันลงทะเบียน): ก าหนดให้นางสาว test 

ท าการสมัครสมาชิกโดยการเลือก “ลงทะเบียน” และกรอก
ข้อมูลตามที่ก าหนดใน Scenario ข้างต้น ก าหนดรหัสผ่านที่ใช้
ในการเข้าสู่ระบบ คือ 1234 

งานที่ 2 (ฟังก์ชันเข้าสู่ระบบ) : ก าหนดงานให้นางสาว 
test เข้าสู่ระบบ (รหัสผ่าน คือ 1234) 

งานที่ 3 (ฟังก์ชันดูรายละเอียดรายการอาหารแนะน า): 

ก าหนดงานให้นางสาว test เลือก “ไม่มีโรคประจ าตัว” และ

เลือกโรคทั่วไป คือ “โรคท้องเดิน” อัตราส่วนในการ
รับประทานอาหารในม้ือเช้า คือ 40% ม้ือเที่ยง 40% และม้ือ
เย็น 20% โดยเลือกดูรายละเอียดอาหารแนะน าวันจันทร์ วัน
อังคาร วันพุธ  

เลือกชุดเมนูอาหารดังน้ี ม้ือเช้าเลือกเมนูอาหารชุดที่ 1 
ม้ือเที่ยงเลือกเมนูอาหารชุดที่ 2 และม้ือเย็นเลือกเมนูอาหารชุด
ที่ 3 

งานที่  4 (ฟังก์ชันดูประวัติรายการอาหารแนะน า ): 
ก าหนดงานให้นางสาว test ดูประวัติการรับประทานอาหารวัน
เริ่มต้นที่ต้องการทราบ คือวันที่ 21 มิถุนายน 2016 และวัน
สิ้นสุดที่ต้องการทราบ คือ วันที่ 28 มิถุนายน 2016 

งานที่ 5 (ฟังก์ชันดูเคล็ดลับการดูแลสุขภาพ): ก าหนด
งานให้นางสาว test ดูเคล็ดลับสุขภาพหมวดอาหาร หัวข้อโพสต์

เรื่อง “10 น้ าผลไม้คลายร้อน” โดยจะต้องคลิกที่ปุ่มอ่านต่อ 

เพื่อเข้าดูที่โพสต์น้ัน” 
งานที่ 6 (ฟังก์ชันบันทึกไดอารี่) : ก าหนดงานให้นางสาว 

test บันทึกไดอารี่วันที่ 25 มิถุนายน 2016 โดยพิมพ์ข้อความ 
“สวัสดีค่ะ ฉันชื่อ test” และไม่เลือกรูปภาพใดๆ  

 งานที่ 7 (ฟังก์ชันแก้ไขข้อมูล) : ก าหนดงานให้นางสาว 
test ท าการแก้ไขข้อมูลส่วนประกอบอาหารที่รับประทานไม่ได้

จากกุ้งเป็น “ปลา” ,เปลี่ยนน้ าหนักเป็น 54 กิโลกรัม และน่ัง
ท างานอยู่กับที่เหมือนเดิม 

งานที่ 8 (ฟังก์ชันออกจากระบบ): ก าหนดให้นางสาว 
test ท าการออกจากระบบ  

ตำรำงท่ี 1 ผลการทดสอบระหว่างผู้ใช้กับผู้พัฒนาระบบ (หน่วย
เป็นวินาที) 
บุคคล งานที่ 1 งานที่ 2 งานที่ 3 งานที่ 4 

ผู้พัฒนาระบบ 0.56 0.07 0.58 0.14 

ผู้เข้าร่วมการทดลอง
(ผู้ใช้) 

1.58 0.10 2.4 0.17 

ตำรำงท่ี 2 ผลการทดสอบระหว่างผู้ใช้กับผู้พัฒนาระบบ (หน่วย
เป็นวินาที) 

บุคคล งานที่ 5 งานที่ 6 งานที่ 7 งานที่ 8 

ผู้พัฒนาระบบ 0.10 0.18 0.25 0.01 

ผู้เข้าร่วมการ
ทดลอง(ผู้ใช้) 

0.13 1.23 0.64 0.02 

หมายเหตุ: เวลาของผู้เข้าร่วมการทดลองเป็นเวลาเฉลี่ยจากผูเข้า
ร่วมการทดลอง 10 คน 
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เพื่อวิเคราะห์ความเข้าใจการท างานและเวลาที่ผู้ใช้ใน
การใช้งานแต่ละฟังก์ชันของระบบ ผลการทดลองของผู้ใช้เม่ือ
น ามาเปรียบเทียบกับระยะเวลาทดสอบของผู้พัฒนาระบบซ่ึง
ถือเป็นผู้ที่ช านาญและคุ้นเคยกับระบบเป็นอย่างมาก จาก
ตารางที่ 1 และ 2 จะเห็นได้ว่าระยะเวลาที่ผู้ใช้ท าการทดสอบ
ระบบแต่ละงานอยู่ในเกณฑ์ใกล้เคียงกับระยะเวลาที่ผู้พัฒนาท า
การทดสอบระบบ มีทั้งหมด 5 งานด้วยกัน ซ่ึงได้แก่ ฟังก์ชัน
ลงทะเบียน, ฟังก์ชันเข้าสู่ระบบ , ฟังก์ชันดูประวัติรายการ
อาหารแนะน า, ฟังก์ชันดูเคล็ดลับการดูแลสุขภาพ, ฟังก์ชัน
แก้ไขข้อมูล และฟังก์ชันออกจากระบบ 

จะสรุปได้ ว่า ฟังก์ชันดูรายละเอียดรายการอาหาร
แนะน าและฟังก์ชันบันทึกไดอารี่ ยังมีส่วนติดต่อการใช้งานที่มี
ข้อผิดพลาดอยู่เล็กน้อย เช่น ผู้ใช้หาปุ่มพิมพ์รายการอาหาร
แนะน าไม่พบ, ผู้ใช้ไม่ทราบว่าต้องคลิกปุ่มดูรายละเอียด
เมนูอาหาร เพื่อดูรายการอาหารแนะน า นอกจากน้ีอาจเกิดจาก
การที่ผู้ใช้ไม่คุ้นเคยกับระบบแนะน าเมนูอาหาร และการแนะน า
เมนูอาหารของระบบต้องใช้ความละเอียดของข้อมูลในการ
กรอกข้อมูล จึงท าให้ฟังก์ชันการใช้งานดังกล่าวใช้ระยะเวลาใน
การท าให้งานเสร็จมากกว่างานอ่ืนๆ อย่างไรก็ตามผลการ
ทดสอบทางสถิติด้วย t-test แล้ว พบว่า เวลาที่ใช้ในการระบบ
ระหว่างผู้พัฒนาระบบกับผู้เข้าร่วมการทดลองไม่แตกต่างกัน [t 
=-2.286, df=7, sig=0.056]  แสดงให้เห็นว่าระบบที่พัฒนา
เป็นระบบที่สามารถใช้งานได้ง่าย  

5. สรุปและข้อเสนอแนะ
5.1 สรุป 
ระบบแนะน าเมนูอาหารส าหรับผู้ป่วยตามธาตุเจ้า

เรือนพัฒนาขึ้นเพื่อแนะน าเมนูอาหารให้เหมาะสมกับธาตุเจ้า
เรือนและบันทึกการเปลี่ยนแปลงของร่างกายของแต่ละบุคคล 
เพื่อเป็นแนวทางส าหรับผู้ใช้ในการเลือกรับประทานอาหารให้
เหมาะสมกับธาตุเจ้าเรือนและโรคประจ าตัว ทั้งน้ีระบบอ้างอิง
การแนะน าการรักษาโรคตามแพทย์แผนไทย โดยระบบ
ประกอบด้วย 5 ฟังก์ชันหลัก ฟังก์ชันส าหรับใช้ในยืนยันตัวตน
ของผู้ใช้ที่เป็นสมาชิก ซ่ึงผู้ใช้ทั่วไปสามารถลงทะเบียนสมาชิก
และเข้าสู่ระบบ เพื่อการใช้งานอ่ืนๆที่ผู้ใช้ทั่วไปไม่สามารถใช้
งานได้    ฟังก์ชันในการแนะน าเมนูอาหาร ฟังก์ชันน้ีจะช่วยให้
ผู้ใช้สามารถเลือกชุดรายการอาหารแนะน าแต่ละม้ือได้ด้วย

ตนเอง และได้รับข้อมูลอาหารที่หลากหลาย ส่งเสริมให้มี
สุขภาพร่างกายที่แข็งแรง รวมทั้งได้รับสารอาหารโดยตรงจาก
อาหารที่ตรงกับธาตุเจ้าเรือนของผู้ใช้   ฟังก์ชันส าหรับดูเคล็ด
ลับสุขภาพ ฟังก์ชันน้ีจะช่วยให้ผู้ใช้ได้รับข้อมูลข่าวสารต่างๆ
เก่ียวกับการออกก าลังกาย การรับประทานอาหาร และการ
ดูแลสุขภาพ ฟังก์ชันส าหรับดูประวัติการรับประทานอาหาร
ของผู้ใช้ที่เป็นสมาชิก ช่วยให้ผู้ใช้ทราบข้อมูลอาหารที่ตนได้
เลือกหรือแก้ไขข้อมูลอาหารที่รับประทานจริงในชีวิตประจ าวัน
ได้ เพื่อน าข้อมูลเหล่าน้ันมาใช้วิเคราะห์สุขภาพได้ในภายหลัง 
และฟังก์ชันสุดท้ายเป็นฟังก์ชันส าหรับบันทึกไดอารี่ของผู้ใช้ที่
เป็นสมาชิก ช่วยให้ผู้ใช้สามารถบันทึกการเปลี่ยนแปลงของ
ร่างกายหรือบันทึกช่วยจ าต่างๆได้  และจากการทดสอบการใช้
งานระบบแนะน าเมนูอาหารส าหรับผู้ป่วยตามธาตุเจ้าเรือน 
พบว่าผู้ใช้ส่วนใหญ่ไม่เคยเข้าใช้ระบบที่เก่ียวข้องกับการแนะน า
เมนูอาหาร ท าให้ผู้ใช้ไม่คุ้นเคยกับรูปแบบหน้าจอแสดงผลของ
ระบบ อีกทั้งการออกแบบหน้าจอแสดงผลของระบบในบาง
ฟังก์ชันมีความซับซ้อน ไม่ชัดเจน จึงท าให้ผู้ใช้เกิดความสับสน
ในการใช้งาน 

5.2 ข้อเสนอแนะ 
จากความผิดพลาดที่ เกิดขึ้นระหว่างการด าเนินการ

ทดสอบระบบของผู้ใช้และผู้พัฒนาระบบ ท าให้ทราบว่าระบบ
สามารถเพิ่มขอบเขตการท างาน และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ได้ ระบบแนะน าข้อมูลอาหารได้ไม่หลากหลาย เน่ืองจาก
ข้อจ ากัดทางด้านข้อมูลอาหารที่มีอยู่อย่างจ ากัด ท าให้ข้อมูลมี
ไม่เพียงพอในการแนะน าให้แก่ผู้ใช้ ปัญหาน้ีสามารถแก้ไขได้ 
หากมีการศึกษาหรือวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านอาหารกับธาตุจาก
แพทย์แผนไทยในอนาคต   ระบบแนะน าเมนูอาหารส าหรับ
ผู้ป่วยตามธาตุเจ้าเรือนสามารถต่อยอดเพื่อใช้งานบนโมบาย
แอปพลิ เคชันได้   ส่วนติดต่ อการ ใช้ ง านกับผู้ ใ ช้  (User 
Interface) ในหน้าแนะน าเมนูอาหาร อาจปรับย้ายต าแหน่ง
ของปุ่มพิมพ์รายการอาหารแนะน าให้อยู่ที่ส่วนบนของหน้าเพจ 
เพื่อให้ผู้ใช้สามารถมองเห็นได้ชัดเจน และ ควรท าให้ระบบ
สามารถพิมพ์แสดงออกทางเอกสารได้ว่าผู้ใช้รับประทานอาหาร
มากหรื อ น้อย เ กินก ว่าที่ ร่ า งกายควร ได้ รั บต่ อ วัน  และ
รับประทานรวมทั้งหมดก่ีกิโลแคลอรี่ในหน่ึงสัปดาห์ 
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โครงงานน้ีอาจจะมิได้เน้นเป็นโครงการที่จัดท าขึ้นในใน
ลักษณะงานวิจัย แต่เน้นที่เริ่มต้นที่จะผสมผสานการน าเอาองค์
ความรู้จากการทานอาหารตามแพทย์แผนไทยร่วมกับข้อ
ค าแนะน าการทานอาหารตามหลักสากลสอดคล้องกับพลังงาน
ที่บุคคลใช้ การน าเสนอผลงานจึงเน้นไปที่การพัฒนาระบบงาน
เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบให้สามารถน าไปใช้ได้ 
ตลอดจนเป็นจุดเริ่มต้นการพัฒนาต่อยอดของการสร้าง
เครื่องมือเพื่อช่วยเหลือคนและสังคมต่อไป   
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บทคัดยอ 

บทความนี้เปนสวนหนึ่งของงานวิจัย มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการจัดการความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศโรงพยาบาล
กลุมเครือขายบริการสุขภาพ อําเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร โดยมีมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในการประกอบ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสเปนกรอบในการศึกษา พ้ืนที่ศึกษาคือกลุมเครือขายบริการสุขภาพ อําเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัด
สกลนคร ประกอบดวยโรงพยาบาลโคกศรีสุพรรณ และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 5 ตําบล ประชากร คือ บุคลากรกลุม
เครือขายบริการสุขภาพ อําเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร จํานวน 121 คน กลุมตัวอยาง คือ บุคลากรที่ไดจากการสุมแบบชั้น
ภูมิ จํานวน 93 คน เครื่องมือสําหรับเก็บรวบรวมขอมูลคือ แบบสัมภาษณก่ึงโครงสรางและแบบสอบถาม  

ผลการวิจัยสรุปผลดังน้ี การจัดการความมั่นคงปลอดภยของกลุมเครือขายบริการสุขภาพ พบวา มีครบทุกดานตาม
มาตรฐานการรักษาความม่ันคงปลอดภัย โดยในสวนของผูใชงานรับรูถึงความม่ันคงปลอดภัยท่ีไดรับบริการ คือ การบริหารจัดการ
ทรัพยสินขององคกร โครงสรางทางดานความม่ันคงปลอดภัยสําหรับองคกร และการสรางความมั่นคงปลอดภัยทางกายภาพและ
สิ่งแวดลอม สวนผูดูแลระบบใหความสําคัญในมาตรฐานดานการบริหารจัดการทรัพยสินขององคกร การสรางความมั่นคงปลอดภัย
ทางกายภาพและสิ่งแวดลอม และความมั่นคงปลอดภัยที่เกี่ยวของกับบุคลากร 

ความตองการมาตรฐานรายดานของการรักษาความม่ังคงปลอดภัยพบวา ผูใชใหความสําคัญกับนโยบายความมั่นคง
ปลอดภัยสารสนเทศ การปฏิบัติตามขอกําหนด และการบริหารจัดการเหตุการณที่เกี่ยวของกับความม่ันคงปลอดภัยขององคกร 
สวนผูดูแลระบบใหความสําคัญกับการบริหารจัดการเหตุการณที่เกี่ยวของกับความมั่นคงปลอดภัยขององคกร การบริหารจัดการ
ทรัพยสินขององคกร และโครงสรางทางดานความมั่นคงปลอดภัยสําหรับองคกร 
คําหลัก: การจัดการความมั่นคงปลอดภัย, ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ, สารสนเทศโรงพยาบาล 

Abstract 
This article is a part of research. The objective of this article was study information security 

management of Contracting Unit for Primary Care of Khoksrisupan district, Sakon Nakhon province. The 
research framework was standard of security of electronic transactions act.  The research area were 
Contracting Unit for Primary Care of Khoksrisupan district, Sakon Nakhon province that consist of Khoksrisupan 
hospital and 5 health promoting hospitals. The population of study were 121 hospital staffs. The research 
sample is 93 hospital staffs that random sampling by Stratified Random Sampling method. The instruments 
used in data collection were a questionnaire and a Semi-structured interview.  

The finding were as follows : Information Security management of Contracting Unit for Primary Care of 
Khoksrisupan district had all of domains of information security standard. The user is aware of security 
serviced were Asset management, Organization of information security and Physical and environmental 
security.  In additionally the administrator were place importance on Asset management, Physical and 
environmental security and Human resources security. 

Standardization needs of the domains of information security were found : user were place importance 
on Security policy, Compliance and Information security incident management. The administrator were place 
importance on Information security incident management, Asset management, Organization of information 
security. 
Keywords: Security management, information security, hospital information  
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1. บทนํา
ปจจุบันหนวยงานดานสาธารณสุขไดประยุกตใชระบบ

สารสนเทศเพ่ือชวยในการบริหารงานและจัดการสารสนเทศใน
หนวยงาน [1] ซึ่งขอมูลและสารสนเทศขององคกรเปนส่ิงสําคัญ
ที่องคกรตองปองกันรักษา โดยเฉพาะขอมูลขององคกรทาง
การแพทย เชน ขอมูลการรักษาผูปวย ประกอบดวย ช่ือ เลข
บัตรประจําตัวประชาชน ประวัติการรักษาทั้งหมดของผูปวย 
ซึ่ งข อมู ลตอ งเก็บ เป น ความ ลับตามความคุ มครองขอ ง
พระราชบัญญัติสุขภาพ ไมสามารถเปดเผยสูสาธารณะได 
รวมถึงตองเก็บรักษาสารสนเทศเหลานี้ ใหสามารถเขาถึงได
เฉพาะผูที่ เก่ียวของเท าน้ัน หากขอมูลการรักษาผูปวยเกิด
รั่วไหล จะสงผลเสียตอภาพลักษณ ความนาเชื่อถือขององคกร 
และที่สําคัญคือสงผลเสียตอประชาชนผูเปนเจาของสารสนเทศ 
[2] 

นอกจากการประยุ กต ใช งานระบ บ สารส น เท ศ 
หนวยงานสาธารณสุขยังไดตระหนักถึงความเสี่ยงและภัย
คุกคามท่ีมีตอความม่ันคงปลอดภัยในระบบและสารสนเทศซึ่ง
ไดยกระดับความรุนแรงที่จะไดรับผลกระทบจากการกอความ
เสียหายทางเศรษฐกิจมาเปนภัยคุกคามทางการแพทย ซึ่งสงผล
กระทบตอความปลอดภัยในชีวิตและสุขภาพของประชาชน 
เชน การขมขูคุกคามโจมตีขอมูลระบบคอมพิวเตอรท่ีเกิดกับ
ระบบการควบคุมการจายยาของมลรัฐเวอรจิเนีย การแพร
ระบาดไวรัสคอนฟกเกอร (Conficker) ท่ีทําใหเครื่องสรางภาพ
ดวยสนามแม เหล็กไฟฟา (Manetic Resonance Imaging: 
MRI) และอุปกรณทางการแพทยติดไวรัสคอมพิวเตอรชนิดนี้ 
ทั้งในประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษ และอินเดีย สวนประเทศ
ไทยก็มีเครื่องสรางภาพดวยสนามแมเหล็กไฟฟา ติดไวรัสชนิดนี้
ดวยเชนกัน ซึ่งอาจสงผลกระทบใหเครื่องมือทางการแพทยท่ีติด
ไวรัสไมสามารถใหบริการได หรืออาจรายงานผลท่ีผิดพลาด 
และแพทยอาจไมทราบทําใหตัดสินใจสั่งการรักษาท่ีผิดพลาด 
เกิดอันตรายตอผูปวยได [3] ดังนั้น สารสนเทศและสวนที่
เก่ียวของจึงตองไดรับการดูแลอยางรอบคอบ รัดกุม  และ
ปองกันภัยคุกคามความมั่นคงปลอดภัยท่ีมีตอสารสนเทศของ
องคกร [2] 

ขอมูลการรักษาผูปวยมีความสําคัญตอการรักษาผูปวย
บุคลากรทางการแพทยจะบันทึกขอมูลการรักษาของผูปวยไวใน
เวชระเบียน เชน ประวัติสวนตัวของผูปวย ประวัติครอบครัว
ของผูปวย การเจ็บปวยท่ีผานมา การตรวจรางกาย การตรวจ
วิเคราะหทางหองปฏิบัติการ เปนตน โดยเวชระเบียนมี 2 
รูปแบบ คือ เวชระเบียนในรูปแบบเอกสาร และเวชระเบียนใน
รูปแบบอิเล็กทรอนิกสบันทึกเปนขอมูลในคอมพิวเตอร ซึ่ ง
ขอมูลการรักษาผูปวยจะถูกปกปดเปนความลับโดยจริยธรรม
การใหบริการของบุคลากรทางการแพทย หากขอมูลการรักษา

ของผูปวยถูกเปดเผย ยอมมีผลกระทบตอผูปวยและญาติของ
ผูปวย ดังน้ัน โรงพยาบาลจึงจัดระบบรักษาความลับและ
ควบคุมกํากับใหมีการปฏิบัติอยางจริงจัง การรักษาความลับ
ของเวชระเบียนที่ เปนเอกสาร โรงพยาบาลหลายแหงจะมี
เจาหนาที่ของโรงพยาบาลเปนผูนําสงเวชระเบียนไปยังหองตาง ๆ 
แทนผูปวยหรือญาติ หรือในบางแหงท่ีไมสามารถจัดเจาหนาท่ี
ใหบริการได จึงใหผูปวยหรือญาตินําสงดวยตนเอง ซึ่งเอกสาร
เวชระเบียนจะเก็บในซองเอกสารอยางมิดชิด เพ่ือปองกันบุคคล
ที่ไมเก่ียวของเขาถึงบันทึกในเวชระเบียนได [4] สวนการรักษา
ความลับเวชระเบียนที่เก็บเปนขอมูลอิเล็กทรอนิกสในระบบ
สารสนเทศของโรงพยาบาลน้ัน จะรักษาความลับของขอมูล
ผูปวยโดยกําหนดสิทธิการเขาถึงขอมูลใหกับผูที่เกี่ยวของเทานั้น
โดยการกําหนดสิทธิในบัญชีผูใช (Account) ในการเขาใชงาน
ระบบสารสนเทศของโรงพยาบาล และเก็บรายละเอียดการ
บันทึก แกไข วากระทําโดยบัญชีผูใชใด เพื่อใหสามารถติดตาม
ยอนหลังได  

จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของพบวา องคกร
หลายองคกร เชน ศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สย าม บ รม ราชกุ ม ารี  NEC Corporation (Thailand) Ltd
ธนาคารพาณิชย ไดนํานโยบายและแนวคิดการจัดการความ
มั่นคงปลอดภัยสารสนเทศตามมาตรฐานการจัดการความม่ันคง
ปลอดภัยสารสนเทศ ผลที่เกิด ข้ึน คือ ลดความเสี่ยงตอภัย
คุกคามความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศดานตาง ๆ อยูในระดับ
ต่ําลง [5 - 7]  

ผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาบริบทการจัดการความ
มั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของโรงพยาบาล ตามมาตรฐานการ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยในการประกอบ ธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส (เวอรชัน 2.5) ประจําป 2550 เพ่ือเปนขอมูล
พื้นฐานของโรงพยาบาลและนําเสนอขอมูลแกผูที่เก่ียวของเพื่อ
นําไปสูการกําหนดแนวทางในการจัดการความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศของโรงพยาบาลและหนวยงานท่ีมีบริบทคลายกัน 
รวมถึงลดความเสี่ยงตอภัย ลดความเสี่ยงของภัยคุกคามที่มีตอ
สารสนเทศของโรงพยาบาล 

2. วัตถุประสงคและขอบเขตการวิจัย
2.1 วัตถุประสงคการวิจัย 
เพื่ อศึกษาบริบทการจัดการความมั่นคงปลอดภัย

สารสนเทศ กลุมเครือขายบริการสุขภาพ อําเภอโคกศรีสุพรรณ 
จังหวัดสกลนคร 

2.2 ขอบเขตการวิจัย 
พ้ืนท่ีศึกษา คือ กลุมเครือขายบริการสุขภาพ อําเภอ

โคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร ประกอบดวย โรงพยาบาลโคก
ศรีสุพรรณ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหวยหีบรุงอรุณ 
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลเหลาโพนคอ โรงพยาบาล
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สงเสริมสุขภาพตําบลมวงไข โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
โคกนาดี โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลโพนทองวัฒนา 

ประชากรและกลุมตัวอยาง ประชากร คือ บุคลากร
กลุมเครือขายบริการสุขภาพ อําเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัด
สกลนคร จํานวน 121 คน กลุมตัวอยาง คือ บุคลากรที่ไดจาก
การสุมแบบชั้นภูมิ จํานวน 93 คน ประกอบดวย ผูดูแลระบบ
สารสนเทศของโรงพยาบาล  จํานวน 3 คน ผูดูแลระบบ
สารสนเทศของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล จํานวน 5 คน 
บุคลากรกลุมเครือขายบริการสุขภาพ อําเภอโคกศรีสุพรรณ 
จังหวัดสกลนคร จํานวน 85 คน 

มาตรฐานการรักษาความ ม่ันค งปลอด ภัยในการ
ประกอบธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (เวอรชัน 2.5) ประจําป 
2550 ของศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร
แหงชาติ หนวยปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือ
ความมั่นคงของประเทศ [8] 

3. เคร่ืองมือและวิธีดําเนินการวิจัย
3.1 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
เค ร่ื อ ง มื อ ที่ ใช เก็ บ ร วบ ร วม ข อ มู ล ใน ก า ร วิ จั ย 

ประกอบดวย 
แบบสัมภาษณกึ่งโครงสรางสําหรับผู ใหขอมูลที่ เปน

ผูดูแลระบบสารสนเทศของโรงพยาบาล และโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบล กลุมเครือขายบริการสุขภาพ อําเภอโคก
ศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร 

แบบสอบถามสําหรับผู ใหขอมูลท่ีเปนบุคลากรผู ใช
ระบบสารสนเทศ และผูดูแลระบบสารสนเทศ แบงเปน 3 ตอน 
คือ ตอนที่ 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 
การจัดการความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศตามมาตรฐาน
การรักษาความม่ันคงปลอดภัย ในการประกอบธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส (เวอรชัน 2.5) ประจําป 2550 และตอนที่ 3 
สอบถามเก่ียวกับปจจัย ท่ีสงผลตอการจัดการความม่ันคง
ปลอดภัยระบบสารสนเทศ ซึ่งแบบสอบถามสําหรับผูดูแลระบบ
ส าร ส น เท ศ จ ะมี ข อ คํ า ถ าม ใน ต อน ที่  2 เพิ่ ม เติ ม จ าก
แบบสอบถามผูใชระบบสารสนเทศ 

3.2 การตรวจสอบเครื่องมือ 
แบบสัมภาษณกึ่งโครงสราง ตรวจสอบโดยที่ปรึกษา

งานวิจัย โดยตรวจสอบความถูกตองความครบถวนของประเด็น
คําถามกับวัตถุประสงคการวิจัย 

แบบสอบถาม ใชวิธีการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิง
เน้ือหา จากผูเช่ียวชาญจํานวน 5 ทาน โดยมีคาความเที่ยงตรง 
หรือคาสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงคของ
แบบสอบถาม (IOC) ของขอคําถามท่ีใชเปนเคร่ืองมือในการ
วิจัย มีคาเทากับ 0.67 - 1 และหาคาความนาเชื่อถือ โดยการ

นําแบบสอบถามไปทดลองใช  (try out) กับ บุคลากรของ
โรงพยาบาลท่ีไมเปนกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน และนําขอมูล
ที่รวบรวมไดมาวิเคราะหดวยโปรแกรมทางสถิติ เพื่อหาคา
สัมประสิทธ์ิความเช่ือถือ ซ่ึงมีคาเท ากับ 0.952 จากนั้นจึง
ปรับปรุงแบบสอบถามเพ่ือใชในการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุม
ตัวอยางในการวิจัยตอไป 

3.3 การเก็บรวบรวมขอมูล 
การเก็บขอมูลแบบสัมภาษณกึ่งโครงสราง ผูวิจัยนัด

หมายเวลาและสัมภาษณผู ดูแลระบบสารสนเทศของกลุม
เครือขายบริการสุขภาพดวยตนเอง ตั้งแตวันท่ี 4 กันยายน 
2560 ถึง วันท่ี 15 พฤศจิกายน 2560 

การเก็บขอมูลแบบสอบถาม ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูล
ดวยตนเอง โดยแจกแบบสอบถามแกกลุมตัวอยางจํานวน ชุด 
ประกอบดวยบุคลากรของกลุมเครือขายบริการสุขภาพ อําเภอ
โคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร ต้ังแตวันท่ี 1 สิงหาคม 2560 
ถึง 20 พฤศจิกายน 2561 ไดแบบสอบถามกลับคืนมา 93 ชุด 
ซึ่งครบตามจํานวนกลุมตัวอยาง 

3.4 การประมวลผลและวิเคราะหขอมูล 
ขอมูลท่ีไดจากการแบบสอบถามจะนํามาวิเคราะหดวย

โปรแกรมทางสถิติ เพื่อหาคาความถ่ี คารอยละ 
ขอมูล ท่ีไดจากการสัมภาษณจะถูกนํามาวิเคราะห

เนื้อหา (content analysis) ตามประเด็น คือ การจัดการงาน
ดานเทคโนโลยีสาสนเทศ ระบบสารสนเทศ ปญหาของระบบ
สารสนเทศ ความตองการระบบสารสนเทศ และการจัดการ
ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 

4. ผลการวิจัย
โรงพยาบาลในกลุมเครือขายบริการสุขภาพ อําเภอโคก

ศรีสุพรรณ มีหนวยงานท่ีดูแลและรับผิดชอบระบบสารสนเทศ
โดยตรง คือ โรงพยาบาลโคกศรีสุพรรณ มีฝายคอมพิวเตอร 
สังกัดกลุมงานประกัน ยุทธศาสตรและสารสนเทศทางการ
แพทย มี นักวิชาการคอมพิวเตอร/เจาพนักงานคอมพิวเตอร 
จํานวน 3 คน สวนโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลไม มี
หนวยงานที่ ทําหนาที่รับผิดชอบและดูแลระบบสารสนเทศ
โดยตรง จึงใชก ารมอบหมายและแต งตั้ งบุค ลากรจาก
ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลแหงละ 1 คน 
โดยแตงตั้งบุคลากรเดิมทําหนาท่ีเพ่ิมเติมจากภาระงานเดิม 
ปญหาของบุคลากรที่ทําหนาท่ีเปนผูดูแลระบบสารสนเทศของ
โรงพยาบาลพบวา มีการยาย ลาออก หรือเปลี่ยนตําแหนง 
เกิดผลกระทบตอการดูแลระบบ โดยเฉพาะความตอเนื่องของ
การพัฒนาระบบสารสนเทศ สวนการดูแลระบบสารสนเทศของ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลมีนักวิชาการคอมพิวเตอรของ
โรงพยาบาลชุมชนชวยแกปญหา ใหคําแนะนําในการดูแลความ
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ถูกตองของขอมูล รวมถึงการอบรม การประชุม การถายทอด
งานตาง ๆ แกผูดูแลระบบสารสนเทศของโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบล เพื่อใหการปฏิบัติหนาที่ในการดูแลระบบอยาง
ถูกตอง และเปนแนวปฏิบัตเิดียวกัน 

โรงพยาบาลมีระบบสารสนเทศสําหรับบริหารจัดการ
การใหบริการแกประชาชนผูมารับบริการ คือ ระบบ HoSXP 
ซึ่งเปนระบบสารสนเทศท่ีใชในโรงพยาบาลชุมชน และระบบ 
HoSXP PCU เปนระบบท่ีใชในการใหบริการผูมารับบริการใน
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพชุมชน ซึ่งระบบนี้พัฒนาโดย
บริษัทเอกชน กลุมเครือข ายบริการสุขภาพอําเภอโคกศรี
สุพรรณมีการเชื่อมโยงขอมูลการใหบริการแกผูรับบริการเขา
ดวยกันทําใหขอมูลมีความนาเชื่ อถือ ถูกตองตรงกัน และ
หนวยงานสามารถเรียกขอมูลเพ่ือจัดทํารายงานไดรวดเร็ว 

ขอมูลประวัติการรักษาผูปวยที่ตองมีการปกปด มีระบบ
สารสนเทศสําหรับบริหารจัดการแยกในแตละงาน ไดแก ระบบ
การบําบัด รักษา และฟนฟูสมรรถภาพ ผูเสพ ผูติด ยาเสพติด 
สําหรับบริหารจัดการขอมูลการรักษาผูปวยยาเสพติด โดย
สามารถเขาใชระบบไดเฉพาะผู ท่ีเกี่ยวของเทาน้ัน การเขาใช
ระบบตองใช pin code ในบัตรประชาชนสมารทการด ซึ่งผูที่
ตองเขาใชระบบ ตองทําเรื่องขอเขาใชระบบไดท่ีเทศบาล หรือ
ที่วาการอําเภอ ระบบ OSCC ศูนยชวยเหลือสังคม เปนระบบ
สารสนเทศสําหรับบริหารจัดการผูปวยกรณีถูกทารุณกรรม ลวง
ละเมิดทางเพศ การต้ังครรภโดยไมพรอม และระบบสารสนเทศ
การใหบริการผูติดเชื้อเอชไอวี ผูป วยเอดส แหงชาติ (Nap 
plus) สําหรับบริหารจัดการผูติดเชื้อเอชไอวี และผูปวยเอดส 
โดยระบบท้ังหมดนี้ผูที่มีหนาที่รับผิดชอบเทาน้ันจึงจะมีแอค
เคาท และในการเขาใชระบบจะมีการบันทึกการเขาใชงาน
ระบบท้ังหมด ซึ่งขอมูลท่ีไมสามารถบันทึกในระบบหลักได จะ
ถูกบันทึกในระบบ HoSXP ของโรงพยาบาล พรอมกับต้ังคา
เปนปกปด เพื่อปกปดขอมูลการรักษาผูปวย และขอมูลการรับ
บริการใหสามารถเขาถึงไดเฉพาะผูมีสวนเกี่ยวของเทานั้น รวม
ถีงระบบรายงานของระบบ HoSXP ก็จะไมสามารถเขาถึง
ขอมูลในสวนน้ีไดเชนกัน 

การเชื่อมโยงขอมูลของแตละโรงพยาบาลภายในกลุม
เครือขายบริการสุขภาพ อําเภอโคกศรีสุพรรณ ดําเนินการโดย
สงผานระบบเครือขายของผูใหบริการอินเทอรเน็ต (ISP) โดยใน
บางโรงพยาบาลมีการใชบริการอินเทอรเน็ตจากผูใหบริการ
อินเทอรเน็ตหลายบริษัท เพ่ือเปนชองทางสํารองในกรณีที่
ชองทางอินเทอรเน็ตหลักมีปญหาไมสามารถใหบริการได 

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลท่ีอยูหางไกลจากตัว
อําเภอมักประสบปญหาไฟฟาดับ ไฟฟาตก แมจะติดตั้งเครื่อง
สํารองไฟก็ยังไมเพียงพอตอการใชงาน สงผลกระทบตอการ
ใหบริการ รวมถึ งโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพไม มี เค ร่ือง

คอมพิวเตอรสํารองในกรณีที่คอมพิวเตอรในโรงพยาบาลไม
สามารถใช งาน ส งผลให จุด น้ันไม มีคอมพิวเตอร ในการ
ปฏิบัติงานจนกวาคอมพิวเตอรจะดําเนินการซอมแซมเสร็จสิ้น 
ซึ่งเปนอุปสรรคในการดําเนินงานของบุคลากรของโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบล 

จากการรวบรวมขอมูลสภาพปจจุบันและความตองการ
ของการจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศท่ีผูใชและผูดูแล
ระบบไดป ฏิบัติ ในการเข าใช งานระบบสารสนเทศในกลุม
เครือขายบริการสุขภาพ มีรายละเอียดดังนี้ 

ผู ใชระบบรับรู ถึงการจัดการความ ม่ันคงปลอดภัย
สารสนเทศในดานการบริหารจัดการทรัพยสิน โครงสราง
ทางดานความม่ันคงปลอดภัย  และการสรางความมั่นคง
ปลอดภัยทางกายภาพและสิ่งแวดลอม สวนดานท่ีผูใชรับรูนอย
ที่สุดคือ การบริหารจัดการเหตุการณท่ีเกี่ยวของกับความม่ันคง
ปลอดภัยขององคกร ดังตารางท่ี 1 

ตารางที่ 1 การจัดการความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศของผูใช
ระบบสารสนเทศตามมาตรฐาน 

การจัดการความม่ันคงปลอดภัย รอยละ 

การบริหารจัดการทรัพยสินขององคกร 70 

โครงสรางทางดานความม่ันคงปลอดภัยสําหรับ
องคกร 

69.94 

การสรางความมั่นคงปลอดภัยทางกายภาพและ
สิ่งแวดลอม  

61.17 

การควบคุมการเขาถึง 60.14 

การบริหารความตอเน่ืองในการดําเนินงานของ
องคกร  

51.29 

นโยบายความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ 49.41 

ความมั่นคงปลอดภัยที่เกี่ยวของกับบุคลากร 47.05 

การบริหารจัดการดานการสื่อสารและการดําเนินงาน
ของเครือขายสารสนเทศขององคกร  

45.21 

การปฏิบัตติามขอกําหนด 42.94 

การบริหารจัดการเหตุการณท่ีเก่ียวของกับความ
มั่นคงปลอดภัยขององคกร  

40.19 

ความตองการของผูใชเก่ียวกับการจัดการความมั่นคง
ปลอดภัยท่ีผูใชตองการใหมี คือ นโยบายความม่ันคงปลอดภัย
สารสนเทศ การปฏิบัติตามขอกําหนด และการบริหารจัดการ
เหตุการณที่เกี่ยวของกับความมั่นคงปลอดภัยขององคกร ดัง
ตารางที่ 2 
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ตาราง 2 ความตองการการจัดการความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศของผูใชระบบสารสนเทศตามมาตรฐาน 

การจัดการความมั่นคงปลอดภัย รอยละ 

นโยบายความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ 70.58 

การปฏิบัติตามขอกําหนด 66.96 

การบริหารจัดการเหตุการณที่เกี่ยวของกับความ
มั่นคงปลอดภัยขององคกร  

66.67 

การบริหารจัดการดานการส่ือสารและการดําเนินงาน
ของเครือขายสารสนเทศขององคกร  

66.30 

การบริหารจัดการทรัพยสินขององคกร 65.49 

การสรางความมั่นคงปลอดภัยทางกายภาพและ
สิ่งแวดลอม  

65.37 

ความมั่นคงปลอดภัยท่ีเกี่ยวของกับบุคลากร 65.09 

การบริหารความตอเน่ืองในการดําเนินงานของ
องคกร  

65.05 

โครงสรางทางดานความม่ันคงปลอดภัยสําหรับ
องคกร 

64.47 

การควบคุมการเขาถึง 63.23 

ในสวนผูดูแลระบบสารสนเทศรับรูถึงการจัดการ
ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ คือ ดานการบริหารจัดการ
ท รัพยสินขององคกร การสรางความมั่นคงปลอดภัยทาง
กายภาพและสิ่งแวดลอม และความม่ันคงปลอดภัยท่ีเกี่ยวของ
กับบุคลากร สวนดานท่ีรับรูวามีการจัดการนอยท่ีสุดคือ การ
บริหารความตอเนื่องในการดําเนินงานขององคกร ดังแสดงใน
ตารางท่ี 3 

ตารางท่ี 3 การจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของ
ผูดูแลระบบสารสนเทศตามมาตรฐาน 

การจัดการความมั่นคงปลอดภัย รอยละ 

การบริหารจัดการทรัพยสินขององคกร 79.16 

การสรางความมั่นคงปลอดภัยทางกายภาพและ
สิ่งแวดลอม  

75 

ความมั่นคงปลอดภัยท่ีเกี่ยวของกับบุคลากร 69.44 

การบริหารจัดการดานการส่ือสารและการดําเนินงาน
ของเครือขายสารสนเทศขององคกร  

59.86 

โครงสรางทางดานความม่ันคงปลอดภัยสําหรับ
องคกร 

59.09 

การบริหารจัดการเหตุการณที่เกี่ยวของกับความ
มั่นคงปลอดภัยขององคกร  

57.81 

ตารางท่ี 3 การจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของ
ผูดูแลระบบสารสนเทศตามมาตรฐาน (ตอ) 

การจัดการความม่ันคงปลอดภัย รอยละ 

การบริหารจัดการเหตุการณท่ีเก่ียวของกับความ
มั่นคงปลอดภัยขององคกร  

57.81 

การบริหารความตอเน่ืองในการดําเนินงานของ
องคกร  

56.94 

การควบคุมการเขาถึง 56.25 

การจัดหา การพัฒนา และการบํารุงรักษาระบบ
สารสนเทศ  

53.90 

นโยบายความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ 50 

การปฏิบัติตามขอกําหนด 48.96 

ผูดูแลระบบสารสนเทศตองการจะใหมีการจัดการ
ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศเพิ่มขึ้น คือ การบริหารจัดการ
เหตุการณท่ีเก่ียวของกับความมั่นคงปลอดภัยขององคกร การ
บริหารจัดการทรัพยสินขององคกร และโครงสรางทางดาน
ความมั่นคงปลอดภัยสําหรับองคกร ดังตารางท่ี 4 

ตารางที่  4 ความตองการการจัดการความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศของผูดูแลระบบสารสนเทศตามมาตรฐาน 

การจัดการความม่ันคงปลอดภัย รอยละ 

การบริหารจัดการเหตุการณท่ีเก่ียวของกับความ
มั่นคงปลอดภัยขององคกร  

77.08 

การบริหารจัดการทรัพยสินขององคกร 62.50 

โครงสรางทางดานความม่ันคงปลอดภัยสําหรับ
องคกร 

60.23 

ความมั่นคงปลอดภัยที่เกี่ยวของกับบุคลากร 59.72 

นโยบายความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ 58.33 

การจัดหา การพัฒนา และการบํารุงรักษาระบบ
สารสนเทศ  

57.81 

การสรางความมั่นคงปลอดภัยทางกายภาพและ
สิ่งแวดลอม  

57.50 

การควบคุมการเขาถึง 57.08 

การบริหารจัดการดานการสื่อสารและการดําเนินงาน
ของเครือขายสารสนเทศขององคกร  

55.26 

การปฏิบัติตามขอกําหนด 53.12 

การบริหารความตอเน่ืองในการดําเนินงานของ
องคกร  

50 
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5. อภิปรายผล
การจัดการความ ม่ันคงปลอด ภัยของสารสนเทศ

โรงพยาบาลกลุมเครือขายบริการสุขภาพ อําเภอโคกศรีสุพรรณ 
ใหความสําคัญกับการบริหารจัดการทรัพยสินขององคกร ซึ่ง
ผูใชและผูดูแลระบบรับรู โดยการบริหารจัดการทรัพยสินของ
องคกรเปนการจัดทําบัญชีทรัพย สิน บัญชีครุภัณฑ กําหนด
ผูรับผิดชอบในทรัพยสิน กําหนดแนวปฏิบัติในการใชงาน
ทรัพยสิน ปรับปรุงบัญชีใหถูกตองเปนปจจุบัน ซึ่งเปนนโยบาย
ของโรงพยาบาลในกลุมเครือขายบริการสุขภาพ อําเภอโคกศรี
สุพรรณ จังหวัดสกลนคร ที่มีการกําหนดใหทําขอมูลครุภัณฑ
ของหนวยงาน สอดคลองกับแนวปฏิบัติทั่วไปสําหรับเจาหนาที่
เวชระเบียน และเจาหนาท่ีฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ ของ
โรงพยาบาลซึ่งเปนสวนหนึ่งในมาตรฐานการจัดการความ
ปลอดภัยขอมูลของผูปวย 2559 [9] 

6. กิตติกรรมประกาศ
ขอบพระคุณบุคลากรกลุมเครือขายบริการสุขภาพ 

อําเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร ท่ีไดเสียสละเวลาในการ
ตอบขอมูลการวิจัย และใหการตอนรับเปนอยางดี 
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สภาพและปญหาการแลกเปลี่ยนเรยีนรูงานสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

Situations and Problems Knowledge Sharing in Academic Promotion and Registration Affairs 
Rajamangala University of Technology Isan 

พุทธชาด  พรหมบรุมย*, สุทิศา  ซองเหลก็นอก 
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บทคัดยอ 
งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค 2 ขอ คือ 1) เพื่อศึกษาสภาพปจจุบันของการแลกเปล่ียนเรียนรูงานสงเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และ 2) เพื่อวิเคราะหปญหาและอุปสรรคที่ทําใหการแลกเปล่ียนเรียนรูงานสงเสริม
วิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ไมประสบความสําเร็จ โดยใชแนวคิดการแลกเปล่ียนเรียนรูของ Lin 
ประชากร คือ บุคลากรงานสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จํานวน 36 คน เครื่องมือ
สําหรับเก็บรวบรวมขอมูลคือแบบสัมภาษณก่ึงมีโครงสราง  

ผลจากการวิจัยพบวา สภาพการแลกเปล่ียนเรียนรูสวนใหญใชวิธีการพูดคุยแบบเผชิญหนา รองลงมาใชวิธีพูดคุยผานส่ือ
สังคมออนไลน การพูดคุยผานทางโทรศัพท การประชุม และการศึกษาคูมือการปฏิบัติงาน ปญหาที่พบคือบุคลากรไมมีเวลา
แลกเปล่ียนเรียนรูรวมกัน เครื่องมือการติดตอประสานงานมีไมเพียงพอตอความตองการใชรวมถึงไมมีความทันสมัย อีกทั้งขาดการ
ติดตามผลการแลกเปล่ียนเรียนรูมาวิเคราะหและสรุปเพื่อปรับปรุงกระบวนการทํางานอยางสมํ่าเสมอ  
คําสําคัญ : การแลกเปล่ียนเรียนรู, งานสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

Abstract 
This research has two objectives : 1) to study the condition of the knowledge sharing in Academic 

Promotion and Registration Affairs Rajamangala University of Technology Isan. and 2) to analyse the problems 
and obstacles that make knowledge sharing in Academic Promotion and Registration Affairs Rajamangala 
University of Technology Isan. unsuccessful by using the concept knowledge sharing from Lin. Population is 
personnel in Academic Promotion and Registration Affairs Rajamangala University of Technology Isan. 
36 persons, Method for collecting data is semi structured interview 
 The results revealed that condition of knowledge sharing mainly used to talk face to face, The second 

way to talk through social media, talking over the phone, meeting, and study guide and practice. The 
problem is that people do not have time to knowledge sharing together, the tools used to contact liaisons 
are not up to date and  lack of follow up result that knowledge sharing to analyze and summary to improve 
the process usually. 
Keywords: Knowledge Sharing, Academic Promotion and Registration Affairs, Rajamangala University of 
Technology Isan.  
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1. บทนํา
 การพัฒนาองคกรในประเทศไทยใหความสําคัญกับ

ความรู โดยเฉพาะความรูจากบุคคล ซ่ึงเปนเครื่องมือสําคัญใน
การแขงขันและพัฒนาประเทศ หลายประเทศตระหนักและให
ความสําคัญของความรู และการมีบุคลากรที่มีความรูสูง จะชวย
เพิ่มศักยภาพในการแขงขันของแตละประเทศ [1] ประเทศไทย
เชนกันไดบูรณาการแนวคิดดังกลาวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 คือ การพัฒนาแบบบูรณาการ
เปนองครวมที่ มี  “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา” ดัง น้ัน 
ประเทศไทยจึงใหความสําคัญกับ “ยุทธศาสตรการพัฒนาคน” 
[2] แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่  11 มี
แผนการสงเสริมและพัฒนาประเทศใหสามารถแขงขันใน
ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกและใหความสําคัญกับการ
พัฒนาคน ใหมีคุณภาพและผลิตคนใหมีศักยภาพตรงตามความ
ตองการของตลาดแรงงาน กําหนดเปนมาตรฐานการศึกษาของ
ชาติ 3 ดาน ไดแก มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต มาตรฐาน
ดานการบริหารจัดการการอุดมศึกษา และมาตรฐานดานการ
สรางและพัฒนาสังคมฐานความรูและสังคมแหงการเรียนรู 
[3-4] 
 องคกรทุกองคกรไมวาจะเปนองคกรของภาครัฐหรือ

ของภาค เอกชนสวนประกอบที่ สําคัญที่ สุ ด ก็คื อ “คน”         
ที่ปฏิบัติงานอยูในองคกรน้ัน ๆ การพัฒนาคน เปนสวนหน่ึงของ
องค ก ร เ พื่ อ ใ ห อ ง ค ก ร แ ข ง ขั น กับ คน ใ นอง ค ก ร อ่ื น ไ ด          
การเตรียมการเพื่อพัฒนาคนใหมใหมีความรูความสามารถ
ทัดเทียมหรือใกล เคียงกับคนเดิมที่ทํางานกับองคกรดวย
ประสบการณความรูที่ ส่ังสมมานานอยางตอเน่ือง ดังน้ัน 
กระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู จึงเขามามีบทบาทกับคนใน
องคกร เพื่อจัดการความรูของคนในองคกรใหเปนแหลงความรู 
และใหเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรูในประเด็นความรูเดียวกันหรือ
เก่ียวของกันระหวางคนในองคกรใหมีความรูเพิ่มขึ้น ซ่ึงเปนส่ิง
สําคัญในการผลักดันให เกิดการพัฒนาคนและพัฒนางาน 
ปจจุบันมีนักวิชาการและผูประกอบการจํานวนมากใหความ
สนใจในเรื่องการจัดการความรูเพิ่มมากขึ้น องคกรไดตระหนัก
ถึงความสําคัญของความรูที่ฝงในตัวบุคลากรที่เปนบอเกิดของ
ความสําเร็จและความไดเปรียบในการแขงขัน องคกรจะนําการ
จัดการความรูเขามาใชใหเกิดประโยชนไดน้ันส่ิงสําคัญที่แตละ
องคกรตองมี คือ ความรวมมือของบุคลากร การแบงปนและ
แลกเปล่ียนความรูของตนเองใหกับเพื่อนรวมงาน ไมวาจะเปน
บุคลากรอาวุโสถายทอดความรูใหบุคลากรรุนใหม หรือการ
แบงปนความรูภายในหนวยงานและระหวางหนวยงานใน
องคกร [5] 

สถาบันอุดมศึกษาในปจจุบันจําเปนตองปรับรูปแบบ
ของกระบวนการจัดการเรียนการสอน เพื่อสรางเสริมและ
พัฒนาความรูทางวิชาการและวิชาชีพใหมีเอกลักษณเหนือคู
แขงขันแลว ยังตองใหความสําคัญในเรื่องของการบริหารจัดการ
ที่ดีเพื่อใหการบริหารจัดการภารกิจตาง ๆ สําเร็จลุลวงและเปน
ผลดีตอภาพลักษณของสถาบันอุดมศึกษาน้ัน ๆ [6] 

จากการทบทวนวรรณกรรมที่ เก่ียวของพบวา การ
แลกเปล่ียนเรียนรูเปนเครื่องมือที่สําคัญอยางยิ่งที่จะทําใหการ
จัดการความรู ประสบผลสํา เร็จ ซ่ึ งผลลัพธที่ ไ ดจากการ
แลกเปล่ียนเรียนรูจะนําพาใหองคกรบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว 
[7-8] ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาในประเด็นการพัฒนาความรูของ
คนในองคกร โดยใชหลักการแลกเปล่ียนเรียนรูมาเปนกรอบ
แนวคิดในการศึกษา เพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมกับบริบท
หนวยงานและคนในองคกร เพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของ
คนและองคกร และพัฒนาสูการเปนองคกรแหงการเรียนรู 

2. วัตถุประสงคและขอบเขตการวิจัย
2.1 วัตถุประสงคการวิจัย 
2.1.1 เพื่อศึกษาสภาพการแลกเปล่ียนเรียนรูงาน

สงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน 

2.2.2 เพื่อศึกษาปญหาและอุปสรรคการแลกเปล่ียน
เรียนรูงานสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

2.2 ขอบเขตการวิจัย 
พื้นที่ศึกษา คือ งานสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

มหาวิทยา ลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประกอบดวย 
1) ศูนยกลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
นครราชสีมา 2) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยา
เขตขอนแกน 3) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยา
เขตสุรินทร 4) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยา
เขตสกลนคร 

3. วิธีดําเนินการวิจัย
3.1 ประชากร 
ประชากรที่ใชในการศึกษา คือผูใหขอมูลสําคัญจํานวน 

36 คน คือ บุคลากรผูปฏิบัติงานในสวนของงานสงเสริม
วิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน  
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3.2 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
เครื่ อง มือที่ ใช ในการเ ก็บรวบรวมขอ มูลคือแบบ

สัมภาษณแบบก่ึงมีโครงสรางเปนเพียงแนวคําถามที่สรางขึ้น
ตามวัตถุประสงค 

3.3 การตรวจสอบเคร่ืองมือ 
แบบสัมภาษณก่ึงมีโครงสราง ตรวจสอบโดยที่ปรึกษา

งานวิจัยโดยตรวจสอบความถูกตองครบถวนของประเด็น
คําถามกับวัตถุประสงคการวิจัย ใชวิธีการตรวจสอบความ
เที่ยงตรงเชิงเ น้ือหา (content validity) จากผู เชี่ยวชาญ
จํานวน 5 คน โดยมีคาความเที่ยงตรงหรือคาสอดคลองระหวาง
ขอคําถามกับวัตถุประสงคของแบบสอบถาม (IOC) ของขอ
คําถามที่ใชเปนเครื่องมือในการวิจัย มีคาเทากับ 1  

3.4 การเก็บรวบรวมขอมูล 
ผูวิจัยมีวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 2 วิธี คือ วิเคราะห

เอกสารและงานวิจัยที่ เก่ียวของกับประเด็นสภาพของการ
แลกเปล่ียนเรียนรู ปญหาและอุปสรรคที่ทําใหการแลกเปล่ียน
เรียนรูไมประสบผลสําเร็จ และการสัมภาษณแบบมีโครงสราง
จากผูใหขอมูลหลักในประเด็นของสภาพปจจุบันของการ
แลกเปล่ียนเรียนรูมีวิธีการอยางไร ปญหาของการแลกเปล่ียน
เรียนรูมีอะไรบางและมีกระบวนการแกไขปญหาอยางไร 

3.5 การประมวลผลและวิเคราะหขอมูล 
ขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหเอกสารและการสัมภาษณ

จะถูกนํามาวิเคราะหเน้ือหา (content analysis) โดยจําแนก
หมวดหมูตามประเด็นที่ศึกษา ตีความและสรางขอสรุป 
นําเสนอดวยวิธีการเชิงพรรณนาวิเคราะห  

4. ผลการวิจัย
 4.1 ผลการศึกษาสภาพปจจุบันของการแลกเปล่ียน
เรียนรูงานสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มีผลการวิจัยดังนี้ 

1. สภาพทั่วไปของผูใหสัมภาษณ  จากการศึกษา
พบวา บุคลากรสวนใหญเปนเพศหญิง อายุประมาณ 30-40 ป 
ได รั บการศึ กษาในระ ดับปริญญาตรี  สั ง กัดศู นย กลา ง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา อยูใน
ระดับปฏิบัติงาน มีประสบการณ 5-10 ป สามารถแสดงผลได
ดังตารางที ่1 ดังน้ี 

ตารางที่  1 จํานวนและรอยละของขอมูลทั่วไปของผูให
สัมภาษณ 

2. สภาพปจจุบันของการแลกเปล่ียนเรียนรู จาก
การศึกษาพบวา สวนใหญมีการพูดคุยแบบเผชิญหนาเพื่อ
แลกเปล่ียนประสบการณการทํางานระหวางกัน รองลงมาใชวิธี
พูดคุยผานส่ือสังคมออนไลน เชน line facebook e-mail 
มีการพูดคุยผานทางโทรศัพท มีการประชุม และจากการศึกษา
คูมือการปฏิบัติงาน  สามารถแสดงผลไดดังตารางที ่2 ดังน้ี    
ตารางที่ 2 จํานวนและรอยละของสภาพปจจุบันในการ
แลกเปล่ียนเรียนรู 
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 4.2 ผลการศึกษาปญหาและอุปสรรคของการ
แลกเปล่ียนเรียนรูงานสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มีผลการวิจัยดังนี้ 

จากการศึกษาพบวา บุคลากรสวนใหญไมมีเวลาที่จะ
แลกเปล่ียนเรียนรูเน่ืองจากภาระงานมีจํานวนมากและจํานวน
บุคลากรไมเพียงพอตอภาระงาน บุคลากรใหมขาดทักษะในการ
ติดตอประสานงานเน่ืองจากยังไมมีประสบการณ ขอเสนอ
วิธีการที่ใชในการแกไขปญหา ควรวางขอบเขตของงานให

ชัดเจนใหมีการนําเสนอผลงาน ของผูรับผิดชอบและใหความรู
แกบุคลากรในการจัดการความรูโดยจัดประชุมหรืออบรม การ
จัดทําคู มือในการปฏิบัติ งานหรือแนวปฏิบัติที่ดี  ในดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศเครื่องมือที่ใชในการติดตอประสานงานไม
เพียงพอตอความตองการผูใชงานและไมทันสมัย ซ่ึงบุคลากร
สวนใหญเสนอแนวทางแกไขโดยการจัดสรรใหมีเครื่องมือที่มี
ความทันสมัย สามารถแสดงผลไดดังตารางที่ 3 ดังน้ี 

ตารางที่ 3 จํานวนและรอยละของปญหาและอุปสรรคในการแลกเปล่ียนเรียนรู 

5. อภิปรายผลการวิจัย
การแลกเปล่ียนเรียนรูงานสงเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยบุคลากร
มีการแลกเปล่ียนเรียนรูผานประสบการณทํางาน ผานการ
พูดคุยแบบเผชิญหนา สอดคลองกับผลการวิจัยของ  ดารุวรรณ 
ทอดทอง เก่ียวกับสภาพปจจุบันของการแลกเปล่ียนเรียนรู 
ซ่ึงบุคลากรมีการแลกเปล่ียนเรียนรูแบงปนความรูประสบการณ
การทํางานซ่ึงกันและกันอยูเสมอโดยการนําความรูที่ไดรับจาก
การเขารวมอบรม ประชุม สัมมนา ผานการพูดคุยแลกเปล่ียน
ถึงขอผิดพลาดของงานที่เกิดขึ้น แลวรวมกันวิเคราะหเพื่อหา
แนวทางปรับปรุงแกไขปญหาในการทํางานครั้งตอไป [9] 

6. กิตติกรรมประกาศ
ขอบพระคุณกลุมงานสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ที่ไดเสียสละเวลาใน
การตอบขอมูลการวิจัยในครั้งน้ี  
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การพัฒนาโปรแกรมบทเรียน เรื่องธุรกิจท่ัวไป สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 

The development of the lesson program. general Business subject for students 

of Mathayom Suksa 3 

 ภัทรดร  จั้นวันดี1, กลุกนก  จนัวันดี2 

1 คณะครุศาสตร   มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร  สกลนคร 
2 โรงเรียนภูดินแดงวิทยา ต.หนองสนม อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 

*ผูติดตอ: ice.snru@gmail.com

บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งน้ีมีความมุงหมายเพ่ือ 1) พัฒนาโปรแกรมบทเรียน เรื่องธุรกิจท่ัวไป กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและ

เทคโนโลยี ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3  ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80  2)  หาดัชนีประสิทธิผลของโปรแกรมบทเรียน  3) 

เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนระหวางกอนเรียนและหลังเรียน 4)  ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอโปร

แกรมบทเรียน กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยในครั้งน้ีคือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3/1  โรงเรียนภูดินแดงวิทยา จ.สกลนคร 

จํานวน  35 คน ไดมาโดยวิธีการสุมแบบกลุม (Cluster Random  Sampling  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ีไดแก โปรแกรม

บทเรียนเรื่องธุรกิจท่ัวไป แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน แบบวัดความพึงพอใจ  สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก 

คาเฉลี่ย รอยละ  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ t – test ชนิด dependent Samples 

ผลการวิจัยพบวา 

1. ประสิทธิภาพของโปรแกรมบทเรยีน เทากับ  81.48/83.29 สูงกวาเกณฑ 80 / 80

2. ดัชนีประสิทธิผลจากการเรียนดวยโปรแกรมบทเรียน เรื่องธุรกิจท่ัวไป มีคาเทากับ 0.6297  หลังจากเรียนดวย

โปรแกรมบทเรียน นักเรียนมีความรูเพ่ิมข้ึนคิดเปนรอยละ 62.97 

3. นักเรียนท่ีเรียนดวยโปรแกรมบทเรียน เรื่องธุรกิจท่ัวไปมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

4. นักเรียนท่ีเรียนดวยโปรแกรมบทเรียน เรื่องธุรกิจท่ัวไป มีความพึงพอใจตอการเรียนอยูในระดับมาก

คําสําคัญ : โปรแกรมบทเรียน,ประสิทธิภาพ,ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน   

Abstract 

The purposes of this research were to 1) develop a lesson plan. General Business  Group the subject 

Career and Technology for Mathayom Suksa 3 that met the 80/80 criteria. 2) Find the effectiveness index of 

the lesson program.  3) To compare the achievement of students with lessons. 4) study students’ satisfaction 

on learning. The Cluster Random sampling group was from 35 students of Mathayom Suksa 3/1 Students are 

from Phudindaeng Wittaya School, Sakonnakhon province. The instruments used in the study were, General 

Business Lessons, the achievement test, and the measurement form to examine the students’ Satisfaction. 

The statistics used for data analysis were average, the percentage, standard deviation. and dependent 

samples t-test. 
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 The results of this study were  

1) The performance of the lesson program is equal had its efficiency of 81.48/83.29 which was higher

than the set criteria of 80/80. 

2) The achievement after learning through the use  lesson plan  was higher before learning with the

statistical significance of .01 

3) The average score of the satisfaction toward the  lesson plan. General Business was Good.

Keywords: Lesson Program, effectiveness, Achievement 

1. บทนํา

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พุทธศักราช 

2542 ไดมีบทบัญญัติเก่ียวกับการศึกษาแหงชาติ เพ่ือเปนหลัก

ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย และเปนเข็มทิศช้ีนําในการ

พัฒนาสังคมไทยอยางยั่งยืนสาระสําคัญและบงช้ีถึงความ

เปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนกับเด็กและเยาวชนของชาติ ใหมี

ความรูความสามารถ เปนคนดีและเปนคนเกง พรอมจะใชชีวิต

อยางมีความสุขภายใตวิถีชีวิตไทย และสามารถแขงขันกับคน

อ่ืนๆไดในสังคมโลก ฉะน้ันการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคนใหมี

คุณภาพจึงเปนเรื่องท่ีมีความจําเปนอยางยิ่ง เพ่ือทําใหศักยภาพ

ท่ีมีอยูในตัวคนไดรับการพัฒนาอยางเต็มท่ี (กรมวิชาการ. 

2544 : 2)          

สื่อการเรียนการสอนในปจจุบันท่ีกําลังเปนท่ีนิยม

กันอยางแพรหลายคือโปรแกรมบทเรียน(Courseware)  ซึ่งใช  

ตัวยอ CAI  (กระทรวงศึกษาธิการ.  2546  :  25) คอมพิวเตอร

โตตอบกับนักเรียนไดโดยไมตองอาศัยบุคคลท่ี  3  เขามารวม 

หรือหมายถึงการนําคอมพิวเตอรมาชวยในการเรียนการสอนใน

เน้ือหา วิชาตางๆ เชน สังคมศึกษา วิทยาศาสตร คณิตศาสตร  

ศิลปะศาสตร ภาษาไทยและงานชาง เปนตน  คอมพิวเตอร

เปรียบเสมือนสื่อการเรียนการสอนท่ีสามารถซอนคําตอบและ 

คนหาคําตอบไดดีกวาสื่ออ่ืน ๆ โปรแกรมบทเรียน  เปนบท

เรียนท่ีมีเน้ือหาตางๆ  รวมท้ังวิธีเรียนไวลวงหนา  มีท้ังระบบ

ภาพและเสียง  สื่อประสมหรือมัลติมีเดีย  (Multimedia)  มี

เน้ือหามากมายสําหรับสอน เรื่องหน่ึงๆ  และสามารถโตตอบ

กับนักเรียนไดทันที  สะดวกในการแกไขขอผิดพลาดของการ

เรียน  แตละครั้ง  และแตละปญหา นอกจากน้ันยังสามารถใช

คอมพิวเตอร ในการติดต อระหว างนักเรียนด วย เครื่อ ง

คอมพิวเตอรโดยผานทางสายโทรศัพท  ผลการเรียนสามารถ

เก็บบันทึกไว และเปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐานได  ซึ่ง

บทเรียนคอมพิวเตอรอาจหมายถึง สื่อการสอนท่ีใชเทคโนโลยี

ระดับสูงทําใหเกิดการมีปฏิสัมพันธกันไดระหวางนักเรียนบน

เครื่องคอมพิวเตอร  มีความ สามารถในการตอบสนองตอขอมูล

ท่ีนักเรียนปอนเขาไปไดทันทีเปนการชวยเสริมแรงแกนักเรียน  

ซึ่งบทเรียนจะมี ตัวอักษร ภาพกราฟก  ภาพน่ิงภาพเคลื่อนไหว 

เสียงประกอบ ทําใหนักเรียนสนุกไปกับการเรียน พิจารณาอีก

ประการห น่ึ ง บท เรียนคอม พิ วเตอร  หมาย ถึ งการนํ า

คอมพิวเตอรมาใชในการเรียนการสอน การทบทวน  การทํา

แบบฝกหัดหรือการวัดผล  นักเรียนแตละคนจะไดน่ังอยูหนาจอ

คอมพิวเตอรทีจัดเตรียมไวเปนพิเศษ  สําหรับการสอนวิชาน้ันๆ 

ข้ึนบนจอภาพและแสดงผลเรื่องราวโดยเปนคําอธิบาย  รูปภาพ  

เปนบทเรียนท่ีตองอานตองศึกษาแตละคนใชเวลาเรียนแตกตาง

กัน รอจนกวาพรอมหรือเขาใจดีแลวคอยสั่งเครื่องคอมพิวเตอร

ทํางานตอ หรือศึกษาบทเรียนตอไป  (ไชยยศ เรืองสุวรรณ.    

2546  :  4) 

การพัฒนาโปรแกรมบทเรียน กลุมสาระการเรียนรู 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ในระดับชวงช้ันท่ี  3  มีนอยมาก 

โดยเฉพาะอยางยิ่งในวิชาธุรกิจท่ัวไป และเราถือวาเปนการ

จัดการเรียนรูท่ีปรับใหม จึงทําใหหลักสูตรตางๆมีการปรับและ

พัฒนาใหทันสมัยข้ึนทันกับเหตุการณในปจจุบันในหลักสูตร

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดกําหนดการเรียน คอมพิวเตอรอยูใน     

ก ลุ ม ส าระก าร เรี ย น รู ก า ร งาน อ า ชีพ แ ล ะ เท ค โน โล ย ี 

(กระทรวงศึกษาธิการ.  2546  :  5) โปรแกรมบทเรียนยังชวย

พัฒนาใหเด็กรูจักตัดสินใจในการใชยุทธวิธีในการแกปญหา ซึ่ง

เปนการพัฒนาความคิด  ภาษา  ตลอดจนอารมณและสังคม

ของเด็กอีกดวย  ผู สอนมีบทบาทในการปอนความคิดสราง

สรรค จนถึงข้ันเปนนักออกแบบรุนจิ๋วได 

ผู วิจัยไดตระหนักถึงภาระหนาท่ีการสอนรายวิชา

ธุร กิจ ท่ั วไป  ซึ่ ง เป น วิชา พ้ื นฐานของนั ก เรียนระดับ ช้ัน
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มัธยมศึกษาปท่ี 3 ท้ังน้ีเน่ืองจากเปนวิชาท่ีเก่ียวของกับการ     

ถายทอดความรูเชิงวิชาการทางดานทฤษฏีใหแกนักเรียน และ

บุคคลท่ีสนใจในทฤษฏีการลงทุนดานการทําธุรกิจ อันจะทําให

เกิดความรูความเขาใจ อันจะทําใหเกิดการพัฒนาของประเทศ 

ตอไป  และดวยเหตุผลดังท่ีกลาว ผู วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะ

พัฒนาโปรแกรมบทเรียนรายวิชาธุรกิจท่ัวไป  เพ่ือพัฒนาการ

เรียนการสอนรูปแบบสื่อนวัตกรรมใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งๆ 

ข้ึนไป   

วิธีดําเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุมตัวอยาง   

1. ประชากร  ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี

เปนนักเรียนท่ีเรียนอยูในระดับช้ันมัธยมศึกษา ปท่ี 3  โรงเรียน  

ภูดินแดงวิทยา จ.สกลนคร จํานวน  120  คน จาก  3  หอง

เรียน        

2. กลุ ม ตั วอย า ง  เป น นั ก เรี ยน ท่ี เรี ย น ช้ั น

มัธยมศึกษาป ท่ี 3/1  โรงเรียนภูดินแดงวิทยา จ.สกลนคร 

จํ านวน 35 คน  ได มาโดย วิ ธีการสุ ม แบบกลุ ม  (Cluster 

Random  Sampling   

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี  ประกอบดวย  

1. โปรแกรมบทเรียน เรื่องธุรกิจเบ้ืองตน  ช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 3 ใชประกอบแผนการจัดการเรียนรู  3  แผน 

ใชเวลาเรียนจํานวน 6  ช่ัวโมง 

2. แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง

ธุรกิจท่ัวไป ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  3  เปนแบบทดสอบแบบปรนัย

ชนิดเลือกตอบ 4  ตัวเลือก  จํานวน  20  ขอ    

3. แบบ วัดความพึ งพอใจในการเรียนด วย

โปรแกรมบทเรียน  จํานวน  1  ฉบับ เปนแบบมาตราสวน

ประมาณคา  5  ระดับ  จํานวน 15  ขอ   

การเก็บรวบรวมขอมูล 

     การทดลองครั้งน้ีดําเนินการในภาคเรียนท่ี 1 ป

การศึกษา 2560  เปนเวลา 3  สัปดาห สัปดาหละ 2  วัน รวม 

6 ช่ัวโมง โดยมีลําดับข้ันตอนดังน้ี 

1. ใหนักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน

(Pre-test) จํานวน 20 ขอ 

2. ดําเนินการทดลองกับกลุมตัวอยางโดยใชการสอน

ดวยบทเรียนโปรแกรม เปนเวลา 3 สัปดาห ๆ ละ 2 ช่ัวโมง 

รวม 6 ช่ัวโมง เพ่ือเก็บคะแนนระหวางเรียน 

3. เมื่อดําเนินการทดลองครบ 3 สัปดาหแลว ผูวิจัย

ทําการทดสอบหลังเรียน (Post-test) กับกลุมตัวอยาง โดยใช

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

4. ใหนักเรียนตอบแบบวัดความพึงพอใจ ท่ีมีตอการ

เรียนดวยโปรแกรมบทเรียน 

5. รวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรม

คอมพิวเตอร 

การวิเคราะหขอมูล 

ตอนท่ี  1  หาประสิทธิภาพของโปรแกรมบทเรียน  

เรื่องธุรกิจท่ัวไป  กลุ มสาระการเรียนรู การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  3  โดยใชสถิติ  คือ รอยละ 

คาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน        

ตอนท่ี  2  หาคาดัชนีประสิทธิผลของโปรแกรม

บทเรียน เรื่องธุรกิจท่ัวไป กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ

และเทคโนโลยี  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 โดยใชสถิติคือ  คาเฉลี่ย 

และวิเคราะหตามวิธีของ กูดแมน  เฟลทเซอร  และชไนเดอร   

ตอนท่ี 3 วิเคราะหเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียน 

ตอนท่ี  4  วิเคราะหความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมี 

ตอการเรียนดวยโปรแกรมของบทเรียน  เรื่องธุรกิจท่ัวไป    

กลุ มสาระการเรียนรู การงานอาชีพและเทคโนโลยี   ช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 3  โดยใชสถิติ คาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน   

สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

1. สถิติพ้ืนฐาน

  1.1  คาเฉลี่ย (Arithemetic Mean) 

  1.2 รอยละ (Percentage) 

     1.3 ส ว น เ บ่ี ย ง เบ น ม า ต ร ฐ า น  (Standard 

Deviation) 

2. สถิติท่ีใชตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ไดแก

     2.1 การหาคาความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาของ

กิจกรรมการเรียนรูและแบบวัดความพึงพอใจ โดยใชดัชนี  

ค ว า ม ส อ ด ค ล อ ง  ( IOC = Index of Item Objective 

Congruence) 
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2.2 หาคาความยากงาย (Difficulty) ของ 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

2.3 หาคาอํานาจจําแนก (Discrimination) ของ 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

2.4 ก ารห าค าค วาม เ ช่ื อ มั่ น  (Reliability) ขอ ง

แบบทดสอบวัดผลสัมฤท ธ์ิทางการเรียน โดยใช วิ ธีของ           

คูเดอร-ริชารดสัน (Kuder-Richardson) KR-20 

3. สถิติท่ีตรวจสอบสมมติฐาน

3.1 การคํานวณหาประสิทธิภาพของกิจกรรมโดยใช

สูตร E1/E2  

3.2 สถิติท่ีใชทดสอบนัยสําคัญ  t-test (Dependent 

Samples) 

ผลการวิจยั 

ตอนท่ี  1  หาประสิทธิภาพของโปรแกรมบทเรียน 

เรื่องธุรกิจท่ัวไป ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3  

การหาประสิทธิภาพของบทเรียน  เรื่องธุรกิจท่ัวไป 

กลุ มสาระการเรียนรู การงานอาชีพและเทคโนโลยี   ช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี  3  หลังจากนักเรียนเรียนรู ด วยโปรแกรม

บทเรียน ท่ีพัฒนาข้ึน  ผูวิจัยไดใหนักเรียนทําแบบฝกหัดทาย 

หนวยการเรียนรู ในบทเรียน จํานวน  3  หนวยการเรียนรู   

คะแนนเต็ม  30  คะแนน แลว นําผลคะแนนท่ีไดมาคํานวณ  

โดยใช สถิติ   คือ ค าเฉลี่ย  (Mean) ร อยละ (percentage) 

และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (Standard Deviation)  ผลการ 

วิเคราะหปรากฏ ดังตารางท่ี 1 

ตารางท่ี 1  ประสิทธิภาพของกระบวนการของโปรแกรม

บทเรียน (E1/E2) 

N 

35 

แบบทดสอบหนวยการเรียนยอย รวม

คะแนน 

(30) 

ทดสอบ 

หลังเรียน 

(20) 

หนวยที ่

1 

หนวยที ่

2 

หนวยที ่

 3 

รวม 280 283 282 845 583 

8.00 8.09 8.06 24.14 16.66 

S.D. 0.71 0.00 0.00 0.71 0.71 

รอยละ 80.48 83.29 

จากตารางท่ี 1  พบวา  นักเรียนท่ีผานกระบวนการ

เรียนดวยโปแกรมบทเรียน เรื่องธุรกิจท่ัวไป ทําแบบทดสอบ   

แตละหนวยการเรียนไดคะแนนเฉลีย่เทากับ 24.14 จากคะแนน

เต็ม  30 คะแนน คิดเปนรอยละ 80.48 และทําแบบทดสอบ

วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เฉลี่ยเทากับ  16.66  จากคะแนน

เต็ม 20 คะแนน  คิดเป นรอยละ 83.29  ฉะน้ันโปรแกรม

บทเรียนท่ีพัฒนาข้ึนมีประสิทธิภาพเทากับ 80.48/83.29 

ตอนท่ี  2  หาคาดัชนีประสิทธิผลของโปรแกรม

บทเรียน เรื่องธุรกิจท่ัวไป ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 

ผู วิจัยไดนําคะแนนจากการทําแบบทดสอบวัดผล

สัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท้ังกอนเรียนรูและหลังเรียน 

 ผลการวิเคราะห ดังตารางท่ี 2    

ตารางท่ี  2  ดัชนีประสิทธิผลของโปรแกรมบทเรียน 

เรื่องธุรกิจท่ัวไป ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 

N 
คะแนน

เต็ม 

คะแนนท่ีได รอยละ 

E.I. กอน

เรียน 

หลัง

เรียน 

กอน

เรียน 

หลัง

เรียน 

35 20 384 583 76.84 83.29 0.6297 

จากตารางท่ี  2 พบว า ค าดัชนีประสิท ธิผลของ

โปรแกรมบทเรียน เรื่องธุรกิจท่ัวไป กลุมสาระการเรียนรูการ

งานอาชีพและเทค โน โลยี  ช้ันมั ธยมศึ กษาป ท่ี  3  ดั ช นี

ประสิทธิผลมีคาเทากับ 0.6297 หรือคิดเปนรอยละ 62.97    

ตอนท่ี 3  วิเคราะหเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

  ผู วิจัย ท่ีไดการวิจัยโดยการทดสอบผลสัมฤท ธ์ิ

ทางการเรียนกอนเรียนและหลงัเรียนของนักเรยีน ผลปรากฏดัง

ตารางท่ี 3 

ตารางท่ี 3 เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคะแนน

ทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน 

การทดสอบ N S.D. t P 

กอนเรียน 35 10.97 1.63 
-16.84 .000** 

หลังเรียน 35 16.65 1.02 

จากตารางท่ี 3 พบวานักเรียนท่ีเรียนดวยโปรแกรม

บทเรียน เรื่องธุรกิจท่ัวไป กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ

และเทคโนโลยี ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
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ตอนท่ี  4  วิเคราะหความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมี  

ตอการเรียนดวยโปรแกรมบทเรียนเรื่องธุรกิจท่ัวไป  กลุมสาระ

การเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 

ผลปรากฏดังตารางท่ี 4  

ตารางท่ี 4 ผลการวิเคราะหความพึงพอใจของนักเรียน 

ขอความ S.D. ระดับ

ความ 

พึงพอใจ 

1. ความชัดเจนของ

เนื้อหาวิชา 

2. ความเหมาะสมของ

เนื้อหาในแตละหนา 

3. ความถูกตองและความ

สมบูรณของเนื้อหาวิชา 

4. พ้ืนหลังและตัวอักษรมี

ความสวยงาม 

5. นักเรียนมีความพอใจ

กับภาพในบทเรียน 

6. ภาษาท่ีใชในบทเรียน

คอมพิวเตอรทําใหนักเรียน

เขาใจงาย 

7. บทเรียนคอมพิวเตอร

นาสนใจ 

8. บทเรียนคอมพิวเตอร

ชวยใหนักเรียนไดเลือก

เรียนในเรื่องหรือหัวขอท่ี

ตองการ 

9. การเรียนดวยบทเรียน

คอมพิวเตอรสามารถทําให

นักเรียนมีความสามารถใน

การใชคอมพิวเตอรเพ่ิม

มากข้ึน 

4.66 

4.66 

4.49 

4.31 

4.51 

4.29 

4.17 

4.31 

4.34 

0.51 

0.51 

0.56 

0.53 

0.66 

0.67 

0.71 

0.72 

0.64 

มากท่ีสุด 

มากท่ีสุด 

มาก 

มาก 

มากท่ีสุด 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

10. บทเรียนคอมพิวเตอร

ชวยใหเรียนไดเร็วกวา

เรียนจากตํารา 

11. นักเรียนตองการใช

บทเรียนคอมพิวเตอรเปน

บทเรียนเสริมในเวลาวาง 

12. นักเรียนตองการใหมี

บทเรียนคอมพิวเตอรใน

รายวิชาอ่ืนๆ 

13. การเรียนดวยบทเรียน

คอมพิวเตอร เปนการ

เรียนท่ีไมยุงยากและสราง

ความลําบากใจแกนักเรียน 

4.23 

4.23 

4.26 

4.31 

0.65 

0.69 

0.66 

0.63 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

14. บทเรียนคอมพิวเตอร

ชวยลดปญหาความ

แตกตางระหวางนักเรียน 

15. นักเรียนเขาใจเนื้อหา

ท่ีเรียนจากบทเรียน

คอมพิวเตอร 

4.49 

4.57 

0.56 

0.50 

มาก 

มากท่ีสุด 

คาเฉลี่ยรวม 4.36 .62 มาก 

จากตารางท่ี 4 ผลการวิเคราะหปรากฏวานักเรียนมี

ความพึงพอใจท่ีเรียนดวยโปรแกรมบทเรียน เรื่องธุรกิจท่ัวไป 

กลุ มสาระการเรียนรู   การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 3 โดยนักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก  

คาเฉลี่ยโดยรวมอยูท่ี 4.36 
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อภิปรายผล 

1. โปรแกรมบทเรียน เรื่อง ธุรกิจท่ัวไป กลุมสาระ

การเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี มีประสิทธิภาพเทากับ 

80.48/ 83.29 ซึ่งเปนไปตามเกณฑ 80/80 สามารถนําไปใชใน

การเรียนได  ท้ังน้ีเน่ืองมาจากกระบวนการสรางโปรแกรม

บทเรียนไดผานการพิจารณาจากษาผูเช่ียวชาญดานโปรแกรม 

และ ดานเน้ือหา มีการปรับปรุงตามขอเสนอแนะทุกขอตอน 

การพัฒนาเป นไปทีละข้ันอย างเป นระบบ การออกแบบ

บทเรียนคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล  เพ่ือใหเกิดการ

เรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ  สอดคลองกับปริญญา  พลอาสา 

(2546  :  98-99) ไดวิจัยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  

กลุ มสาระการเรียนรู ศิลปะ เรื่ององคประกอบศิลป สําหรับ

นักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาป ท่ี  1 ท่ีมีประสิทธิภาพ 80/80   

ผลการวิจัยปรากฏวา  บทเรียนคอมพิวเตอร ช วยสอนมี

ประสิทธิภาพ เทากับ 85.15/81.13  ซึ่งสูงกวาเกณฑท่ีคาดหวัง

ไวคือ 80/80  สอดคลองกับ ศราวุฒิ คลองดี (2556 : 294) ได

ทําการวิจัยเรื่องการพัฒนาโปรแกรมบทเรียนโดยใชโปรแกรมจี

เอสพี เรื่อง ระบบจํานวนเต็ม ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 

1 ป การศึกษา 2556 ผลปรากฏวาโปรแกรมบทเรียน ท่ี

พัฒนาข้ึนมีประสิทธิภาพเทากับ 81.57/84.22  สอดคลองกับ

อภิรัชต  การิโก  (2557  : 16) ไดวิจัยเรื่องการพัฒนาโปรแกรม

บทเรียน เรื่องการใชโปรแกรมนําเสนองานวิชาคอมพิวเตอร

เบ้ืองตน (ง16201) กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและ

เทคโนโลยีช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 

2556 ผลการวิจัยปรากฏวา โปรแกรมบทเรียนท่ีมีพัฒนาข้ึนมี

ประสิทธิภาพเทากับ 82.19/80.18    

2. ดัชนีประสิทธิผลจากการเรียนดวยโปรแกรม

บทเรียน เรื่องธุรกิจท่ัวไป กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ

และเทคโนโลยี มีค าเท ากับ 0.6297 แสดงวาหลังจากการ

เรียนดวยโปรแกรมบทเรียนนักเรียนมีความกาวหนาทางการ

เรียนคิดเปนรอยละ 62.97 เปนผลมาจากการเรียนโดยบทเรียน

คอมพิวเตอร ซึ่งเปน สิ่งเราท่ีดีในการเรียนรูของนักเรียน สอด

คลองกับ ศราวุฒิ คลองด ี(2556 : 294) ไดทําการวิจัยเรื่องการ

พัฒนาโปรแกรมบทเรียนโดยใชโปรแกรมจีเอสพี เรื่อง ระบบ

จํานวนเต็ม ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 

2556 ผลปรากฏวาดัชนีประสิทธิผลของโปรแกรมบทเรียนท่ี

พัฒนาข้ึนทําใหนักเรียนมีความกาวหนาทางการเรียนรอยละ 

78.25  สอดคลองกับ อภิรัชต การิโก  (2557  : 16) ไดศึกษา

การพัฒนาโปรแกรมบทเรียน เรื่องการใชโปรแกรมนําเสนองาน

วิชาคอมพิวเตอรเบ้ืองตน (ง16201) กลุมสาระการเรียนรูการ

งานอาชีพและเทคโนโลยีช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 2 

ปการศึกษา 2556  ผลการวิจัยปรากฏวา โปรแกรมบทเรียนท่ีมี

พัฒนาข้ึนมีคาดัชนีประสิทธิผลเทากับ 0.6799 แสดงวา

หลังจากการเรียนดวยโปรแกรมบทเรียนนักเรียนมีความ  

กาวหนาทางการเรียนคิดเปนรอยละ 62.97 

3. นักเรียนท่ีเรียนดวยโปรแกรมบทเรียน เรื่องธุรกิจ

ท่ัวไป กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี มี

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนเพ่ิมข้ึนกวากอนเรียนอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจากโปรแกรม

บทเรียน ประกอบดวย ขอความภาพ  ภาพเคลื่อนไหวและเสยีง 

ทําใหการเรียนน้ันนาสนใจและเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ 

กวาการเรียนแบบปกติ ซึ่งเกือบท้ังหมดเปนเอกสาร อาจทําให 

นักเรียนไมเขาใจเน้ือหาบางสวนท่ีเปนนามธรรมไดอยางชัดเจน

เทาท่ีควรโดยการใชบทเรียนคอมพิวเตอรได สอดคลองกับ

ประณต พลอาษา (2543  :  71)  ไดศึกษาการพัฒนาบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชาทฤษฎีดนตรีสากล เรื่องตรัยแอด 

สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาดนตรี ช้ันปท่ี 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุบลราชธานี ผลการศึกษาปรากฏวา นักศึกษาท่ีเรียนดวย

บทเรียนคอมพิวเตอร มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน

เพ่ิมข้ึนกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญท่ี .01   สอดคลองกับ  

สอดคลองกับ อภิรัชต การิโก  (2557  : 16) ไดศึกษาการ

พัฒนาโปรแกรมบทเรียน เรื่องการใชโปรแกรมนําเสนองานวิชา

คอมพิวเตอรเบ้ืองตน (ง16201) กลุมสาระการเรียนรูการงาน

อาชีพและเทคโนโลยีช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 2 ป

การศึกษา 2556  ผลการวิจัยปรากฏวานักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนหลังเรียนเพ่ิมข้ึนกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญ

ท่ี .01       

4. นักเรียนท่ีเรียนดวยโปรแกรมบทเรียน เรื่องธุรกิจ

ท่ัวไป กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี มี

ความพึงพอใจอยู ในระดับมาก อาจเน่ืองมาจากโปรแกรม

บทเรียน มีภาพ ภาพเคลื่อนไหวท่ีนาสนใจ มีความสวยงาม ทํา

ใหนักเรียนมีความสนุกสนานในการเรียน ไมเบ่ือหนายการเรียน 

และทราบผลการเรียนของตนเองทันทีท่ีเรียนเสร็จทําให 

นักเรียนมีความพึงพอใจเฉลี่ยอยูในระดับดี และสอดคลองกับ

สอดคลองกับ ศราวุฒิ คลองดี (2556 : 294) ไดทําการวิจัย

เรื่องการพัฒนาโปรแกรมบทเรียนโดยใชโปรแกรมจีเอสพี เรื่อง 
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ระบบจํานวนเต็ม ช้ันมัธยมศึกษาป ท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 1 ป

การศึกษา 2556 ผลปรากฏวา นักเรียนมีความพึงพอใจอยูใน

ระดับมาก สอดคล องกับ อภิรัชต  การิ โก  (2557  : 16) 

ผลการวิจัยปรากฏวานักเรียนมีความพึงพอใจตอการใชบทเรียน

คอมพิวเตอรอยูในระดับมากท่ีสุด 

กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบคุณสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราช

ภฏัสกลนคร ท่ีสนับสนุนเงินทุนในการทําวิจัยในครั้งน้ีใหสําเร็จ

ลุลวงไปไดดวยดี และขอบคุณคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ

ภายนอกท่ีไดกรุณาใหคําปรึกษาและขอแนะนําตางๆ ท่ีเปน

ประโยชนอยางยิ่งทําใหงานวิจัยน้ีมีความสมบูรณมากยิ่งข้ึน 
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การพัฒนาระบบการจัดเก็บและประมวลผลผลงานอาจารย์ระดับมัธยมศึกษาในรูปแบบเว็บเบสแอพพลิเคชั่น 
โดยใช้ระบบคลาวด์คอมพิวติ้งกรณีศึกษา โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์  

Developing a Teacher's workload storing and evaluating system of secondary school  using 
web-based application activating on cloud computing.A case study on Udon 

Dhammanusorn School 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์1) เพื่อศึกษา วิเคราะห์ และออกแบบรูปแบบ ระบบการจัดเก็บผลงานของอาจารย์ระดับ

มัธยมศึกษา 2) เพื่อพัฒนาระบบการจัดเก็บผลงานของอาจารย์ระดับมัธยมศึกษาที่อยู่ในรูปแบบเว็บเบสแอพพลิเคช่ันใช้งานอยู่บน
ระบบคลาวด์คอมพิวติ้ง 3) เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ต่อการใช้งานระบบการจัดเก็บผลงานของอาจารย์ 4) เพื่อประเมิน
ความพึงพอใจของระบบการจัดเก็บผลงานอาจารย์ในส่วนของผู้บริหารที่ได้รับจากการใช้งานระบบ ผลการวิจัยพบว่า1) ผู้วิจัยได้
พัฒนาระบบการจัดเก็บและประมวลผลผลงานอาจารย์ระดับมัธยมศึกษาที่อยู่ในรูปแบบเว็บเบสแอพพลิเคช่ัน ใช้งานอยู่บนระบบ
คลาวด์ คอมพิวติ้ง โดยพัฒนาจากขั้นตอนวงจรการพัฒนา และโปรแกรม Visual Basic ซึ่งสามารถน าไปใช้งานกับกลุ่มตัวอย่างได้ 2) 
จากการศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้โปรแกรมระบบการจัดเก็บและประมวลผลผลงานอาจารย์ระดับมัธยมศึกษาที่อยู่ในรูปแบบ
เว็บเบสแอพพลิเคชั่นใช้งานอยู่บนระบบคลาวด์คอมพิวติ้งพบว่ามีความพึงพอใจต่อการใช้งานโปรแกรมในส่วนของอาจารย์โดยภาพ
รวมอยู่ในระดับมากที่สุดคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.59 และ ในส่วนของผู้บริหารพบว่าอยู่ในระดับมากที่สุดคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.53  
ค ำหลัก: การจัดเก็บและประมวลผลผลงาน, เว็บเบสแอพพลเิคชั่น, คลาวด์คอมพิวติ้ง 

Abstract 
The objectives of this research are 1) 1) To study, analyze and design the patterns of work gathering 

system of secondary school teachers. 2) To develop the work gathering system of secondary school teachers 
in web-based applications form  based on cloud computing. 3) To assess the user satisfactions with using the 
work gathering system. 4) To assess the administrator satisfactions with using teacher work gathering system. 
The research found that 1) The researchers  developed work gathering  system  and  processed work 
gathering of  secondary school teachers in web- based application based on cloud  computing  system that 
developed  from development procedure which can be applied   to the simple.2) A study of the satisfaction 
with using work  gathering  system and portfolio processing of secondary school  teachers  in web- based 
applications based on cloud computing ; The overall satisfaction  level of  the program was at the highest 
level of the average score was 4.59 and the administrator satisfactions was  
at highest  level of  the average score was 4.53.  
Keywords:  work  gathering system  and  processing,  web based applications, cloud computing 
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1. บทน า
ในสภาวะปัจจุบันเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตเข้ามามี

บทบาทกับชีวิตประจ าวันของทุกคนมากขึ้น ด้วยเทคโนโลยีที่มี
การพัฒนาอย่างรวดเร็ว อินเตอร์เน็ตมีความเร็วสูง อุปกรณ์
ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันก็สามารถเข้าถึงอินเตอร์เน็ต
ได้มากขึ้น มีนักพัฒนาโปรแกรมได้ท าการพัฒนาโปรแกรมเพื่อ
น ามาใช้ในชีวิตประจ าวันมากข้ึน ก่อให้เกิดเหตุการณ์ที่ทุกคนมี
วิถีการใช้ชีวิตประจ าวันล้วนเกี่ยวข้องกับอินเตอร์เน็ตและ
โปรแกรมที่ใช้งานผ่านระบบอินเตอร์เน็ตตลอดเวลา โดยการใช้
งานล้วนแล้วแต่ต้องใช้งานผ่านเว็บไซต์และโปรแกรมที่ท างาน
อยู่บนระบบอินเตอร์เน็ตทั้งสิ้น ซึ่งการใช้งานผ่านอินเตอร์เน็ตก็
ต้องมีเครื่องแม่ข่าย (Server) ส าหรับเป็นเครื่องที่ใช้ส าหรับ
บรรจุเว็บไซต์หรือโปรแกรมไว้บริการ โดยเครื่องแม่ข่าย 
(Server)1 เครื่องอาจจะบรรจุเว็บไซต์หรือโปรแกรมไว้จ านวน
มาก แต่ทั้งนี้ด้วยการเข้าใช้งานหรือบริการของผู้ ใช้ที่มีจ านวน
มากขึ้น มีอัตราการเติบโตที่ก้าวกระโดด ผู้ใช้จ านวนมากที่เข้า
ใช้งานเว็บไซต์หรือโปรแกรมต่างๆ ก็เข้าใช้งานตลอดเวลา ท า
ให้เครื่องแม่ข่าย (Server) เพียงเครื่องเดียว ไม่สามารถรองรับ
ปริมาณการใช้งานได้ ก่อให้เกิดปัญหาเครื่องแม่ข่าย (Server) 
ล่ม ไม่สามารถเข้าใช้งานได้ จากเหตุผลดังกล่าว จึงได้มีผู้คิดค้น
เทคโนโลยีเครื่องแม่ข่าย (Server) หลายเครื่องที่ท างานพร้อม
กันสามารถรองรับการใช้งานจากผู้ ใช้ได้จ านวนไม่จ ากัด 
สามารถเข้าใช้งานได้ตลอดเวลา โดยเครื่องแม่ข่าย (Server) จะ
ไม่มีทางล่ม อีกทั้งรองรับรูปแบบโปรแกรมได้ทุ กรูปแบบ 
เรียกว่า ระบบคลาวด์ คอมพิวติ้ง (Cloud Computing) โดยผู้
ที่เรียกค าว่า “Cloud Computing” เป็นคนแรกคือ Eric 
Schmidt ผู้บริหารของกูเกิ้ล (Google) และด้วยการเกิด
เทคโนโลยีระบบคลาวด์ คอมพิวติ้ง (Cloud Computing) 
นี่เองส่งผลให้ผู้ใช้สามารถใช้งานได้สะดวกมากขึ้น 

 อาจารย์ผู้ สอนในทุกระดับมั ธยมศึกษาสั งกั ด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะต้อง
ท าการศึกษาค้นคว้า จัดเตรียมผลงานต่างๆ ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็น
ภาระงานค่อนข้างมาก อาจารย์ผู้สอนจะต้องมีการเก็บประวัติ
ผลงานไว้เพื่อท าการประเมินเลื่อนขั้นตามกฎระเบียบทาง
ราชการ แต่ทั้งนี้อาจารย์ผู้สอนจะท าการเก็บประวัติผลงาน
ตนเองไว้ในแฟ้มเอกสารบ้าง ไว้ในไฟล์คอมพิวเตอร์บ้าง ยังไม่มี
ระบบโปรแกรมที่ใช้ส าหรับการบันทึกประวัติผลงาน ท าให้ผล

การรวบรวมรายงานเพื่อรายงานผลนั้น ยังไม่มีรูปแบบที่เป็น
มาตรฐาน และยากต่อการรายงานผล 

ดังนั้น คณะผู้วิจัย จึงมีความสนใจที่จะด า เนิน
งานวิจัย เพื่อพัฒนาระบบการจัดเก็บและประมวลผลผลงาน
ของอาจารย์ระดับมัธยมศึกษาอย่างมีรูปแบบเดียวกัน หลาย
สถาบั นสามา รถ ใ ช้ ง าน ได้ ร่ วมกั นผ่ านร ะบบ เว็ บ เบส
แอพพลิเคช่ัน (Web-based Application) ที่ใช้งานบนระบบ
คลาวด์ คอมพิวติ้ง (Cloud Computing) สามารถใช้งานได้
ผ่านอินเตอร์เน็ต ใช้ได้กับทุกอุปกรณ์ที่สามารถเข้าถึงการใช้
งานอินเตอร์เน็ตได้ โดยระบบจะต้องมีความยืดหยุ่น รองรับ
จ านวนผู้ใช้จ านวนมาก มีความรวดเร็ว ความเสถียร และ ความ
ปลอดภัย   

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษา วิเคราะห์ และออกแบบรูปแบบ 

ระบบการจัดเก็บผลงานของอาจารย์ ระดับมัธยมศึกษาอย่างมี
มาตรฐานและเป็นรูปแบบเดียวกัน 

2.2 เพื่อพัฒนาระบบการจัดเก็บผลงานของอาจารย์
ระดับมัธยมศึกษา ท่ีอยู่ในรูปแบบเว็บเบสแอพพลิเคช่ัน (Web-
based Application) ใช้งานอยู่บนระบบคลาวด์ คอมพิวติ้ง 
(Cloud Computing) อย่างเต็มรูปแบบ 

2.3 เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ต่อการใช้งาน
ระบบการจัดเก็บผลงานของอาจารย์ 

2.4. เพื่อประเมินความพึงพอใจของระบบการจัดเก็บ

ผลงานอาจารย์ในส่วนของผู้บริหาร ที่ได้รับจากการใช้งาน
ระบบ  

3. ขอบเขตการวิจัย
การพัฒนาระบบการจัดเก็บและประมวลผลผลงานอาจารย์

ระดับมัธยมศึกษา ท่ีอยู่ในรูปแบบเว็บเบสแอพพลิเคช่ัน (Web-
based Application) ที่ใช้งานอยู่บนระบบคลาวด์ คอมพิวติ้ง 
(Cloud Computing) ในครั้งนี้ ได้แบ่งขอบเขตของการวิจัยได้
ดังนี ้

 3.1 ประชากร ได้แก่อาจารย์ผู้สอนในระดับ
มัธยมศึกษาปีท่ี1 มัธยมศึกษาปีที่ 6 และผู้บริหาร จากโรงเรียน
มัธยมศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา อ.เมือง จ.อุดรธานี 
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 3.2 กลุ่มตัวอย่าง อาจารย์ผู้สอนของโรงเรียนอุดรธรร
มานุสรณ์ ต.บ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี ที่เปิดสอนในระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 จ านวนทั้งสิ้น 30 คน 
ผู้บริหารและสายงานบริหารจ านวน 4 คน  

3.3 ตัวแปรที่ศึกษา ตัวแปรอิสระ ได้แก่ผู้บริหารและ
อาจารย์ ตัวแปรตาม ได้แก่ ความพึงพอใจต่อการใช้ระบบของ
ผู้ใช้ 

3.4 ขอบเขตพื้นที่ โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ ต.บ้าน
ตาด อ.เมือง จ.อุดรธาน ี

4. วิธดี าเนินงานวิจัย

4.1ศึกษาถึงขั้นตอนของการสรางแบบสอบถามจาก

ทฤษฎีหลักการ และ แนวคิดจากต ารา เอกสาร และผลงานวิจัย

ที่เกี่ยวของ  

4.2 ก าหนดกรอบแนวคิดและงานวิจัยในการสราง

เครื่องมือใหสอดคลอง กับวัตถุประสงคของการวิจัย  

4.3 พัฒนาระบบการจัดเก็บผลงานของอาจารย์ผูส้อน

ระดับมัธยมศึกษา และการน าไปใช้งาน  

4.4 น าแบบสอบถามที่เสร็จแลวเสนอตออาจารยที่

ปรึกษา และ ผูเชี่ยวชาญจ านวน 3 ทาน ใหเปนผูตรวจสอบเพื่อ

หาความเที่ยงตรง (Validity) ของแบบสอบถามไดแก่ ความตรง

เชิงเนื้อหา (Content Validity) ของแบบสอบถาม  

4.5 ปรับปรุงแกไขแบบสอบถามตามขอเสนอแนะ

ของผูเชี่ยวชาญ แลวจึง จัดพิมพแบบสอบถามเพื่อน าไปปรึกษา

อาจารยที่ปรึกษากอนน าไปทดลองใช้  

4.6 น าแบบสอบถามไปทดลองใช (Try Out) กับ

ประชากรกลุมตัวอยาง ในกลุมที่มีลักษณะใกลเคียงกับกลุมที่จะ

ศึกษา  

5. ผลการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้ เพื่อพัฒนาระบบการจัดเก็บและ

ประมวลผลผลงานของอาจารย์ระดับมัธยมศึกษาโดยผู้วิจัยได้
ด าเนินตามขั้นตอนต่างๆจนเสร็จสิ้น และเก็บข้อมูลตามขั้นตอน
สามารถแยกเป็นขั้นตอนได้ดังต่อไปนี้ 

5.1 การออกแบบโปรแกรม 

รูปที่ 1 หน้าจอหลัก 

 รูปที่ 2 การลงทะเบียน 

 รูปที่ 3 หน้าจอหลักผู้ใช้งานระบบ 

 รูปที่ 4 หน้าหลักการบันทึกข้อมูล 

รูปที่ 5 บันทึกประวัต ิ
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รูปที่ 6 การปรับปรุงและลบข้อมูลประวัต ิ

 รูปที่ 7 การบันทึกข้อมูลการสอน 

 รูปที่ 8 การลบข้อมูลการสอน 

 รูปที่ 9 การบันทึกงานบริหาร 

รูปที่ 10 รายงานประวัต ิ

รูปที่ 11 รายงานภาระงาน 

รูปที่ 12 การออกจากหน้ารายงาน 

5.2 ผลการหาค่าความพึงพอใจต่อการใช้ระบบ 

ด้านการประเมิน คะแนน
เฉลี่ย 

SD ระดับ
คุณภาพ 

1.ด้านตรงตาม
ความต้องการของู้
ใช้ระบบ 

4.57 0.50 พึงพอใจมาก
ที่สุด 

2.ด้านการท างาน
ได้ตามฟังก์ช่ันงาน
ของระบบ 

4.54 0.49 พึงพอใจมาก
ที่สุด 

3.ด้านความง่าย 4.68 0.47 พึงพอใจมาก
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ต่อการใช้ระบบ ที่สุด 
4.ด้านการรักษา
ความปลอดภัย
ของข้อมูลในระบบ 

4.57 0.48 พึงพอใจมาก
ที่สุด 

รวมทุกด้าน 4.59 0.48 พึงพอใจมาก
ที่สุด 

ตารางที่ 1 ผลการหาค่าความพึงพอใจต่อการใช้ 
ระบบส่วนของอาจารย ์

ด้านการประเมิน คะแนน
เฉลี่ย 

SD ระดับ
คุณภาพ 

1.ด้านตรงตาม
ความต้องการของ
ผู้ใช้ระบบ 

4.62 0.45 พึงพอใจมาก
ที่สุด 

2.ด้านการท างาน
ได้ตามฟังก์ช่ันงาน
ของระบบ 

4.50 0.50 พึงพอใจมาก
ที่สุด 

3.ด้านความง่าย
ต่อการใช้ระบบ 

4.60 0.46 พึงพอใจมาก
ที่สุด 

4.ด้านการรักษา
ความปลอดภัย
ของข้อมูลในระบบ 

4.42 0.50 พึงพอใจมาก 

รวมทุกด้าน 4.53 0.47 พึงพอใจมาก
ที่สุด 

ตารางที่ 2 ผลการหาค่าความพึงพอใจต่อการใช้
ระบบส่วนของผู้บริหาร 

6. กิตติกรรมประกาศ
บทความวิจัยนี้ขอขอบคุณ วิทยาลัยพิชญบัณฑิต ที่ให้

การสนับสนุน คุณค่าและประโยชน์จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ 
ผู้วิจัยขอมอบเป็นเครื่องบูชา พระคุณบิดา มารดา บูรพาจารย์ 
ภรรยาและบุตรธิดา ตลอดจนบุคคลที่ เคารพรักทุกท่านและ 
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาลัยพิชญบัณฑิต ที่ให้การ
สนับสนุนทุนผลงานวิจัย  

สุดท้ายขอขอบคุณผู้บริหารและอาจารย์ผู้สอนของ โรงเรียน
อุดรธรรมานุสรณ์ ต.บ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานีที่ให้ความ
กรุณาเป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยนี้ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งเป็นอย่าง
ยิ่งจึงไคร่ขอขอบพระคุณอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ 

7. เอกสารอ้างอิง
[1] วาฤทธิ์ กันแก้ว และ ณมน จีรังสุวรรณ : การออกแบบ
รูปแบบการเรียนรู้ร่วมกัน ผ่านเทคโนโลยีคลาวด์เพื่อส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา 
วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือปีที่  6 ฉบับที่  1 มกราคม - 
มิถุนายน  2558 

[2] ผศ.ประจวบ เพิ่มสุวรรณ และมณฑล นุ่นละออง : ปัจจัยที่
มีผลต่อการยอมรับระบบคลาวด์คอมพิวติ้งของผู้ที่ท างานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ประจ าปีที่ 14 ฉบับที่ 
2 เมษายน - กันยายน 2556 
RajabhatChiangmai Research Journal 

 [3] นิพนธ์ สุขวิลัย และ ผศ.ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ  : การ
พัฒนาระบบบริหารสถานศึกษาอัจฉริยะผ่านคลาวด์คอมพิวติ้ง
เพื่อสนับสนุนองค์กรอัจฉริยะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีปีท่ี 8 ฉบับท่ี 1 ประจ าเดือน มกราคม-มิถุนายน 
2557 
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รองอธิการบดีประจ าวิทยาเขตสกลนคร     ประธานกรรมการ 

กลุ่มที่ 1 วิศวกรรมศาสตร์  

 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.อุเทน  ค าน่าน 24. นท.ดร.บพิธ  ทศเทพพิทักษ์ 
2. รองศาสตราจารย์อ านาจ บุญลอย 25. อาจารย์ ดร.มติ  นรารมย์ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนทร สุทธิบาก 26. อาจารย์ ดร.อรอนงค์  แสงผ่อง 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แสนสด  พานิช 27. อาจารย์ ดร.บรรยงค์  จงไทยรุ่งเรือง 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทูรย์ ชิงถ้วยทอง 28. อาจารย์ ดร.กฤตยา  สมสัย 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิพนธ์ ภูวเกียรติก าจร 29. อาจารย์ ดร.วีระ  ธันยาภิรักษ์ 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยา  แก้วอาษา 30. อาจารย์ ดร.พิทักษ์ พร้อมไธสง 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธัญญา ปรเมษฐานุวัฒน์ 31. อาจารย์ ดร.สิริสวัสดิ์ จึงเจริญนิรชร 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ  ปัญญาแก้ว 32. อาจารย์ ดร.นิรุต อ่อนสลุง 
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชยั  โชติษฐยางกูร 33. อาจารย์ ดร.น าพน พิพัฒน์ไพบูลย์ 
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา สมนา 34. อาจารย์ ดร.สมบัติ ท านา 
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จงเจริญ  คุ้มบุญ 35. อาจารย์ ดร.ดวงดาว  วัฒนากลาง 
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมพล สกุลหลง 36. อาจารย์ ดร.ชยกฤต  เพชรช่วย 
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล มาลัย 37. อาจารย์ ดร.สุริยา โชคเพ่ิมพูน 
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรพัฒน์ ชมพูค า 38. อาจารย์ ดร.สุบรร  ผลกะสิ 
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัณหวัจน์ ทองแดง 39. อาจารย์ ดร.ปิโยรส  ทะเสนฮด 
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิฑาดา เจษฎารัตนชัย 40. อาจารย์ ดร.สุภัทรชัย สุวรรณพันธุ์ 
18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณ์  ศรีวรมาศ 41. อาจารย์นาถ สุขศิล 
19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย  เบียนสูงเนิน 42. อาจารย์ยงยุทธ ศิริศรีเพ็ชร์ 
20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประหยัด  กองสุข 43. อาจารย์วัณโน ยีต า 
21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริชัย  แดงเอม 44. อาจารย์วิทยา ศรีสมบูรณ์ 
22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พูนศรี  วรรณการ 45. อาจารย์จักรพนธ์ อบมา 
23. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญยงั  ปลั่งกลาง 46. อาจารย์สมชาติ  โสนะแสง 
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กลุ่มที ่2 เกษตรศาสตร์ 

1. อาจารย์ลัดดาวัลย์  ค ามะปะนา 8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ ระยัน 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรัญญู  แก้วดวงตา 9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรี   มงคลวัย 
3. อาจารย์สุจิตรา  เจาะจง 10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตรา สิมาวัน 
4. อาจารย์วาสนา  แผลติตะ 11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลันธร วชิาศิลป์ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยพฤกษ์ หงษ์ลัดดาพร 12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกัญญา สายธิ 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กานดา  ล้อแก้วมณี 13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรประภา ชุมถนอม 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ถนอม  ธาทอง 14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ล าแพน  ขวัญพูล 

 

กลุ่มที ่3  วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ธนานนต์  กุลไพบุตร 19. อาจารย์ ดร.สุมามาลย์  ปานค า 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธารทพิย์ รัตนะ 20. อาจารย์ ดร.วิทวัส  พลหาญ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวลัรตัน์  สมนึก 21. อาจารย์ ดร.อาธรณ์  วรอัด 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร  แสงอรุณ 22. อาจารย์ ดร.รัฐพล มีลาภสม 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิริลักษณ์ เจิมจิตต์พรชัย 23. อาจารย์ ดร.กนกกรณ ์ ศิริทิพย์ 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ส าราญ  ก าจัดภัย 24. อาจารย์ ดร.อมรรัตน์ แท่งทอง 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒชิยั ศรีโสดาพล 25. อาจารย์ ดร.บัวกัน  ส าราญ 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ด ารง ก่อนดวง 26. อาจารย์ ดร.ทัย  กาบบัว 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์  แสนทวีสุข 27. อาจารย์ ดร.นิดา  อาบสุวรรณ์ 
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรนาถ  สุวรรณเรือง 28. อาจารย์ ดร.พิเชษฐ  เทบ ารุง 
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประครอง วรกา 29. อาจารย์ ดร.สุดาพรรณ  อาจกล้า 
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณวุัฒน์  ไชยเชษฐ์  30. อาจารย์ ดร.พัชรี  ครองกิจศิริ 
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กอบกุล  นงนุช 31. อาจารย์ ดร.โศภิษฐ์  เชื้อค้าช้าง 
14. อาจารย์ ดร.นริศ  ประชุมรักษ์ 32. อาจารย์ ดร.เรืองชัย ตาแสง 
15. อาจารย์ ดร.จิราวรรณ ฉายาวัฒน์ 33. อาจารย์ ดร.ณัฐพงศ ์ ชัยภักดี 
16. อาจารย์ ดร.อุทุมพร โดมทอง 34. อาจารย์ ดร.ปาลิตา  ชาระ 
17. อาจารย์ ดร.ทิพย์ ข าอยู่ 35. อาจารย์ ดร.วุฒิชัย  รสชาต ิ
18. อาจารย์ ดร.ชนัญกาญจน์ แสงประสาน 36. อาจารย์ ดร.ศรัญญ ู  ชัยวิเชียร 
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กลุ่มที ่4 วิทยาศาสตร์สุขภาพ 

1. อาจารย์รักษ์วริน  วรรณศิลป์ 
2. อาจารย์ปราณี  ศรีราช 
3. อาจารย์นฤวัตร ภักดี 
4. อาจารย์ขนิษฐา  ทุมา 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมรภพ บรรหารักษ์ 
6. อาจารย์จตุพร ปะทุมเทพ 
7. อาจารย์ภานิชา พงศ์นราทร 
8. อาจารย์ทัณฑิกา แก้วสูงเนิน 
9. อาจารย์พนิดา กมุทชาติ 
10. อาจารย์ฉัตรชนก นุกูลกิจ 
11. อาจารย์จุฑาทิพย์ ศิริศิลป์ 

12. อาจารย์เพ็ญศิริ จันทร์แอร์ 
13. อาจารย์ ธีระ ผิวเงิน 
14. อาจารย์จงกล  พูลสวัสดิ์ 
15. อาจารย์มิ่งกมล  หงษาวงศ์ 
16. อาจารย์รณชัย  ภูวันนา 
17. อาจารย์จรินยา  ขุนทะวาด 
18. อาจารย์สุรีพร ศรีโพธิ์อุ่น 
19. อาจารย์ทัณฑิกา แก้วสูงเนิน 
20. อาจารย์รณชัย  ภูวันนา 
21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปราณี  ศรีราช 
22. อาจารย์รัชฎาวรรณ อรรคนิมาตย์ 

 

กลุ่มที ่5 บริหารธุรกิจ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัทรษร ทวีจันทร์ 16. อาจารย์ ดร.วิไลพร หงษ์ขุนทด 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นาถนภา นิลนิยม 17. อาจารย์ ดร.จิราภา ชาลาธราวัฒน์ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิกร ยาสมร 18. อาจารย์ ดร.ฐิติวรดา แสงสว่าง 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมิตรา จิระวุฒินันท์ 19. อาจารย์ ดร.แคทลียา ชาปะวัง 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อ าภาศรี พ่อค้า  20. อาจารย์ ดร.ฉัฐวัฒน์ ลิมป์สุรพงษ์ 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีรัตน์ ปานศุภวัชร 21. อาจารย์ ดร.กาญจนา  ดงสงคราม 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิเชนทร์   จันทร์ปุ่ม 22. อาจารย์ ดร.ประวีณ  ปานศุภวัชร 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูริศร ์พงษ์เพียจันทร์ 23. อาจารย์ ดร.ชีวัน ทองสอดแสง 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวลักษณ์  จิตต์น้อม 24. อาจารย์ ดร.กัญญกาญจน์  ไซเออร์ส 
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรัฐวรรณ มุสิก 25. อาจารย์ ดร.ฉายรุ่ง  ไชยก าบัง 
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุเทน  เลาน าทา 26. อาจารย์ ดร.อุระวี  ค าพิชิต 
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สลักจติ นิลผาย 27. อาจารย์ ดร.สุภาวิตา อินทรพาณิชย์ 
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมินทร เบ้าธรรม 28. อาจารย์ ดร.ธัญญา พากเพียร 
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทมิา พรหมเกษ 29. อาจารย์ ดร.โสภิดา สัมปัตติกร 
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพชรไพรริน อุปปิง 30. อาจารย์ ดร.จักเรศ เมตะธ ารงค์ 
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กลุ่มที ่6 สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 

1. รองศาตราจารย์ ดร.ธนานนต์  กุลไพบุตร 11. อาจารย์ ดร.แวววลี  แววฉิมพลี 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤตวรรณ  ค าสม 12. อาจารย์ ดร.วาสนา  สมอัจฉริยกุล 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิ่งจันทร์  มะลิซ้อน 13. อาจารย์ ดร.ณัฐพงศ์  มะลิซ้อน 

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาต ิ วรรณขาว 14. อาจารย์ ดร.จันทร์จิรา จูมพลหล้า 

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันทนา  อมตาริยกุล  15. อาจารย์ ดร.ทรงศักดิ์  พรมดี  

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศวร์อุดม  จูมพลหล้า 16. อาจารย์ ดร.ประสิทธิ์  ชาระ 

7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรัตม ์ แสงแก้ว 17. อาจารย์ ดร.ปฏิพงศ์  จงรู้ธรรม 

8. อาจารย์ ดร.ชาญชัย  ฤทธิร่วม 18. อาจารย์ ดร.เพ็ญแข  วงศ์สุริยา 

9. อาจารย์ ดร.พรหมพิสิฐ  พันธ์จันทร์ 19. อาจารย์ ดร.พิเชษฐ  เทบ ารุง 

10. อาจารย์ ดร.พิสุทธิ์พงศ์  เอ็นดู   
 

กลุ่มที ่7 เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.จ านง  วงศ์ชาชม 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลีนชุ  คนซื่อ 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเชนทร์   จันทร์ปุ่ม 

4. อาจารย์ ดร.อนุชาวดี ไชยทองศรี 

5. อาจารย์ ดร.กาญจนา  ดงสงคราม 
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คณะกรรมการกองบรรณาธิการ 

รองอธิการบดีประจ าวิทยาเขตสกลนคร ประธานที่ปรึกษา 

ผู้ช่วยอธิการบดีประจ าวิทยาเขตสกลนคร ที่ปรึกษา 

คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ ที่ปรึกษา 

คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ที่ปรึกษา 

อาจารย์จรัญ มงคลวัย บรรณาธิการ 

รองศาสตราจารยช์ านาญวทิย์ พรมโคตร บรรณาธิการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สัณหวัจน ์ ทองแดง ผู้ช่วยบรรณาธิการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กอบกุล  นงนชุ ผู้ช่วยบรรณาธิการ 

อาจารย์สุริยา โชคเพิ่มพูน ผู้ช่วยบรรณาธิการ 

อาจารย์ปาลิตา ชาระ ผู้ช่วยบรรณาธิการ 

อาจารย์โศภิษฐ ์ เชื้อค้าช้าง ผู้ช่วยบรรณาธิการ 

อาจารย์เรืองชัย ตาแสง ผู้ช่วยบรรณาธิการ 

อาจารย์ณัฐพงศ์ ชัยภักด ี ผู้ช่วยบรรณาธิการ 

อาจารย์ศรัญญู ชัยวิเชียร ผู้ช่วยบรรณาธิการ 

อาจารย์วีระ ธันยาภิรักษ ์ ผู้ช่วยบรรณาธิการ 

อาจารย์จรินยา ขุนทะวาด ผู้ช่วยบรรณาธิการ 

น.ส.ภัทรวรรธน ์ ส าราญเลข ผู้ช่วยบรรณาธิการ 

นายอภิชาต ราชค า เลขานุการ 

นายสุริยันต์ สรงบุญนาค เลขานุการ 

นางกุกลาบ เทอดวิชิตสมพร เลขานุการ 
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